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INFORMATIVO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE PORTO ALEGRE

27 de Julho

Dia Nacional de Prevenção de
Acidentes de Trabalho

Equipe de Fiscalização com o Presidente valter Souza e os diretores Gelson Santana, Pedro Galmarine e Valderi da Silva
O STICC está ligado na prevenção
de acidentes de trabalho. Por isso,
a Equipe de Fiscalização trabalha
arduamente todos os dias para que se
realize na prática a missão do Sindicato:
Representar, valorizar e defender o
trabalhador da categoria promovendo
melhores condições econômicas, políticas
e sociais no exercício pleno da cidadania.
Dia 27 de julho não é o único dia em que
o STICC trabalha para a prevenção de
acidentes de trabalho. Mas é a data usada
para destacar a importância da segurança
no trabalho e para parabenizar os esforços
de quem busca resguardar a saúde e
segurança dos trabalhadores da categoria.

O que é acidente de trabalho?
De acordo com o artigo 19 da lei
8.213, publicada em 24 de julho de 1991:
“Acidente do trabalho é o que ocorre
pelo exercício do trabalho a serviço da
empresa ou pelo exercício do trabalho dos
segurados, provocando lesão corporal ou
perturbação funcional que cause a morte
ou a perda ou redução, permanente ou
temporária, da capacidade para o trabalho”.
Existem, de acordo com a Lei, quatro
espécies de equiparação ao acidente de
trabalho: doença proﬁssional, acidente
ou doença ligada ao trabalho, doença
provinientes de contaminação acidental
do empregado no exercício de sua

atividade e acidente sofrido fora do
local de trabalho (Acidente de Trajeto).
Para o diretor, Pedro Galmarine, é
um dever da entidade a ﬁscalização e
presença continua nas obras, “O Sindicato
tem que divulgar os direitos e deveres do
trabalhador e tem que orientar o trabalhador
sobre as questões de segurança”.
O diretor administrativo do STICC,
Gelson Santana acredita que “a
ﬁscalização é de extrema importância
para o Sindicato, pois é o setor que
denuncia as irregularidades de uma obra.
O dia 27 de julho serve para parabenizar
os responsáveis que buscam a melhoria
do ambiente e das condições de trabalho”.
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PREVENÇÃO
Na maioria das vezes, os acidentes
de trabalho são evitáveis com a prática
de medidas simples, como o uso de
equipamentos de proteção individual,
os quais devem ser fornecidos pelas
empresas. Entre julho de 2008 e julho
deste ano, a Equipe do Sindicato já
ﬁscalizou mais de 2.225 obras.
SAIBA O QUE AS EQUIPES DO
SINDICATO FISCALIZAM:
- Falta de assinatura de carteira
- Cumprimento da Convenção Coletiva
de Trabalho
- Falta de EPI
- Condições de higiene e segurança
- Atraso de pagamento
- Denúncias diversas
NR 18
A NR 18, norma regulamentadora
que estabelece diretrizes de ordem
administrativa, de planejamento e de
organização objetivam a implementação
de medidas de controle e sistemas
preventivos de segurança nos processos,
nas condições e no meio ambiente de
trabalho na Indústria da Construção. A
Equipe de Fiscalização se baseia nesta
norma regulamentadora para fazer as
notiﬁcações as empresas.
CONHEÇA AS PRINCIPAIS

18.23 Equipamentos de Proteção
Individual

18.23.1 A empresa é obrigada a fornecer
aos trabalhadores, gratuitamente, EPI
adequado ao risco e em perfeito estado
de conservação e funcionamento,
consoante as disposições contidas na NR
6 – Equipamento de Proteção Individual
- EPI.
18.23.2 O cinto de segurança tipo
abdominal somente deve ser utilizado em
serviços de eletricidade e em situações
em que funcione como limitador de
movimentação.
18.23.3 O cinto de segurança tipo páraquedista deve ser utilizado em atividades
a mais de 2,00m (dois metros) de altura
do piso, nas quais haja risco de queda
do trabalhador.
18.23.3.1 O cinto de segurança deve
ser dotado de dispositivo trava-quedas
e estar ligado a cabo de segurança
independente da estrutura do andaime.
(incluído pela Portaria SSST n.º 63, de
28 de dezembro de 1998)
18.23.4 Os cintos de segurança
tipo abdominal e tipo pára-quedista
devem possuir argolas e mosquetões de
açoforjado, ilhoses de material não-ferroso

e ﬁvela de aço forjado ou material de
resistência e durabilidade equivalentes.

18.27 Sinalização de Segurança

18.27.1 O canteiro de obras deve ser
sinalizado com o objetivo de:
a) identiﬁcar os locais de apoio que
compõem o canteiro de obras;
b) indicar as saídas por meio de dizeres
ou setas;
c) manter comunicação através de
avisos, cartazes ou similares;
d) advertir contra perigo de contato ou
acionamento acidental com partes móveis
das máquinas e equipamentos.
e) advertir quanto a risco de queda;
f) alertar quanto à obrigatoriedade do
uso de EPI, especíﬁco para a atividade
executada, com a devida sinalização
e advertência próximas ao posto de
trabalho;
g) alertar quanto ao isolamento das
áreas de transporte e circulação de
materiais por grua, guincho e guindaste;
h) identiﬁcar acessos, circulação de
veículos e equipamentos na obra;
i) advertir contra risco de passagem
de trabalhadores onde o pé-direito for
inferior a 1,80m (um metro e oitenta
centímetros);
j) identiﬁcar locais com substâncias
tóxicas, corrosivas, inﬂamáveis, explosivas
e radioativas.
18.27.2 É obrigatório o uso de colete ou
tiras reﬂetivas na região do tórax e costas
quando o trabalhador estiver a serviço
em vias públicas, sinalizando acessos ao
canteiro de obras e frentes de serviços ou
em movimentação e transporte vertical
de materiais.
18.27.3 A sinalização de segurança
em vias públicas deve ser dirigida para
alertar os motoristas, pedestres e em
conformidade com as determinações do
órgão competente.

FALA VALTER

Companheiros e Companheiras,
27 de Julho, dia Nacional da
Prevenção de Acidentes de Trabalho.
Este dia é todo dia para nós do STICC.
Fiscalizamos obras arduamente para
que NÃO haja acidentes em obras.
O nosso principal objetivo é cuidar
da saúde e segurança do trabalhador
da categoria e é isso que buscamos
sempre. Chamando a atenção
deste trabalhador para que cuide
do seu bem maior que é a vida.
Este é o dia para parabenizar
nossa campanha de todos os dias.
Viva ao trabalhador da categoria!
Valter Souza
Presidente do STICC e
vice-presidente da FETICOM

18.29 Ordem e Limpeza

18.29.1 O canteiro de obras deve
apresentar-se organizado, limpo e
desimpedido, notadamente nas vias de
circulação, passagens e escadarias.
18.29.2 O entulho e quaisquer sobras
de materiais devem ser regulamente
coletados e removidos. Por ocasião
de sua remoção, devem ser tomados
cuidados especiais, de forma a evitar
poeira excessiva e eventuais riscos.
18.29.3 Quando houver diferença de
nível, a remoção de entulhos ou sobras
de materiais deve ser realizada por meio
de equipamentos mecânicos ou calhas
fechadas.
18.29.4 É proibida a queima de lixo
ou qualquer outro material no interior do
canteiro de obras.
18.29.5 É proibido manter lixo ou
entulho acumulado ou exposto em locais
inadequados do canteiro de obras.
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