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ITAPOÁ SANEAMENTO QUER REDUZIR CUSTOS 

Estamos desde o dia 06 de abril com pro-
blemas na ITAPOÁ SANEAMENTO visto ao não 
pagamento do adicional de periculosidade 
para quem utiliza a motocicletas como meio 
de trabalho.  

O Sintaema notificou a Empresa, atra-
vés do ofício n° 017/2015, protocolado dia 
06/03/2015 e endereçado ao Sr. Renato Car-
lini Camargo, tendo em vista a sanção da lei 
nº 12.997/14, pela presidenta Dilma Rousse-
ff, que acrescenta no art. 193 da CLT, o paga-
mento de Adicional de Periculosidade de 30% 
aos motoboys, mototaxistas e motofrentistas, 
entre outras atividades que utilizam moto, a 
partir de outubro de 2014.

Através de um pedido judicial, representa-
do pela ABCON e SINDCON, a ITAPOÁ SANE-
AMENTO quer anular a LEI que trata do adi-
cional de periculosidade. Como é de praxe os 
patrões sempre buscam reduzir o custo de 
seus negócios através de cortes nos benefícios 
e direitos dos trabalhadores. 

Por desespero e indignação, alguns tra-
balhadores da ITAPOÁ SANEAMENTO estão, 
desde segunda-feira, reivindicando este pa-
gamento. É lamentável a postura da Empresa. 
O Sindicato, desde inicio da semana, vem ten-
tando contornar esta situação e  deixou claro 
que o não pagamento desde benefício aos tra-

balhadores acarretará uma ação judicial con-
tra a empresa e que todos os prejuízos finan-
ceiros terão as correções necessárias desde a 
sanção da Lei.

Companheiros(as), neste ano vamos tra-
var uma batalha na  ITAPOÁ SANEAMENTO 
para avançar em novas conquistas. Que a ati-
tude destes companheiros - que paralisaram 
suas atividades na leitura - sirva de exemplo, 
apesar do sindicato não estar no planejamen-
to destas ações, não deixa de ser legítima a 
luta por direitos.

Vamos nos mobilizar! Como vimos, tem 
acionistas da ITAPOÁ SANEAMENTO envolvi-
dos na operação LAVA JATO e isto não pode 
interferir em nossas negociações.

Se precisar vamos colocar uma faixa em 
cada esquina da cidade de ITAPOÁ dando 
nome aos bois.

UNIDOS SOMOS MUITO MAIS FORTES!

Empresa não quer pagar a periculosidade para quem utiliza motos
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