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DR em visita às áreas Concurso, já! 
No Orçamento 

Plano de Cargos e Salários 

O Diretor de Representação, Leandro Camargo e Equipe 

estão no ciclo de visitas às áreas. Dúvidas e questiona-

mentos que permeiam os empregados serão sanadas 

durante as reuniões. Esta semana na DEC Noite, o Di-

retor esteve no Pat Tatuapé e CETET. Pela manhã e a 

tarde as visitas ocorreram na GET LE e GET SE. 

 A revisão do PCCS, 

compromisso de campa-

nha e um dos primeiros 

encaminhamentos do início 

do nosso mandato, tornou-

se conquista incluída em 

nosso ACT, depois de anos 

sem nenhum ajuste. 

A comissão que ne-

gocia com a CET, nomeada 

no TRT, tem a assessoria 

técnica do DIEESE, com 

especialista no assunto, 

em razão de convênio ce-

A campanha para o concurso 

público em 2015 começa a colher 

resultados. O abaixo assinado estará 

totalizado até o final desta semana. 

Quem ainda não assinou, há tempo 

para integrar essa luta. 

A partir do dia 08, quarta-

feira, estaremos em contato direto 

com a Câmara Municipal acompa-

nhando a agenda da Comissão de 

Finanças e Orçamento. 

Solicitamos pessoalmente o 

empenho do Secretário Jilmar Tatto, 

na reunião de 29/9, em seu gabine-

te, com a comissão Concurso Já (DR 

e Sindviários), para que consigamos 

a aprovação da JOF, ainda em 2014, 

para que o concurso aconteça em 

2015.  

Aguardamos retorno oficial do 

Secretário em resposta ao nosso ofí-

cio, e continuamos buscando apoio e 

diálogo no governo e na Câmara.  

Violência Urbana em dose 

dupla na CET 

Orientações do novo modelo de  
gestão do PAMO 

lebrado pelo SINDVIÁRIOS 

com essa entidade e, até o 

dia 15 de dezembro, deve-

rá apresentar o resultado 

dessa negociação no Tribu-

nal. 

Reunidos com o pre-

sidente Reno, a DR apre-

sentou proposta para criar 

um canal de participação 

dentro da empresa, a fim 

de que reúna sugestões 

dos empregados que serão 

elencadas e encaminhadas 

ao SINDVIÁRIOS que, pe-

la competência, fará a 

discussão com o conjunto 

dos trabalhadores oportu-

namente.  

Todos os emprega-

dos poderão enviar suas 

contribuições através do 

e-mail democraciaereno-

vacao@gmail.com, até 

quarta-feira, 08/10 para 

participar, informando 

cargo, U.O. e registro 

funcional. 

A violência, um dos 

maiores problemas do 

nosso cotidiano está inva-

dindo o nosso local de 

trabalho. Um agressor 

disparou tiros intimidando 

agente da equipe da SU 

3, na Belmira Marin e a 

DR se posiciona à favor 

da retirada dos agentes 

no local.  

Na mesma noite, na 

unidade da Av. Marquês 

de São Vicente o caixa 

eletrônico foi detonado. 

No dia 07/10, a DR ouvirá 

em consulta formal os 

empregados ali alocados 

para encaminhar à direto-

ria o resultado.  

A partir de 01/10/2014 a 

nova carteirinha do PAMO é que 

terá validade. No entanto, ob-

serve se os dados estão corre-

tos, senão deverão ser entre-

gues ao apoio administrativo da 

área. 

Caso você não tenha re-

cebido o cartão, a identificação 

com documento pessoal poderá 

ser feita. 

Pelo site 

www.haptech.com.br/cet você 

e seus dependentes poderão 

realizar o cadastro, criando lo-

gin e senha, para ter acesso ao 

Portal de consultas à Rede Cre-

denciada, extratos de despesas 

médicas e odontológicas fatu-

radas, tabela de coparticipa-

ção, entre outros. 

Dúvidas e eventuais pro-

blemas deverão ser encami-

nhados à GRH para providên-

cias.Em contato com GRH obti-

vemos a informação de que a 

implantação do novo sistema 

ocorre dentro dos padrões de 

normalidade desse processo. 

Porém, ocorrendo dúvi-

das e eventuais problemas de-

verão ser encaminhados para 

DCP /PAMO, através dos telefo-

nes 3030-

2378/2460/2366/2382 e para 

o  e-mail dcp@cetsp.com.br. 
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