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Pelo prédio da Barão de 

Itapetininga passam emprega-

dos de todas as áreas da Com-

panhia. 

Há dois elevadores que 

apesar de terem sido reforma-

dos recentemente, sempre dão 

problemas e não é difícil en-

contrar relatos de pessoas que 

ficaram presas por alguns ins-

tantes.  

Por isso, a DR passa 13 

dicas de assuntos, caso você 

fique preso no elevador junto 

com o Secretário. 

1-Se acaso for do 

mesmo prédio, pode começar 

dizendo: “está bem quente né 

secretário? Mas isso é inverno 

comparado ao meu andar, o ar

-condicionado não funciona e 

temos que comprar ventilado-

res com recursos próprios para 

suportar o calor.” 

2-Se for um emprega-

do do Prédio Senador Feijó 

a conversa não muda muito: 

“secretário, está vendo como 

está quente?  a temperatura do 

segundo andar onde trabalho é 

comparada a uma sauna e não 

temos ar-condicionado em mui-

tos andares. As reclamações já 

encaminhadas dão um livro e 

se juntar com reclamações de 

mobiliários teremos uma enci-

clopédia.” 

3-Se for do Prédio Be-

la Cintra: “secretário, em nos-

so prédio temos áreas muito 

quentes e muito frias, pois ne-

nhum técnico consegue achar o 

equilíbrio. Será que são os 

mesmos que consertam os ele-

vadores?” 

4-Se for do Prédio da 

Get Leste: "Secretário, o sr. 

conhece a Cidade Tiradentes ou 

mais precisamente a Av. Meta-

lúrgicos? Somos escalados de 

ponto fixo nesse lugar, muitas 

vezes sem viatura e com um sis-

tema de comunicação totalmen-

te deficiente, não lhe parece es-

tranho?” 

5-Se for do DAT Inter-

lagos: “secretário, o sr. sabia 

que nós somos excluídos, pois 

não temos intranet até hoje? A 

DR há muito tempo já solicitou e 

estamos ansiosos aguardando.” 

6-Se for da GAF: 

“secretário, na GAF está tudo 

tranquilo, temos 1tapeceiro, 1 

pintor quase tudo é um, exceto 

os veículos para manutenção. Lá 

está parecendo estacionamento 

de shopping em véspera de dia 

das mães.” 

7-Se for da Educação: 

“secretário, lembrando a frase 

Pátria Educadora, temos bons 

projetos educativos em nosso 

departamento e QUANDO apro-

vados, cadê a verba? Sem falar 

no emaranhado que temos 

quanto a nossa carreira profissi-

onal.” 

8-Se for da GET SO: 

“secretário, na zona sul tem 

áreas de trabalho que o BOPE 

não ousaria entrar, mas estamos 

lá, mesmo que por vezes não 

nos sentimos reconhecidos pela 

empresa”. 

9-Se for do GSU: 

“secretário, o GSU deve ser um 

dos setores que acumulam mais 

papel na companhia. O passivo 

de indicação de condutor e re-

cursos beira as 106 mil corres-

pondências. Cadê a mão de obra 

pra tudo isso? há uma incompa-

tibilidade de comunicação do sis-

tema, pois nossos computadores 

são ultrapassados e por ai vai.” 

10-Se for do Leopoldi-

na: “secretário, o sistema de 

iluminação em nosso pátio e 

galpões está bem precário. De-

pendemos da iluminação para 

nossa segurança nas atividades 

e não podemos ficar na escuri-

dão.” 

11-Se for do GOB: 

“secretário, lá no nosso estacio-

namento a infiltração é tanta, 

que o reboco da coluna de sus-

tentação já caiu. Imagina se 

cair em algum empregado?” 

12-Se for do DEG: 

“secretário, diariamente manu-

seamos a guilhotina, prensa, 

lixadeira, entre outras ferra-

mentas. Precisamos urgente 

de atualização e proteção 

dessas máquinas.” 

13-Regra geral - " 

precisa investir nessa empre-

sa, não temos rádios comuni-

cadores em rede aberta ferra-

menta indispensável na ope-

ração; nosso plano de carrei-

ra praticamente não existe; 

falta mão de obra concursada 

e para finalizar, a empresa 

esta doente financeiramente 

e nesse assunto de doença, 

Socooooorra nosso Pamo, se-

cretário!" 
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