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SINDICATO DOS TRABALHADORES DOS CORREIOS - SINTECTPE 

VISTORIA CDD JARDIM SÃO PAULO 

 

 

UNIDADE: CDD JARDIM SÃO PAULO 

DR: PERNAMBUCO 

ENDEREÇO: Avenida Dr. Jose Rufino, 757 - CEP 50780-000 

CIDADE: RECIFE 

BAIRRO: ESTÂNCIA 

DATA: 16/08/2022 

HORA: 10h00min 

LOCAL: CDD JARDIM SÃO PAULO 

 
Ao dia, hora e local determinado no quadro acima, foi realizada uma vistoria no imóvel, 

por alguns membros do sindicado, onde foram constatadas obras de reforma em 

andamento, onde foram vistas as seguintes situações abaixo apresentadas: 

  

FOTOS LOCAL SITUAÇÃO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FOTO 01 E 02  

 

 
Escada de Acesso 
ao 1º Pavimento. 
Próximo ao setor 
de registrado 

Reforma em 
andamento, durante o 
expediente de trabalho, 
com exposição dos 
funcionários a ruídos 
elevados de forma 
intermitente, devido ao 
uso de martelo, 
marreta e até martelete 
manual, 
impossibilitando a 
plena concentração e 
atenção dos mesmos. 
Foi verificada também 
a alta concentração de 
poeira, gerada pela 
demolição dos trechos 
em questão. No 
momento da vistoria, 
não foi visto a 
distribuição ou uso de 
EPI (Máscaras e 
protetores auriculares) 
por parte dos Carteiros 
(colaboradores dos 
Correios). 
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FOTO 03 

Escada de Acesso 
ao 1º Pavimento. 

Escada sem corrimão 
com acesso estreito, 
sem sinalização. No 
momento da vistoria 
não foi visto elevador 
de carga. Os 
funcionários precisam 
levar a carga ao 1º 
pavimento, 
manualmente, 
diariamente, sem 
auxilio de equipamento 
mecânico de elevação. 

 
 

FOTO 04 

Escada de Acesso 
ao 1º Pavimento. 
Próximo ao setor 
de registrado 

Além do citado na 
“FOTO 01 e FOTO 02”. 
Foi verificado, no 
momento da vistoria, 
que o material do 
entulho da construção 
ficou obstruindo a 
passagem dos 
colaboradores e área 
não foi isolada para tal 
procedimento. 
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FOTO 

05 

TÉRREO 

Reforma em 
andamento com o setor 
em plena atividade, 
sem isolamento de 
área e próximo ao 
ambiente de trabalho 
dos registrados, com 
exposição dos 
trabalhadores a poeira 
e ruídos intermitentes 
elevados. Não foi visto 
a distribuição ou uso 
de EPI (Máscaras e 
protetores auriculares) 
por todos os Carteiros 
(colaboradores dos 
Correios), fornecidos 
pela ECT. 

 
FOTO 06 

TÉRREO 

Reforma em 
andamento com o setor 
em plena atividade, 
sem isolamento de 
área e próximo ao 
ambiente de trabalho 
dos registrados, com 
exposição dos 
trabalhadores a poeira 
e ruídos intermitentes 
elevados. Não foi visto 
a distribuição ou uso 
de EPI (Máscaras e 
protetores auriculares) 
por todos os Carteiros 
(colaboradores dos 
Correios), fornecidos 
pela ECT. 
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FOTO 07 e 08 

 

TÉRREO 
 

Pintura acrílica sendo 
feita no horário do 
expediente de trabalho, 
com forte odor, 
trazendo alergia, 
náuseas, dores de 
cabeça e transtorno 
para os funcionários do 
setor, incomodando 
inclusive, funcionários 
no 1º pavimento. 
 

 
 

FOTO 09 

TÉRREO – 1º 
PAVIMENTO 

Escada de acesso sem 
corrimão descumprindo 
a norma NBR 9050 de 
acessibilidade 
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FOTO 10 

1º Andar 

Entulho de materiais de 
escritório e dos 
correios alocados em 
locais inadequados. No 
momento da vistoria, 
não foi informada o 
prazo para retirada do 
material ou 
reorganização do 
mesmo. 

 
FOTO 11 

1º Andar 

Entulho de materiais de 
escritório e dos 
correios alocados em 
locais inadequados. No 
momento da vistoria, 
não foi informada o 
prazo para retirada do 
material ou 
reorganização do 
mesmo. 

FOTO 12 

1º Andar 

Layout desorganizado, 
alocação de material 
da empresa em locais 
indevidos. 
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FOTO 13 

1º ANDAR 
 

 
 
Devido aos fortes 
odores de tinta, poeira 
e o transtorno do 
barulho, no momento 
da vistoria, foi 
verificado que 
funcionários se 
alimentam em locais 
diferentes do refeitório 
para tentar se 
distanciar um pouco da 
situação insalubre do 
local. 
 

 

 Conclusão: 

 

Conclui-se que há o descumprimento de várias normas técnicas vigentes, 

como, por exemplo, a NR-18, NR-15, NBR 16280 e NBR 9050, dentre outras. 

 

Há a necessidade de fiscalização da engenharia da ECT, dos processos de 

reforma e readequação da unidade, para junção do CDD IBURA com o CDD JARDIM 

SÃO PAULO, inclusive com a cobrança de cronograma físico da obra, com os devidos 

prazos e roteiro da operação, de acordo com as normas técnicas vigentes, evitando 

situações insalubres, respeitando-se os horários de trabalho dos funcionários. 

 

Fazem-se necessários também os fornecimentos de EPI e EPCs para todos os 

funcionários expostos a obra de reforma, quaisquer que sejam necessários, de acordo 

com as normas técnicas vigentes de saúde e segurança do trabalho, enquanto 

durarem as reformas, para que não haja paralisação da operação, devido a situações 

insalubres e inseguras para todos os colaboradores. 

 

Com estas informações coletadas e informadas por alguns funcionários que 

não quiseram se identificar e nada mais havendo a retratar, foi finalizada a vistoria 

fotográfica e visual e posteriormente registrada neste documento, com os devidos 

anexos fotográficos. 

 
 

Sindicato dos Trabalhadores dos Correios - SINTECPE 
 

Recife-PE, 22 de Agosto de 2022. 


