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Sinduscon, DRT e Fepmat lançam
cartilha sobre prevenção de quedas
Conscientizar trabalhadores e empregadores
sobre a importância do
uso de equipamentos de
proteção individual e a
forma correta de realizar
trabalhos em altura e
contribuir com o esforço
do governo para baixar
os índices de acidentes
de trabalho no Ceará.
Com esta finalidade, foi
lançado no dia 19 de outubro, na sede da Delegacia Regional do Trabalho (DRT) no Ceará o
Manual de Técnicas de
Trabalho em Alturas Prevenção de Quedas.
A publicação é uma
iniciativa conjunta do
Fórum Estadual de Proteção do Meio Ambiente do Trabalho, DRT e
Sindicato da Indústria da
Construção Civil do Ceará (Sinduscon) e reúne,
em 48 páginas, orientações importantes sobre
as normas legais existen-

tes no País a respeito do
tema, medidas de proteção em pisos e paredes,
movimentação e transporte de materiais e pessoas em alturas, medidas
de segurança em andaimes e telhados, deveres
e responsabilidades do
empregador e treinamento de trabalhadores.
Presente à solenidade de lançamento, a pro-

curadora regional do Trabalho Hilda Leopoldina
Pinheiro Barreto, chefe
da PRT-Ceará, parabenizou os responsáveis pela
publicação do manual.
Ela frisa que a iniciativa
demonstra a concretude
das metas do Fórum Estadual de Proteção ao
Meio Ambiente do Trabalho, que são diagnosticar problemas e solucioná-los. No texto de apresentação, ela frisa ter convicção de que muito mais
precisa ser feito também
em outros segmentos para oferecer aos trabalhadores condições dignas
de exercer suas atividades. “Mas reconhecemos
como importante passo
esta demonstração de
cuidado com a saúde e a
segurança dos trabalhadores, observou Hilda
Leopoldina. Em nome
do Sinduscon, falou o
presidente Carlos Fujita.

Reuniões terão mesas-redondas
Desde a última reunião, realizada em outubro, os encontros mensais do Fepmat ganharam novo formato. A
cada mês, além dos diferentes pontos de pauta,
haverá um debate mais

aprofundado sobre um
tema específico.
O primeiro assunto
foi acidente de trabalho,
quando falaram a psicóloga Rose Cavalcante,
representante da PRT, e
Paula Frota, do Sindica-

to da Indústria da Construção Civil.
Para a reunião deste dia 7, o tema previsto
é ergonomia. Os expositores serão os representantes do Sindiônibus e
do Sintro.

No próximo mês
de dezembro, o Fórum
Estadual de Proteção
ao Meio Ambiente de
Trabalho (Fepmat) deverá realizar um seminário especial para discutir o impacto, na saúde do trabalhador, decorrente do uso indevido de agrotóxicos.
O tema foi proposto pela maioria dos participantes da última reunião mensal do Fórum
e objetiva alertar a sociedade, em especial as
empresas da área de
agropecuária e os trabalhadores deste setor
sobre os cuidados necessários ao manuseio
de produtos químicos
no campo.
A equipe responsável pelo projeto do seminário é formada pelo
coordenador do Fepmat, Dorelland Ponte
Lima (DRT), pelo procurador do Trabalho
Aroldo Teixeira Dantas, Gláucia Norões
(Sesa), Marcius Cunha
(Sete), Rose Cavalcante (PRT), Antônio Carlos (Funasa) e Murilo
(Crea).
Leia mais na pág. 2

A próxima
reunião do
Fórum será no
dia 7 de
novembro, na
sede da PRT.

MPT flagra condições insalubres de
trabalho na Usina do Jangurussu
O procurador Aroldo Teixeira Dantas, titular da Coordenadoria do
Meio Ambiente do Trabalho (Codemat) no Ceará, realizou inspeção na
usina de lixo do Jangurussu, em Fortaleza. Ele
verificou “in loco” a situação das dezenas de catadores de lixo que trabalham no local sem a
utilização de qualquer
equipamento de proteção individual (EPI).
Durante a inspeção,
o procurador tomou depoimentos e ouviu as reclamações dos trabalhadores. Eles não recebem
da cooperativa a que estão ligados quaisquer
materiais. Somente os
que têm condições próprias ingressam na usina
com bota ou luva. Muitos usam as próprias camisas como máscaras.

Entidades presentes
à reunião de 3/10

* MPT
* DRT
* Sindtêxtil
* Cerest
* Cremec
* Aestec
* Sete
*Sind.Comerciários
* Sindiônibus
* Sesa
* Sec.Saúde Mun.
* Sinduscon
* Ibama
* Seeaconce
* Sindiconfe
* Sintro
* Sticcrmf
Grave estatística:

Catadores trabalham desprotegidos em meio a todo tipo de lixo

A direção da Empresa Municipal de Limpeza Urbana (Emlurb),
responsável pela administração da Usina, e re-

presentantes da Cooperativa dos Catadores serão chamados ao MPT
para debater ações de regularização do problema.

Segundo a Organização Mundial de Saúde,
o uso de agrotóxicos gera
por ano 3 milhões de intoxicações agudas e 20
mil mortes. A OIT revela que 14% dos acidentes e 10% das mortes se
devem a pesticidas.

Psicóloga repassa informações sobre acidente
A psicóloga da PRTCeará, Rose Cavalcante
(foto), repassou aos participantes do Fepmat,
durante a reunião de outubro, as principais informações obtidas no curso “Acidentes de Trabalho são Acidentes?”. O
treinamento foi oferecido pelo MPT em São
Paulo, em setembro.

Ela explicou que as
novas abordagens para
análise dos acidentes de
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trabalho requerem uma
perspectiva pluricausal,
com foco sistêmico. Rose
esclareceu que a abordagem tradicional está voltada para o erro humano,
a busca das falhas e checagem do cumprimento
de normas. “Com isso, a
empresa deixa de aprender e crescer através de
uma análise mais apura-
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da dos fatores que levaram ao acidente”, disse.
Ela salientou a contribuição da psicologia
cognitiva para uma melhor compreensão dos
aspectos humanos envolvidos no acidente (estratégias de tomada de decisão, processo de percepção, reações diante
de perigos, etc). Sobre o
tema, ela sugeriu a leitura do livro “Caminhos da
Análise de Acidentes de
Trabalho” disponibilizado no site do MTE
(www.mte.gov.br).

