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Prédio da Oficina de hidrômetro 
precisa de REFORMA JÁ!

Há exatamente um ano publicamos um in-
formativo Bomba D’Água com o TÍTULO: “OFI-
CINA DE HIDRÔMETRO FAZ ANIVERSÁRIO DO 
DESCASO”.

Será que é descaso ou má GESTÃO? Nós, da 
Direção do Sintaema, não temos dúvidas que 
é a GESTÃO DA EMPRESA que não consegue 
atender todas as demandas por ela exigidas. 

Companheiros (as), em 25/01/2013 o Dire-
tor Administrativo, Arnaldo Venício de Souza, 
esteve no local, para tomar conhecimento da 
situação daquele prédio que, na época, já era 
insalubre, perigoso e esteticamente horrível. 
Em outubro de 2013, o Presidente Valter Galli-
na também visitou o local com vistas a verifi-
car as instalações e  as melhorias necessárias 
para o ambiente. Além das visitas, foi encami-
nhado ofício n° 19/2013, solicitando providên-
cias. De 2012 até agora o que se conseguiu foi 
a análise da cobertura do prédio e um projeto 
de reforma que permanece no papel.

Enfim, essa demora toda levou ao desa-
bamento do forro em uma das salas do pré-
dio. Será que algo mais grave terá acontecer 
para as coisas andarem mais rápidas? Se não 
é má gestão o que pode ser então?  Em três 
anos não se conseguiu realizar uma reforma 

Forro caiu em cima da mesa de um funcionário.

nas dependências do prédio! É triste ver a 
morosidade, informações desencontradas, 
determinações que não saem das gavetas, 
além de outras deficiências que prejudicam 
o bom desempenho dos trabalhos. E se ti-
vesse provocado um acidente? E se algum 
trabalhador fosse atingido, quem seria res-
ponsabilizado? O Sindicato várias vezes pro-
pôs realizar uma paralisação no local e não 
houve consenso de quem trabalha no pré-
dio. Está na hora de rever posições, fechar o 
portão e só abrir quando algo concreto vier 
da Direção da Empresa.

REFORMA JÁ!
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