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Goiânia, 28 de agosto de 2017. 
 
 
 

De: Prof. Dra. Patrícia Pommé Confessori Sartoratto 
Presidente da CISSP-IQ 
 
PARA: Sra. Edinamar Aparecida Santos da Silva 
Gestora do SIASS/UFG 
 

Assunto: Averiguar situação de risco à saúde de servidores- Prédio IQ-1.  

 

 

Prezada gestora, 

 

    O Instituto de Química ocupa dois prédios IQ-1 e IQ-2, os quais 

são bastante antigos. O prédio IQ-2 já passou por uma reforma completa e, 

atualmente, se encontra em bom estado. Entretanto, o prédio IQ-1 ainda não passou 

por uma reforma completa e, já há muito tempo, os servidores que trabalham neste 

local reclamam da falta de higiene dos forros do teto, particularmente no andar 

inferior. Nos corredores do IQ-1, o forro é de madeira e por lá se acumulam fezes e 

urina de ratos e/ou morcegos, com mau cheiro perceptível a todos que por lá 

transitam. O forro de vários gabinetes de docentes e técnicos já foram trocados por 

PVC, porém, isso não tem evitado a presença de fezes de ratos/morcegos nesses 

ambientes. O prédio passa por dedetização anual, mas isso também não tem 

evitado que ratos mortos, por vezes, apareçam nos gabinetes e nos laboratórios do 
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prédio. Servidores, técnicos e alunos temem que essa situação possa causar-lhes, 

eventualmente, algum tipo de enfermidade  

 A CISSP-IQ além de informar a respeito da situação, solicita que a equipe do 

SIASS faça uma averiguação qualificada no local e nos auxilie a encontrar uma 

solução que elimine ou reduza os riscos ou agravos à saúde dos servidores 

relacionados ao exposto.   

 

  Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para os 

esclarecimentos que forem necessários.  

 

       Atenciosamente, 

 

 

                                 Patrícia Pommé Confessori Sartoratto 

Presidente da CISSP-IQ 

IQ-UFG 


