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Diretor de Representação nas áreas Concurso, já! 

Uniformes entram em licitação 

O Diretor de Representação iniciou as reu-

niões à DEC noite para sanar e esclarecer 

dúvidas dos empregados e a equipe da DR 

continua com as visitas às áreas. 

 Os uniformes idealizados 

por esta Diretoria de Re-

         Continuamos nas áreas 

para totalizar nosso abaixo assi-

nado, que será entregue ao go-

verno e legislativo na semana 

que vem. 

Quem ainda não assinou pode 

entrar em contato na DR 3396-

8081. Nossa campanha está in-

do muito bem. Coloque a cam-

panha no peito e demonstre seu 

apoio à necessidade de recupe-

ração da CET. Sem concurso 

não dá! Concurso Já! 

 Aconteceu mais uma au-

diência da CAO, com um 

representante da DR. Fo-

ram 65 casos, dos quais 

CAO 

ELEIÇÕES DA CIPA - GESTÃO 2014/2015 Orçamento 2015 

Estamos aguardando a agenda 

de reuniões da Comissão Per-

manente de Finanças e Orça-

mento da Câmara Municipal a 

partir de outubro, que aprecia-

rá a proposta de orçamento 

enviada à SEMPLA, para dis-

cussão da Lei Orçamentá-

ria/2015, e continuamos visi-

tando os vereadores para pedir 

apoio. Com o abaixo assinado 

em mãos, a partir do dia 30/9, 

reforçaremos a reivindicação 

para obtermos recursos para o 

concurso público. 

presentação irá para licita-

ção, no dia 29/09, sob o 

Pregão 44/14. Esta é uma 

conquista dos empregados 

da CET, que opinaram em 

busca da qualidade para o 

seu dia a dia na opera-

ção. Parabéns a todos 

por mais 

esta 

conquis-

ta 

O processo 

de inscri-

ções da CI-

PA está fi-

nalizado, 

com empregados inscritos 

da CIPA OPERAÇÃO E CI-

PA ADMINISTRAÇÃO. Mai-

ores informações deverão 

sair no próximo aviso ge-

ral, que deverá constar 

locais de votação, relação 

de candidatos e mesários.  

A eleição acontece 

no dia 22 de outubro e co-

nheceremos os novos ci-

peiros no dia 23 de outu-

bro, quando acontece a 

apuração dos votos, no 

DSS 5, a partir das 9hs.   

Este é um momento 

importante para a nossa 

empresa, pois a 

Comissão Interna de Pre-

venção de Acidentes – CI-

PA existe para apontar me-

lhorias das condições de 

trabalho, atuando na pre-

servação da saúde e inte-

gridade física de todos. 

49 ficaram isentos do pa-

gamento pelos danos nas 

viaturas. A maioria dos 

casos foi de depredação 

às viaturas, estando os 

RAT's julgados chegando 

às ocorrências dos anos de 

2013 e 2014. 

Acontecerá neste sába-

do, dia 27 de setem-

bro, o passeio de moto 

e carro em homena-

gem ao operador da CET, 

que faleceu. Ele se tornou 

um símbolo para atenção 

que devemos ter no nosso 

dia a dia no transito.  

O evento iniciará com café 

da manhã às 8h30 no PAT 

Tatuapé, serão 80 km de 

estrada, chegando lá, após 

passeio pela cidade os par-

ticipantes irão se deliciar 

com um belo churrasco.  


