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Ofício Nº 175/22 do SINDVIÁRIOS
15/08/2022 15:17

De: "Alessandra " <alessandra@cetsp.com.br>
Para: <secretariageral@sindviarios.org.br>
Cc: "'Gerência de Recursos Administrativos - GRA'" <gra@cetsp.com.br>, "'ALI ZACARIAS JUNIOR'"
<alij@cetsp.com.br>, <sad@cetsp.com.br>

    Caro Robson Lorono, boa tarde !!!
 
 
Seguem nossas observações acerca das questões con�das no O�cio Nº 175/22 do SINDVIÁRIOS:
 
- Já foi efetuado laudo técnico? Se sim, tal laudo já está à disposição da empresa?
 
Obs.: Inicialmente foi adquirido um projeto de escoramento da laje. Após análise entendemos que esse projeto
trazia uma solução, mas não trazia o laudo de um perito especialista nesse �po de problema.
Decidimos buscar empresas no mercado que pudessem oferecer esse documento de forma trazer à luz as
condições reais da estrutura da laje como também sugestões de correção. Em disputa por orçamentos uma das
empresas pesquisadas foi contratada para produzir tal documento.
O laudo pericial já foi enviado oficialmente.
 
 
- Com o referido laudo, qual é o próximo trâmite?
 
Obs.: A ação seguinte, que está em curso, é analí�ca e dela resultará a indicação das próximas etapas. Portanto,
as observações para as próximas questões serão expostas oportunamente.
Aproveitamos para agradecer a par�cipação do SINDVIÁRIOS pela sugestão de que se faça o isolamento da
área por tapumes. Esse �po de isolamento está presente em nossas discussões, no entanto essa GRA
colaborará, no que couber, com as orientações da GRH e seu corpo técnico do DSS.
Compar�lhamos que o isolamento precisa ser feito de modo a impedir que alguns dos empregados, que estão
desconsiderando o perigo, sejam impedidos de burlar de forma irresponsável o isolamento atual por fita
zebrada.
Temos certeza que o SINDVIÁRIOS usando de sua integração com os empregados par�cipará na conscien�zação
de que se respeite o isolamento até que consigamos solucionar o problema da laje em defini�vo.
   Grata.
 
Alessandra Simara Ferreira 
Gerência de Recursos Administrativos - GRA 

Fone 11 3396-5483 
alessandra@cetsp.com.br 
www.cetsp.com.br 
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