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DR busca inclusão dos órgãos de trânsito no FNSP 

Reunião com a Comissão de motociclistas  

  

Horário Móvel 

A Diretoria de Represen-

tação trabalha em duas frentes, 

uma no âmbito do Município, 

onde formalizou pedido de au-

diência com o Ver. Cel Telhada.  

Entre outros assuntos a 

DR solicitará a inclusão dos 

agentes e ainda questionará 

porque não estamos contem-

plados no PL 01-00443/2012, 

que trata da flexibilização da 

restrição veicular aos policiais 

militares, civis e guardas muni-

cipais, pois as justificativas 

apresentadas pelo propositor 

são também de competências 

do Agente de Trânsito.  

A DR também entrou em 

contato com Deputados Fede-

rais e irá à Brasília propor a 

alteração na Lei 10.201 de 

14/02/2001 e 10.746 de 

10/10/2003, que tratam do re-

equipamento, treinamento e 

qualificação dos polícias milita-

res e civis, guardas municipais, 

por meio de recursos do Go-

verno Federal e mais especifi-

camente do Fundo Nacional de 

Segurança Pública- FNSP. In-

cluso nessa seara a empresa 

poderá contar com verbas fe-

derais para reaparelhamento, 

como: compra de viaturas, 

equipamentos construção e re-

forma dos prédios e seus 

agentes poderão usufruir dos 

cursos de aperfeiçoamentos.  

Vale lembrar que a DR 

esteve em reunião pontuando 

essas questões, no final do 

ano passado, com diretora de 

projetos da Secretária Nacio-

nal de Segurança Pública, 

Cristina Gross Vilanova.  

A luta é grande e esta-

mos unidos com lideranças de 

muitos Estados.  

Aconteceu na DR uma 

nova reunião da comissão dos 

motociclistas. As pautas de dis-

cussões foram em torno das 

atividades desenvolvidas nas 

áreas, as condições de trabalho 

e EPIs. Outro assunto pautado 

foi a periculosidade, sua im-

plantação e regras estabeleci-

das pela Empresa.  

O Diretor, Leandro Ca-

margo esteve presente em al-

guns momentos da reunião, 

pois em outros manteve reu-

nião com o Diretor Operacio-

nal, levando questionamentos 

efetuados na Comissão e pas-

sando o feedback aos presen-

tes.  

O DR, na DRT, com sua 

experiência operacional inter-

veio nas negociações da peri-

culosidade, onde a primeira 

regra imposta pela empresa 

era pagar somente após 19 

dias de trabalho, no entanto, 

Nesta sexta-feira, 13/02, conforme já virou rotina 

nos grandes eventos a DR estará de plantão por aproxi-

madamente 40 horas ininterruptas.  

A estrutura de apoio estará à disposição dos empre-

gados das 17hs, até a manhã de domingo, 15/02. As ten-

A implantação da fle-

xibilização do horário de 

trabalho deu causa a algu-

mas distorções nas inter-

pretações. A DR vem escla-

recendo e ajustando com o 

GRH os problemas que fo-

ram encaminhados pelos 

empregados. Uma nova pu-

blicação ocorrerá conforme 

prazo fixado no Acordo Co-

letivo.  

Apoio à operação no Carnaval 2015  

Diretor de  

Representação 

em visita  

contínua às 

áreas 

nas negociações e ênfase do 

Diretor, resultou em 11 dias. 

Muito se discute sobre o núme-

ro de dias, mas a lei deixa a 

critério do engenheiro de segu-

rança a caracterização da peri-

culosidade através de laudo.  

Sobre a retroatividade, o 

Diretor foi enfático, não seria 

irresponsável de fomentar a 

discussão na justiça, pois po-

deria levar anos nos tribunais 

e, valendo-se da informação da 

empresa, todo o processo, in-

cluindo o pagamento aguarda-

ria a decisão final. Dispensa 

comentários o acontecido com 

o direito que reconhecemos no 

caso dos guincheiros e até o 

momento sem solução.  

Por fim, a Comissão  

solicitou a revisão do POP dos 

motociclistas e que esta aber-

ta à coleta de sugestões dos 

empregados utilizando o e-

mail da DR. 

das da DR estarão próximo a dispersão e dos portões 2 e 

6 do Sambódromo, na Avenida Olavo Fontoura, com rua 

Brazelisa Alves de Carvalho no estacionamento da Mitsu-

bishi.   

Esperamos por você! 

PAT Rangel Pestana  


