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Novos uniformes

Apoio da DR no Carnaval 2014

Licitação dos guinchos
A partir de sexta-feira, das 17hs, até a manhã do domingo, 

02/03, a equipe da DR estará em apoio aos empregados que ficarão 

de plantão nos dias de Carnaval.  

  A tenda da DR ficará próximo a dispersão e dos portões 2 e 6 

do Sambódromo, na Avenida Olavo Fontoura X Rua Brasilizea Alves 

Carvalho, no estacionamento da Mitsubishi, junto com a base da GCM 

e PM.   

A Edição do Jornal Democracia e 

Renovação(ano 2013, número 26) informou o início 

do processo que trazia a preocupação com  a 

remodelagem e falta de uniformes no estoque, 

quando fizemos uma pesquisa para saber a opinião 

dos empregados. 

Agora falta pouco. A DR se reuniu com DSS e 

seguem os trâmites para licitação dos novos 

uniformes. Conforto, funcionalidade, qualidade e 

estética são as maiores preocupações e continuará 

na cor marrom. 

Saiu finalmente a licitação dos guinchos, sem os guincheiros e 

ajudantes conforme solicitação da DR. Agradecemos o empenho do 

Edmar - CGP, Jilmar Tatto - SMT, Maria Lucia - DA que em todos 

esses meses se colocaram a disposição para juntos conquistarmos 

esta licitação em beneficio dos guincheiros da CET. 

A DR continuará na luta para aquisição de novos guinchos, pois 

os que estão chegando não contemplam as necessidades do trabalho. 

A CET precisa de recursos para ampliação e melhoria na qualidade 

dos serviços e a DR está atenta para esta necessidade.  

A Norma 065 – Plano de Assistência Médica e Odontológica – 

PAMO passou por revisão para atualização segundo as disposições da 

ANS. A DR trabalha para que o atendimento aos empregados e 

dependentes não sofram prejuízos. 

Estamos participando, através da Conselheira Administrativa 

Malú, de uma comissão de estudos envolvendo as empresas coirmãs. 

O objetivo é buscar um novo modelo de Plano de Autogestão em 

Saúde, que possa contemplar as empresas municipais envolvidas. 

Informamos ainda, que a DR esta acompanhando o processo de 

contratação da empresa para a prestação de serviços na 

operacionalização e suporte à gestão de sistemas do PAMO, incluindo 

auditoria médica. No entanto, no momento, há um efeito suspensivo, 

com liminar impetrada pelo Sindicato. 


