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Araraquara, 06 de Outubro de 2021. 

 

 

EXCELENTÍSSIMO PROCURADORES, DO TRABALHO 

MINISTÉRIO PUBLICO DE TRABALHO  
 

Of. Sind. 445/2021. 

 

 

 

 

 

ASSUNTO: IRREGULIDADE NO TRABALHO, LOCAL PRÉDIO DA 

PREFEITURA ARARAQUARA, MOVEIS SEM ATENDER ERGONOMIA 

FISICA DOS TRABALHADORES. 

 

SISMAR-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 

ARARAQUARA E REGIAO, entidade de representação de classe 

profissional de primeiro grau, por seu representante legal que abaixo 

assina, vem mui respeitosamente pelo presente, até a presença de Vossa 

Excelência com especial finalidade de informar que estão ocorrendo 

irregularidades no trabalho colocando a saúde laboral dos servidores em 

risco. 

 

Foi realizado vistoria no prédio da prefeitura municipal de Araraquara, 

onde encontramos situação com total desrespeito a saúde laboral dos 

servidores lotado no paço público. 

São aproximadamente 700 pessoas trabalhando no prédio dividido 

em 9 andares, existe setores com 40 pessoas no mesmo ambiente e 

apenas 02 ventiladores, os moveis quebrados não oferecem ajustes 

para regulagem de altura para a mesa, encosto para os braços, 

distanciamento do mouse, descanso para os pés e regularem para 

altura dos monitores do computador.  

Sabemos que, uma boa postura é essencial para atenuar a fadiga 

muscular e visual, é sabido que as costas devem ser bem apoiadas pelo 

encosto da cadeira; os ângulos entre os antebraços e os braços e entre as 
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pernas e o tronco, pensando na saúde dos trabalhadores pedimos apoio na 

fiscalização. 

Estamos travando uma luta contra desconhecido, Covid-19, no local 

de trabalho não possui divisórias de acrílico separando os servidores uns 

dos outros evitando contaminações, fato que foi solicitado desde o início da 

pandemia março de 2020, e não colocaram até presente data. 

Os mobiliários, utilizados estão quebrados, não respeitando padrões 

exigidos pelos (NR17) exemplo disso são as cadeiras não possui encosto 

para o lombar, não possui apoio para os pés, algumas estão quebradas. Os 

riscos ergonômicos surgem justamente quando as condições de trabalho 

são inadequadas, prejudicando o bem-estar dos colaboradores. Os 

servidores queixam de dores devido a postura dos móveis. 

O refeitório é local apertado, pequeno, sem ventilação, não dando 

acomodação devida. 

A Guarita fica debaixo de vários motores de ar-condicionado 

realizando a troca de ar frio e soltando quente, justamente na guarita que 

ficam os servidores. 

Com esses dias registrando alta temperatura, o andar fica uns 

amontoados de servidores, são cerca de 40 servidores existindo 

apenas 02 ventiladores, o local chegou a registrar 43 graus, 

necessita urgentemente de aparelhos de ar-condicionado. 

Com a falta de mudanças no local de trabalho dos servidores e a falta 

de empenho dos responsáveis para as devidas mudanças, solicitamos a 

apreciação desse órgão que ajuda no combate contra as desigualdades 

sofridas pelos trabalhadores para apuração e aplicação necessária para 

corrigir e ajudar na saúde dos labutadores.  

Sendo o que tínhamos, agradecemos a atenção dispensada e 

aproveitamos o ensejo para reiterar votos de elevada estima e distinta 

consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Edgard Fernando Cervan         Gustavo Jacobucci 

     Diretor SISMAR                       Presidente do Sismar 
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