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Reunião de Diretoria aprova SGD 
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Diretor de Representação - Leandro Camargo e Conselheira Adm. - Malu

Operação Urbana Água Branca e o destino do CETET

Foi discutida na reunião de Diretoria desta semana, 12/10, a 

aplicação de 0,5%, para a Folha Nominal de Salários de outubro/ 

2013 (R$ 80mil) o processamento da Progressão Salarial por Mérito- 

SGD, decorrente dos resultados do Sistema de Gestão do 

Desempenho e com base nos demais critérios estabelecidos na 

Norma 062. E ainda discutiu-se o reajuste na tabela de preços e 

serviços do Hospital Beneficência Portuguesa. 

A Norma 006, que estabelece os critérios e procedimentos para 

aplicação de penalidades disciplinares, traz os conceitos de 

advertência, suspensão e justa causa; relacionando suas aplicações.  

A DR faz um alerta aos gestores para que usem de 

bom senso na adoção dessas medidas, pois a 

subjetividade da Norma entre a advertência e a 

suspensão pode resvalar em excesso e configurar abuso, 

assédio moral. A penalidade, antes de ser uma punição 

precisa ser educativa e reabilitadora. 

Penalidade na disciplina 

No dia 06/10, o Prefeito sancionou a Lei que regulam enta a 

Operação Urbana Água Branca deixando os em pregados m uito 

preocupados com  o destino do CETET. E com  os espaços do entorno, 

que é usada pelo São Paulo, com  concessão até 2020 e a do 

Palm eiras, em  2070.  

“A concessão vai ser respeitada, m as não vai 

ser renovada, porque a cidade se apropria da área 

pública com o espaço público. Tanto aquele enorme 

terreno da CET, com o os dois centros de 

treinam ento, no futuro, passam  a integrar os 

equipam entos públicos da Água Branca”, afirm ou o 

Prefeito em  reportagem  do G1. 

 
A DR acom panhará a tram itação da Operação Urbana, na Câm ara 

Municipal e na Prefeitura. Porém , não podem os acreditar que 

qualquer gestão respeite a concessão de dois tim es de futebol e 

desrespeite o trabalho de um a unidade com o a que integra essa área 

(Educação, Operação e GAF), que além  de unificarem  os 

equipam entos públicos da Água Branca, prestam  serviços para toda a 

cidade.  

A  D R  recebeu  várias  rec lam ações sobre  c lonagem  

no  P lanva le  e  é  de  sum a im portânc ia  a  necess idade  de  se  

fazer um  B .O .  e  encam inhá-lo  à  em presa  fo rnecedora  do 

bene fíc io , po is som ente  ass im  e la  poderá  co ib ir essa  

crim ina lidade . 

O utro  item  im portante  neste  p rocesso  é  saber qua l a  reg ião , 

onde  o  va le  é  u tilizado , para  que  possam os levantar os 

estabe lec im entos que  já  fo ram  envo lv idos em  denúnc ias e  poderm os 

nos precaver. 

T ra ta-se  de  um  crim e m u ito  com um  por conta  do  s istem a , 

ass im  com o a  rede  bancária , que  acaba ex ig indo  das v ítim as um  

descon fo rto  im enso , a lém  do  pre ju ízo  tem porário , a té  o  

ressarc im ento  do  bene fíc io . 

Atenção! Estão clonando o Planvale

Plantão da DR no Pat Campo Limpo
A Equipe da DR esteve no Pat Campo Limpo e muitos 

empregados se mostraram satisfeitos com o ambiente de trabalho.  A 

DR sabe que o fator mobilidade traz essa satisfação, que reflete 

diretamente na motivação, na produção.  

Continuaremos buscando essa condição, para toda a CET. E não 

se esqueçam continuaremos com os plantões, mas se você precisar 

entrar falar conosco olhe nossos canais de comunicação que estão 

descritos abaixo. 


