


Segurança e Saúde no Trabalho: 
um valor para a construção e para o Brasil

Os Seconcis e a Construção Civil



15 Seconcis no Brasil
Atuantes em 28 cidades
Presentes em 8 Estados e no Distrito Federal
R$ 100 milhões de investimento anual das 
empresas (2020)
Amazonas: Seconci-Manaus
Distrito Federal: Seconci-DF
Espírito Santo: Seconci-ES
Goiás: Seconci-GO (Goiânia) e Seconci-Anápolis
Minas Gerais: Seconci-MG (Belo Horizonte) e 
Seconci-TAP (Triângulo Mineiro e Alto do Paranaíba)
Paraná: Seconci-PR (Curitiba), Seconci-PR Norte (Londrina) e
Seconci-PR Noroeste (Maringá)
Santa Catarina: Seconci-Florianópolis, Seconci-Blumenau e
Seconci-Joinville
São Paulo: Seconci-SP( Unidade Central na Capital e mais 13 Unidades 
(ABC, Bauru, Campinas, Cubatão, Mogi das Cruzes, Piracicaba, 
Praia Grande, Ribeirão Preto, Riviera de São Lourenço, Santos, 
São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba)
Rio de Janeiro: Seconci-Rio



Empresas Contribuintes                                   7.192
Beneficiários                                                  282.712
Empregados/prestadores de serviço             1.240

Consultas médicas realizadas                     289.547
Consultas odontológicas realizadas           107.487
Exames complementares realizados         862.898
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Parcerias existentes com os Sesi-DR em alguns Estados

 Odontologia
Medicina
 Exames complementares
 Palestras e Programas de saúde nos canteiros
 Instalações físicas e equipamentos.



Principais ações do Seconci Brasil durante a pandemia do Coronavírus 2020/2021

 Promoção de integração dos Seconcis do Brasil na troca de informações e experiências 
no enfrentamento da pandemia

 Participação na elaboração de material informativo para a Câmara Brasileira da Indústria 
da Construção (CBIC)

 Elaboração e divulgação de vídeo de sensibilização para Campanha em Prol da Vacinação 
contra a Covid-19

 Divulgação de informações orientativas via redes sociais, site e Boletins Informativos.



Principais ações dos Seconcis durante a pandemia do Coronavírus 2020/2021

 Todos os Seconcis se mobilizaram para continuar realizando suas atividades em suas 
localidades

 Todos os Seconcis adequaram o espaço físico com medidas de segurança nos atendimentos

 Todos os Seconcis elaboraram materiais orientativos para auxiliar as empresas nas medidas 
e protocolos de segurança a serem implantados nos canteiros de obra

 Apresentação de ações por parte de alguns Seconcis (a seguir)



Principais ações do Seconci-DF durante a pandemia do Coronavírus 2020/2021

Covid-19: Ações de Combate ao Vírus

 Elaboração e disponibilização de cartazes orientativos
 Elaboração e disponibilização de cartilha digital
 Visitas às empresas/canteiros de obra para orientações
 Testagem de trabalhadores
 Elaboração e disponibilização de vídeos orientativos.

Os materiais citados podem ser encontrados em:
http://www.seconci-df.org.br/?page_id=4562

http://www.seconci-df.org.br/?page_id=4562


RESUMO DAS VISITAS DAS EQUIPES DO SECONCI-DF NO APOIO ÀS EMPRESAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL CONTRA A 
COVID-19 - ATÉ 29/06/2021

A. TOTAL DE EMPRESAS VISITADAS 58
B. TOTAL DE CANTEIROS/FRENTES DE TRABALHO VISITADOS 128
C. TOTAL DE TRABALHADORES ALCANÇADOS 8.300

RESUMO POR TIPO DE OBRA/ATIVIDADE

EMPRESAS (*) CANTEIROS/ FRENTES TRABALHADORES

OBRAS DE INCORPORAÇÃO 14 34 3.719
OBRAS E MANUTENÇÕES PRIVADAS E COMERCIAIS 19 38 2570
OBRAS E MANUTENÇÕES PÚBLICAS 19 39 1173
EMPRESAS ESPECIALIZADAS OU FORNECEDORES 9 3 185
ESCRITÓRIO / CENTRAL DE FORMAS 8 13 653
TOTAL 69 127 8.300

(*) O NÚMERO DE EMPRESAS NÃO VAI COINCIDIR COM O NÚMERO TOTAL DA PRIMEIRA PLANILHA, POIS HÁ 
EMPRESAS QUE POSSUEM MAIS DE UM TIPO DE OBRA OU ATIVIDADE.
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Principais ações do Seconci-MG durante a pandemia do Coronavírus 2020/2021

 Visita Covid para orientações e vistoria
 Teleorientação para empresas e usuários
 Prêmio Segurança do Trabalho Sinduscon-MG/Seconci-MG focado no enfrentamento da Covid-19
 Produção e veiculação de material orientativo (vídeos, cartazes e cartilhas) e de sensibilização 

sobre medidas de bioproteção para evitar a propagação do novo coronavírus
 Promoção de eventos educativos virtuais.



 Visita Covid para orientações e vistoria

Dados estatísticos referentes ao ano de 2020:
Total de canteiros visitados: 122
Total de trabalhadores alcançados: 5.973

Dados estatísticos referentes ao ano de 2021 (até junho):
Total de canteiros visitados: 229
Total de trabalhadores alcançados: 7.596

Principais ações do Seconci-MG durante a pandemia do Coronavírus 2020/2021



 Teleorientação

De junho/2020 a 14/07/2021 foram realizadas 236 teleorientações

 Material Orientativo pode ser verificado e baixado em:

http://seconci-mg.org.br/pagina-coronavirus/

Principais ações do Seconci-MG durante a pandemia do Coronavírus 2020/2021

http://seconci-mg.org.br/pagina-coronavirus/


Empresas alcançadas

Boletim acumulado

215
Visitas

realizadas

PARCERIA COM:

 Visitas às empresas/obras para orientações

Principais ações do Seconci-Joinville durante a pandemia do Coronavírus 2020/2021

493
Empresas

alcançadas

4146
Trabalhadores

avaliados



 Visitas orientativas nos canteiros de obra

 Teleatendimento para orientações sobre Covid-19

 Desenvolvimento e disponibilização de Protocolo de Orientações para as Empresas:

https://seconci-rio.com.br/wp/wp-content/uploads/2020/09/PROTOCOLO-COVID-SECONCI-SET-2020.pdf

Principais ações do Seconci-Rio durante a pandemia do Coronavírus 2020/2021

https://seconci-rio.com.br/wp/wp-content/uploads/2020/09/PROTOCOLO-COVID-SECONCI-SET-2020.pdf


O Seconci-SP construiu e administrou 2 hospitais de campanha: Ibirapuera e Heliópolis.
No combate à Covid-19, além da atuação das nossas Unidades públicas (Seconci-SP/OSS), o 

Seconci-SP promoveu ações em parceria com todas as entidades da construção paulista.

As ações

No início da pandemia, foi feito um aditivo à Convenção Coletiva, firmado pelo Sintracon-SP e 
SindusCon-SP, adotando medidas de cuidados contra a pandemia nos canteiros.

Em março/2020, o Seconci-SP, Sintracon-SP e o SindusCon-SP criaram o Comitê de Crise, 
posteriormente denominado Fórum Permanente, para o enfrentamento da pandemia nos 
canteiros de obra.

Desde março/2020 o Seconci-SP, com o apoio de todas as entidades da construção paulista, 
produziu peças e programas de atendimento, sempre em defesa da saúde do trabalhador e da 
continuidade das obras.
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 Foi criado o Protocolo Sanitário Imobiliário, que possibilitou à Prefeitura Municipal de São Paulo a 
reabertura dos stands de vendas, dando sequência às atividades de construção e 
consequentemente a venda dos imóveis.

O Seconci-SP produziu muitas ações e campanhas de combate e prevenção à Covid-19, criou uma 
grande quantidade de peças, como cartazes para canteiros de obra e informativos, post para redes 
sociais, vídeos, guias de orientação, diretrizes, Webinars, matérias para a mídia, entre outros.

 Em abril/2020, o Seconci-SP lançou o Programa SOS – Seconci Obra com Saúde, disponibilizando 
seus profissionais de saúde nos canteiros de obra. Adesão de 96 empresas, com mais de 127 
canteiros (7 municípios), atingindo mais de 15 mil trabalhadores.

 Em maio/2020 criou um canal exclusivo -- o Disque Coronavírus, para orientações médicas. 
 Em maio/2020 iniciou a aplicação de testes Covid-19 nos trabalhadores. Foram aplicados mais de 

14.500 testes.
Desde maio/2020, o Seconci-SP faz a pesquisa semanal “Conhecendo as Ações das Construtoras 

Paulistas no Combate à Covid 19”, em 577 obras, envolvendo mais de 39 mil trabalhadores. A 
pesquisa atualmente está na 60ª edição.

Principais ações do Seconci-SP durante a pandemia do Coronavírus 2020/2021





Haruo Ishikawa
Presidente do Seconci-SP

Vice-presidente do SindusCon-SP

Obrigado!
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