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O Sintaema orienta todos os trabalhadores da operação e manutenção de água que, no 
decorrer da sua atividade laboral, eventualmente, tiverem contato com esgoto, que sigam as 
seguintes orientações:

ORIENTAÇÕES AOS TRABALHADORES DO  SETOR 
DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA 

1) FOTOGRAFAR o serviço realizado em 
contato com a água contaminada. Nesta foto 
deve aparecer o trabalhador que está reali-
zando o serviço;

2) Relatar na Ordem de Serviço a exposi-
ção e o contato que teve junto a rede de es-
goto;

3) Remeter a foto e cópia da Ordem de 
Serviço (digitalizada ou por foto) ao Sintaema 
pelo email sintaema@sintaema.org.br. Colo-
car no assunto do email: “Trabalhadores da 
Seopa em contato com rede de esgoto”. 

1) FOTOGRAFAR o serviço realizado em 
contato com a água contaminada. Nesta foto 
deve aparecer o trabalhador que está reali-
zando o serviço e IMPRIMIR a foto;

2) Relatar na Ordem de Serviço a exposi-
ção e o contato que teve junto a rede de es-
goto;

3) Remeter foto impressa e cópia da Or-
dem de Serviço ao Sintaema por Correios – 
por malote na própria Casan (endereço do 
Sintaema: Av. Mauro Ramos, nº 502 - Centro 
– Florianópolis – SC/ CEP: 88020-301).

POR EMAIL VIA CORREIOS

OBS.: O trabalhador pode encaminhar as documentações por email ou via malote da Casan, 
como preferir.

O objetivo desta ação é coletar e apresentar dados, números concretos à Casan, e batalhar 
para que os trabalhadores que trabalham na rede de água, mas também tem contato com es-
goto, recebam o adicional de insalubridade de 40%.

É importante salientar que o adicional de insalubridade é devido à todo empregado que 
esteja exposto a agentes nocivos à saúde, em limites superiores aos permitidos pela Norma 
Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho.
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