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Peão!Peão!
RádioRádio

Nada funciona mais do que a rádio peão! ...E atrapalha todo mundo!
Confira as informações com a equipe da DR e ajude a por um fim na Rádio Peão!

Comissão de Agressões
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Diretor de Representação - Leandro Camargo e Conselheira Adm. - Malu
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Curso sem EPI?
PLANTÃO DA DR

Próximos plantões

21     GETSE (3)

23     GET LE (7)

28     GET SU (4) Pedra Azul

30     TÚNEIS

Dia                    Local
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Registro de Bens 

Todos os empregados públicos devem declarar os seus bens à 

Controladoria Geral do Município-CGM. Nos dias 17 e 18 o GRH 

informará os empregados que estão com pendências. E de 21 à 

01/11 esses empregados com pendencias poderão regularizar sua 

situação acessando pela Intranet CET o endereço: 

http://cetintranet/eqt/registrobens/index.asp. E siga as instruções. 

 

Ponto Facultativo 

No dia 28/10 será ponto facultativo, portanto não haverá expediente 

administrativo. Aos operacionais a jornada de trabalho será normal, 

aos que desejarem poderão optar pela folga preservando as 

necessidades operacionais de cada área, mediante acordo individual 

de compensação de horas, que terá inicio em 29/10 à 27/11.  

Esta acontecendo em Interlagos o curso 

para motociclistas aos empregados da GES, que 

foi solicitado pelo gerente da área. A Rádio Peão, 

como não tem muito que fazer, já está dizendo 

que o curso está sendo ministrado sem EPI. 

O presidente da CIPA, Malicia foi 

averiguar e constatou que é inverídica tal 

informação e que mais uma vez a Rádio 

Peão está por fora.

O Vale Transporte é um direito do trabalhador, mas 

também é sua obrigação cancelá-lo, quando não é utilizado. 

Quando o usuário não utilizar mais o VT é obrigação informar o 

GRH para suspender o beneficio, pois há casos que se tornam 

passíveis de JC por disposição legal. 

No intuito de compor uma comissão para discutir ações que 

possam ser implementadas pela Empresa, com objetivo de evitar que 

as agressões continuem, o Sindicato convidou a DR e o CRE para 

integrarem a Comissão de Agressões à Agentes. A DR indicou de sua 

equipe o Ercílio e a Cris. 

 As propostas serão levadas à DO e DS, caso não tenha êxito no 

âmbito interno, o Sindicato encaminhará o assunto ao Ministério 

Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego e à Justiça do 

Trabalho. “Nossa base clama por esta união de representações”, 

afirma o Sindicato.  

A  equ ipe da D R  já  v is itou  a  

Senador, Be la  C in tra  –  Centra l, 

S ina lização  e  Jacare í e  para  as 

p róx im as sem anas terem os m ais 

v is itas, que acontecem  sem pre às 

segundas e  quartas-fe iras. Esta  é  

a  sua oportun idade de tirar 

dúv idas, possib ilitando um  contato  

m ais d ire to  com  a D R .
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