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Adicional de periculosidade para os 

motociclistas 
A  DR  tem  recebido 

vários  questionamentos 

sobre o pagamento do adi-

cional  de  periculosidade 

aos motociclistas, esclare-

cemos que o Judiciário Fe-

deral da Primeira Região/DF  

determinou que o Ministé-

rio do Trabalho e Emprego 

suspenda  os  efeitos  da 

Portaria nº 1.565 MTE, de 

Descredenciamento do Laboratório 

Delboni/ Lavoisier  

13/10/2014  até  o  julga-

mento  final  desta  deman-

da. 

A  magistrada  enten-

deu  que  o  Ministério  do 

Trabalho  e  Emprego,  du-

rante a fase processual pa-

ra  a  regulamentação  não 

foi observado o direito ao 

contraditório  pelos empre-

gadores. 

A decisão cabe recur-

so por parte do Ministério 

do  Trabalho  por  meio  da 

Advocacia Geral da União. 

A UGT, que concentra 

o maior número de motoci-

clistas divulgou informação 

que vai entrar na justiça 

exigindo o pagamento, mas 

até o julgamento os paga-

mentos estão suspensos 

por decisão judicial  

Orçamento e 

Concurso Já! 

Respaldada pelos traba-

lhadores com mais de 2000 

assinaturas e demonstrando 

as dificuldades de cumprir-

mos nosso papel na cidade, 

bem como a arrecadação de 

recursos que fica comprome-

tida, conseguimos sensibili-

zar o Secretário, que reiterou 

à JOF o pedido para autoriza-

ção do concurso público na 

CET e o Legislativo.  

Aguardamos retorno da 

Secretaria do Planejamento e 

esperamos que isso ocorra 

antes da última audiência pú-

blica do orçamento, pois es-

taremos presentes cobrando 

essa resposta ao que é justo 

com relação aos trabalhado-

res e necessário para a cida-

de.  

Em  razão  do  des-

credenciamento unilateral 

do  laboratório  Delboni/ 

Lavoisier  a  DR  encami-

nhou  a  Gerência  de  Re-

cursos Humanos a C.I, nº 

116/14 invocando a reso-

lução  normativa  da  ANS 

no que diz respeito a subs-

tituição  do  serviço  dentro 

da  área  geográfica  de  a-

tendimento  mantendo  a 

qualidade dos serviços aos 

beneficiários.  

O comunicado 11333 

de 03/12/2014 de respon-

sabilidade  do  GRH  informa 

que os esforços para substi-

tuir  e  ampliar a rede estão 

em curso. Alertaremos a Co-

missão de  acompanhamento 

do PAMO, eleita pelos empre-

gados, do acontecido. 

No último dia 28 de 

novembro ocorreu a abertura 

da 32ª Semana Interna de 

Prevenção de Acidentes - SI-

PAT e a 5ª Semana Interna 

de Meio Ambiente - SIMA, a 

Conselheira Administrativa, 

Malu da Diretoria de Repre-

sentação esteve presente no 

evento. 

A Conselheira obser-

vou a todos a importância do 

evento e a necessidade de 

maior comprometimento da 

empresa com os inúmeros 

problemas já encaminhados 

em várias gestões do órgão 

pelos representantes cipeiros 

e DSS, muitos deles relacio-

nados com falta de manuten-

ção predial e descasos, inclu-

sive com o próprio evento, 

pois a SIPAT e a SIMA con-

tam muito mais com o apoio 

dos trabalhadores através do 

Sindviários, DR, Grêmio e 

Coopercredi do que da em-

presa. 

Agradecemos e para-

benizamos os comprometidos 

educadores e demais empre-

gados que gentilmente se 

dispuseram a participar com 

suas valiosas palestras.  

A falta de segurança no 

trabalho (e em qualquer situ-

ação) acarreta um alto custo 

para todos os envolvidos e os 

custos com segurança devem 

ser encarados como investi-

mento, sendo que este último 

pode representar uma ínfima 

parte dos custos reais de um 

único acidente e ou de uma 

multa pela falta dos equipa-

mentos. 

Portanto, não devemos 

deixar que essa questão seja 

apenas observada por causa 

de suas obrigatoriedades le-

gais.  

SIPAT 

No dia 09/12, terça-

feira, acontece a última 

audiência pública do 

orçamento e mais uma 

vez conclamamos a to-

dos a comparecerem a 

esta sessão, última o-

portunidade que tere-

mos para sensibilizar 

os vereadores, que de-

verão votar o orçamen-

to até o dia 31/12. 

COMPAREÇAM!!!!    


