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Setor da construção comemora Dia Nacional de Segurança e
de Saúde nas Escolas

Instituído pela Lei Federal nº 12.645/2012, o Dia Nacional de Segurança e de Saúde
nas Escolas está sendo comemorado nesta quarta-feira, 10 de outubro, em todo o País,
com destaque para ações do Ministério do Trabalho no ambiente escolar dos estados de
São Paulo, Maranhão, Paraná e Mato Grosso, e do setor da construção, em Santa Catarina.
“A escola pode ser uma importante ferramenta na disseminação da cultura de prevenção
de acidentes e uma oportunidade para falar sobre promoção de segurança e saúde com
crianças e jovens”, destaca o presidente da Comissão de Política de Relações do Trabalho
(CPRT) da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), Fernando Guedes Ferreira
Filho, completando que “as incitativas, tanto do Ministério do Trabalho quanto do setor da

construção, por meio do Sinduscon de Chapecó, são muito positivas, uma vez que visam
disseminar a ideia de prevenção desde o início da vida social da criança e do jovem”.
Segundo dados da Previdência Social, o número de acidentes de trabalho registrados no
Brasil aumentou de 709.474 casos em 2010 para 711.164 em 2011. Na composição desses
números há um enorme contingente de óbitos (2.884 registrados em 2011) e aumento na
incidência de casos envolvendo pessoas de até 19 anos (passou de 22.971 em 2010 para
23.850 em 2011, aproximadamente 66 casos por dia). Esses dados, por si só, mostram o
quanto é importante que a problemática da segurança e saúde do trabalhador não se
restrinja ao mundo do trabalho, mas passe a ser incorporada o mais cedo possível no
cotidiano dos alunos.
Segurança e saúde nas escolas
A iniciativa da Secretaria de Inspeção do Trabalho integra a Campanha Nacional de
Prevenção dos Acidentes de Trabalho (CANPAT) do Ministério do Trabalho e busca
possibilitar a realização de uma aula básica sobre segurança e saúde nas escolas. O
objetivo é fornecer às crianças, aos adolescentes e aos jovens noções básicas sobre riscos
existentes na escola, em casa e no trabalho, estimulando o debate e auxiliando na adoção
de uma postura crítica de todos em questões que envolvem prevenção de acidentes e
doenças.
Para a ação de hoje do governo, segundo o auditor fiscal do Trabalho, da Secretaria de
Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho, José Almeida Martins de Jesus Júnior,
houve uma articulação junto ao Conselho de Secretaria Estadual de Educação e à União
Nacional de Educação. Foi preparado um plano de aula resumido para as escolas e
algumas orientações, bem como animação para dar suporte à aula, voltada a situações
que os alunos vivenciam em casa, no deslocamento e na escola, que podem ser
conferidos, clicando aqui. Além disso, houve concurso de desenho de frase e redação
para os alunos dos ensinos fundamentais I e II e médio.
De acordo com José Almeida, esse é o início de um grande processo. “A ação mais
importante que a gente pode fazer – na questão de prevenção de acidentes – é colocar
uma semente na 'cabeça' das crianças e jovens para que, quando ficarem adultos,
assimilem mais facilmente os conceitos”, destacou, lembrando que eles serão os futuros
trabalhadores e empreendedores do País.
Todo o material da campanha deste ano está disponível no site da Escola Nacional de
Inspeção do Trabalho (Enit), da Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) do Ministério do
Trabalho, e pode ser acessado, clicando aqui.
Clicando a seguir também é possível acessar aos vídeos elaborados para as aulas do
Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio.

Ação do setor da construção
Pioneiro no setor da construção, o Sindicato da Indústria da Construção e de Artefatos de
Concreto Armado do Oeste Catarinense (Sinduscon/Oeste) realiza desde abril deste ano o
“Sinduscon na Escola”, nas escolas públicas do município de Chapecó, em Santa Catarina.
Pelo projeto são ministradas palestras sobre Saúde e Segurança do Trabalho na
construção civil aos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II. A iniciativa conta com a
parceria da Prefeitura Municipal de Chapecó, por meio da Secretaria Municipal de
Educação, e do Ministério Público do Trabalho, além da Unochapecó, Fiesc e Rotary Clube
Chapecó Sul Centenário. Seu objetivo é contribuir para formar cidadãos mais conscientes
com relação à segurança nas atividades da construção civil a partir da transmissão de
informações que permitam ampliar o conhecimento e identificar a necessidade de práticas
prevencionistas no local de trabalho.
“São ministradas palestras sobre a importância da saúde e segurança do trabalho na
construção civil e as principais causas de acidentes no setor: soterramento, choque elétrico
e

quedas

de

altura”,

destaca

Vilmar

Roque

Pereira,

secretário

executivo

do

Sinduscon/Oeste e coordenador da ação. “O projeto é piloto nas escolas públicas, mas já
há previsão de expandi-lo para as escolas particulares a partir do próximo ano”, destaca
Vilmar Pereira, já comentando o interesse de cidades do Estado em também executar o
projeto. Conheça mais, clicando aqui.
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Prorrogada a vigência da Medida Provisória das Santas Casas

Foi prorrogado pelo período de 60 dias o prazo da vigência da Medida Provisória (MPV)
848/2018, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), para
possibilitar a aplicação de recursos em operações de crédito destinadas às entidades
hospitalares filantrópicas e sem fins lucrativos que participem de forma complementar do
Sistema Único de Saúde. Clique aqui para acessar a íntegra do Ato do Presidente da
Mesa do Congresso Nacional nº 58/2018, assinado pelo presidente da Mesa do Congresso
Nacional, Eunício Oliveira, e publicado hoje (10/10), no Diário Oficial da União.
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Caixa divulga relação atualizada dos municípios enquadrados
com descontos

Foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (10/10) a Circular Caixa
Econômica Federal n° 829, de 9 de outubro de 2018, que divulga a relação atualizada dos
municípios e regiões metropolitanas para efeito de enquadramento na tabela de desconto
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e na utilização dos recursos da conta
vinculada do FGTS na Moradia Própria.
Pela circular, a regra de transição disposta na relação de municípios para os mutuários
com renda superior a R$ 5.400,00, somente se aplica ao valor máximo de
avaliação/investimento do imóvel. A relação dos municípios deverá ser utilizada pelos
agentes financeiros, para efeito de enquadramento na tabela de desconto do FGTS e limite
do valor do imóvel e da renda do proponente, devendo ser observados os limites
específicos de cada modalidade de financiamento.
A referida relação está disponível ao público interessado no sítio da Caixa na
Internet, endereço eletrônico: http://www.caixa.gov.br, opção download, item FGTS Circulares Caixa 2018.
Para acessar a íntegra da Circular 829/2018, clique aqui.
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Outubro Rosa: um toque que pode salvar vidas

O câncer de mama é a primeira causa de morte por neoplasia entre brasileiras, segundo
dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), mas 95% dos casos da doença, segundo a
Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM), têm chances de cura, se detectado no começo.
Como a prevenção, por meio da realização do autoexame é ainda a melhor forma de
combate ao problema, o Serviço Social da Indústria da Construção no Estado de Goiás
(Seconci-GO) leva o tema ao setor da construção para que homens sejam multiplicadores
dessa conscientização.
O Seconci-GO está realizando uma série de palestras gratuitas para os trabalhadores da
construção civil em Goiânia. A ação teve início no último dia 5 e prossegue até o dia 31 de
outubro. Serão visitadas 12 obras e sedes administrativas de empresas associadas ao
Seconci Goiás. Ao todo devem participar das palestras mais de 1.000 trabalhadores da
construção.
“Falamos para os homens que se cuidem, já que o câncer de mama também acomete eles,
embora a ocorrência da doença no público masculino seja rara, mas também para que eles
sejam multiplicadores em sua família, pois certamente terão mulheres em seu círculo de
convivência”, explica a enfermeira Nara Borges Ferreira, convidada pelo Seconci Goiás para
levar o tema às empresas do setor da construção na capital.

Especialista em obstetrícia, enfermagem do trabalho, saúde pública e estratégias de saúde
da família, Nara diz que muitas pessoas ainda têm medo e vergonha de se tocarem para
fazer o autoexame. “Durante minhas palestras percebo claramente que as pessoas se
sentem constrangidas ao falar sobre a realização do toque nas mamas, falta autoconfiança
principalmente nos homens, mas também em mulheres. Existe muito medo de um possível
diagnóstico, do preconceito”, revela ao destacar a importância de se falar sobre o assunto
abertamente durante a Campanha Outubro Rosa, mas também constantemente ao longo
do ano.
Para tratar desse assunto tão sério, Nara Borges e sua equipe adotam a estratégia do
humor. Ela conta que durantes suas palestras usa adereços e cria personagens para
ensinar a forma correta de realizar o autoexame, inclusive para homens. “Precisamos nos
tocar. Nosso lema nas palestras é: eu me amo, tenho família, quero viver”, conta Nara.
Ela orienta que, em caso de diagnóstico positivo, o paciente deve procurar ajuda de um
profissional médico. Em sua palestra a enfermeira também oferece informações sobre a
incidência da doença, os principais sinais do problema, sobre a anatomia da mama e os
fatores de risco.
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Seconci-SP explica os principais problemas associados à
obesidade e as formas de tratá-los

Amanhã, dia 11 de outubro, será celebrado o dia "Dia Nacional de Prevenção da
Obesidade", instituído pelo governo federal para chamar a atenção da população para um
problema que vem adquirindo proporções epidêmicas no Brasil. Dados divulgados pelo
Ministério da Saúde neste ano mostram que a obesidade já atinge 18,9% dos brasileiros.
Diante desse cenário, o Serviço Social da Construção de São Paulo (Seconci-SP) explica as
principais enfermidades associadas à doença e as formas de tratamento. “O corpo humano
precisa, em média, de duas mil calorias por dia para funcionar. Quando a pessoa faz
ingestão superior a esta quantidade e não realiza a queima (ou seja, não elimina calorias
fazendo atividade física), a gordura se acumula no corpo e, com o passar do tempo, leva à

a obesidade”, resume o gerente de Medicina Ambulatorial do Seconci-SP, Horacio Cardoso
Salles.
A avaliação para verificar se uma pessoa está obesa é realizada por meio do Índice de
Massa Corpórea (IMC), que considera o peso e altura em um cálculo matemático. “Até 25,
o indivíduo é considerado normal; de 25 a 30, com sobrepeso; entre 30 e 40, obeso (graus
1 e 2); e acima de 40, com obesidade mórbida”, explica. O especialista ressalta que as
pessoas precisam ter em mente que a obesidade é uma enfermidade crônica, que pode
desencadear ou agravar uma série de complicações como hipertensão, aumento do
colesterol, diabetes e problemas cardiovasculares.
De acordo com o dr. Salles, comportamentos inadequados geralmente funcionam como
gatilho para fazer a pessoa ganhar peso. “Ansiedade, compulsão (comer sem fome),
insegurança, baixa autoestima e hábitos alimentares impróprios são alguns fatores que
podem levar um indivíduo ao sobrepeso”, exemplifica. Devido à complexidade da doença,
o tratamento é realizado por um corpo clínico multidisciplinar composto por psicólogos,
nutricionistas, endocrinologistas, entre outros profissionais. O apoio da família e dos
amigos também é fundamental para a obtenção do controle da obesidade.
A busca pela solução do problema é realizada por meio da mudança do estilo de vida,
acompanhada por especialistas para que a pessoa obesa consiga tratar a sua compulsão e
realizar uma reeducação alimentar. “Neste processo, pode ser necessário o uso de
medicamentos. Contudo, o que realmente faz a diferença são atividade física regular de no
mínimo três vezes por semana, a força de vontade da pessoa e o apoio da família e
colegas”, comenta o gerente de Medicina Ambulatorial do Seconci-SP.
“Existem pessoas que buscam na cirurgia uma solução milagrosa e imediata, mas o que
tentamos fazê-las entender é que o problema não será resolvido se não houver mudanças
definitiva de hábitos de vida”, conclui dr. Salles.
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Futuro da Construção Civil e uso de novas tecnologias são
debatidos no Encontro de Arquitetura, Engenharia e
Construção, em Três Rios

A cidade de Três Rios, no Rio de Janeiro, sediará nos próximos dias 18 e 19 de outubro o
primeiro Encontro de Arquitetura, Engenharia e Construção. Serão dois dias de palestras

que debaterão o futuro dos processos na Construção Civil, produtividade e como a
digitalização das construções podem melhorar o desempenho nas obras e na produção de
edifícios. O evento será realizado das 18h às 21h, no auditório da Firjan Senai, em Nova
Niterói/RJ. O evento é parceria entre Firjan e o Sindicato das Indústrias da Construção Civil
de Três Rios e região (Sindicon TR).
Entre os temas abordados estão os impactos do

Building Information Modeling (BIM), na

cadeia produtiva; a apresentação de uma ampla visão sobre a Norma de Desempenho; e
temas como tendências, tecnologia e gestão. Os assuntos são direcionados para a atuação

das construtoras e incorporadoras, prestadoras de serviços, fabricantes, poder público e
profissionais liberais.
No primeiro dia, o coordenador do itt Performance e Pesquisador e Professor da
UNISINOS, Bernardo Fonseca Tutikian, apresentará uma visão ampla sobre a Norma de
Desempenho e os impactos dela na cadeia produtiva. A segunda palestra terá o diretor da
Produtime Gestão e Tecnologia e Pesquisador e professor da Escola Politécnica da USP,
Ubiraci Espinelli Lemes de Souza, abordando a produtividade de alvenaria estrutural na
Construção Civil. E, por último, o diretor Macro Engenharia & Consultoria, Guilherme
Andrade, mostrando como
Norma de Desempenho.

cases com foco em execução e os impactos sofridos pela

O segundo dia terá foco no BIM – Modelagem da Informação da Construção. O diretor da
GDP - Gerenciamento e Desenvolvimento de Projetos, Sérgio Leusin, vai abordar uma
visão ampla sobre os movimentos nacionais e os impactos na cadeia produtiva. Já a
diretora da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo de Salvador, Jealva
Fonseca, apresentará o

case da capital baiana com iniciativa piloto no uso do BIM e

mostrará as experiências positivas na utilização dessa ferramenta pelo poder público.

Todas as palestras são gratuitas e as inscrições devem ser feitas diretamente no site.
Mais informações pelo telefone (24) 2251-9292.

Share

Tweet

Forward

06 de novembro
Seminário Internacional BIM: Uma agenda para o
Brasil
Horário: 8h às 17h30
Local: Teatro Hotel Jaraguá (Rua Martins Fontes, 71 – Bela Vista)
– São Paulo
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