
somente a luta muda a vida!

Sindicato dos Trabalhadores no Sistema de Operação, Sinalização, Fiscalização, Manutenção e Planejamento Viário e Urbano do Estado de São Paulo 
Filiado à CNTTL e FESTTT  •  SEDE: Rua Jesuíno Pascoal, 51 - Vila Buarque - SP  •  E-mail: sindviarios@sindviarios.org.br  •  Fone: (11) 3333-8363

Representações juntas no PAT RANGEL
Em reunião com representantes do CRE, DR e CIPA, nossa direção apontou

diversos problemas que nossos trabalhadores vem sofrendo

O SINDVIÁRIOS e as representa-
ções CRE, DR e CIPA estiveram no dia 
12 de janeiro em visita ao PAT Rangel, 
para constatar e tomar providências 
sobre os problemas enfrentados pelos 
trabalhadores e trabalhadoras do local.

Nossa direção fez um levantamento pré-
vio da maioria dos problemas, entre eles, o 
vestiário masculino dos operadores, localiza-
do no fundo do pátio no andar superior, está 
com vazamento de água que escorre pela 
escada, podendo causar um acidente grave.

Logo ao lado, a sala dos operadores está inter-
ditada desde novembro por conta de obras no 
prédio vizinho, que causaram a queda do teto.

Ainda tem o problema das bara-
tas, que parece ter feito um ninho 
no chão próximo ao banheiro de 
visitas, o chão do pátio está desni-

velado, causando poças d’água, 
sem sinalização de solo e com 
diversos objetos de sinaliza-
ção quebrados, que foram re-
tirados da rua, se acumulando 
no estacionamento.

Solicitamos ao cipeiro da área que envie com ur-
gência os problemas relatados para a CIPA, que deve 
encaminhar as solicitações aos órgãos responsáveis, 
bem como  entramos em contato com o responsá-
vel pelo pátio solicitando a interdição do vestiário 
e realocamento dos trabalhadores e trabalhadoras 
emergencialmente em outros espaços disponíveis 
dentro do Pátio. Além disso, estamos viabilizando 
uma reunião com o GRA para apressar essas obras.

Hoje recebemos a resposta que o vestiário dos 
gestores, que está com infiltração, e o vestiário 
superior dos operadores serão interditados até o 
término da reforma.
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