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Programa dos Atletas
Foi aprovada em RD 098/13 a manutenção do programa dos 

atletas para 100 empregados. A DR pediu ampliação do programa 

para mais 120, que se encontra na JOF para análise. Por enquanto, 

serão contemplados 100 atletas, devendo somar a estes mais 120, 

assunto de pauta de RD para janeiro/2014. 

Fiquem atentos ao Aviso Geral, que será publicado nos 

próximos dias as regras para inscrições. 

A DR participou da 4ª reunião ordinária do Conselho Municipal 

de Transporte e Trânsito – CMTT, dia 19/12, onde foi apresentada 

contribuição para o Plano de Mobilidade Urbana preparada pela 

SPURBANUSS, com a apresentação do Arquiteto, Urbanista e Ex – 

Governador do Paraná, Jaime Lerner. 

Plano de mobilidade urbana
maiores informações sobre os modelos poderão ser encontrados no site  
ou na nossa fan page DR CET DEMOCRACIA E RENOVAÇÃO

www.drcet.com.br

Esta semana a DR lançou uma pesquisa para  

saber a op inião dos empregados, quanto a  

remodelagem dos uniformes. Muitos empregados 

deram  suas opin iões e compartilharam  suas ideias, 

que serão importantes para adequação do uniforme.  

Sabemos que existem  outros assuntos que são de suma  

importância para o dia a dia de todos. Pensando nestas questões e 

verificando que o estoque de uniformes já está baixo solicitamos a 

remodelação, para adequação das necessidades de todos que usam o  

uniforme.  

Temos também em vista o concurso público, que deverá sanar 

o contingente necessário para a operação e que, portanto esses 

novos empregados não ficarão sem  uniformes, como ocorreu em  

2001. Sal ientamos que a compra de uniforme é uma necessidade 

urgente, já que temos que comprar, porque não comprar um  

uniforme melhor?    

Novo Uniforme da CET

DR aciona AJU no caso do agente 

que foi injuriado por munícipe
Em  referência a c itação que envolveu  o operador de trân si to 

O rlando, a D R inform a q ue através da CI DR 139/2013 , de 

16/12 /2013  foi  encaminhada a Assessor ia Jurídica - AJU  solicitação 

de abertura de Expedien te, p ara dar ciên cia d os fatos e in iciarem o 

dev ido processo legal. 

No ocorrido o munícipe ao d ec larar sua contrar iedad e faz 

ofen sas e difamações ao agen te de trânsi to,  tentand o inc lu sive 

in duzir  publicamente o fim  da nossa categ or ia, instigando seu s 

seguidores e ou tras tan tas p essoas, com  preten são d e uma cau sa 

in justa, inepta e sem fundamen tos. 

A D iretoria de R epresentação, n a G estão Dem ocrac ia e 

Renovação, estará sem pre ao lado dos emp regados, trabalhando com  

o p rin cípio da mais e levada estima e com  efetiva determ inação. 

Fatos como o ocorrid o não p odem con tinuar,  não de ixarem os 

de reunir  esforços para que os agressores fiquem  im punes e mu ito 

m enos, que nossos colegas de trab alho f iquem d esam parados.   

Vam os buscar um fim  p ara este tip o de atitude i rrac ional direc ionada 

a nossa categor ia. A D R repudia qualquer  ato de v io lênc ia não só com  

os nossos am igos da CET com o a qualquer ser hum ano.  

Disc iplin a e respei to devem prevalecer no ser hum ano. 

http://www.drcet.com.br

