
odoy e Modesto envolve todos os setores da Casa

Prevenção

rabalhando com segurançaaraPoescorregão eliminar riscos de acidentes
issão investe na melhoria das condições de trabalho, cria programa para evitar acidentes, 	na escada ao incêndio, e forma brigada de combate ao fogo e grupo de controladores de emergência no Edificio Tiradentes

Pâssa

Prevenir é melhor que remediar. Esta é a filosofia
que noticia a atuação da Comissão de Higiene e Segu-
rança do Trabalho, órgão criado recentemente na As-
sembléia com o objetivo de coordenar o desenvolvimen-
to de um programa de melhoria das condições de traba-
lho, assegurando saúde e bem-estar aos servidores e ao
público visitante. Com a criação da Comissão, cujas
atribuições foram determinadas pela Mesa no final do
mês de setembro, a Assembléia de Minas mais uma vez
saiu na frente das outras casas legislativas do país,
adotando, pioneiramente, algo que é considerado im-
prescindível pelas empresas mais modernas do mundo.

Na verdade, o órgão vem dar seqência ao trabalho
que já vinha sendo feito, desde 1991, pelo Grupo de
Estudos em Medicina do Trabalho e Engenharia de
Segurança - GEMTES. Este foi responsável, dentre
outras medidas, pela introdução do "check-up" periódi-
co obrigatório como uma das ações de saúde preventiva
na Casa.

Subordinada à Secretaria de Assistência e Adminis-
tração de Pessoal, a Comissão é coordenada por Paulo
Daniel Godoy e integrada ainda por Antônio Carlos
Esteves Lima e José Jorge Modesto Ribeiro. A sua área
de atuação abrange todos os setores da Assembléia, em
colaboração com as diversas gerências. Sempre atentos,
os membros da Comissão estão, a todo momento, procu-
rando detectar pontos falhos que podem propiciar a
ocorrência de acidentes ou de doenças do trabalho.
Assim, já pediram a colocação de fitas antiderrapantes
nas escadas externas, para evitar escorregões, sobretudo
nos dias de chuva; alertaram o pessoal da limpeza para
a necessidade de tomar cuidados com as tomadas elétri-
cas no piso do Edificio Tiradentes, que podem dar

choque em quem está passando
pano molhado no chão; e insis-
tem com os que trabalham na (U;

gráfica para a importância do
uso de protetores de ouvido.

"A prevenção de acidentes
e doenças ocupacionais exige
que todos tenham condições de	-
trabalho adequadas. Isso vai
desde o uso de máscaras pelos
pintores, quando estão lixando
uma parede, até cadeiras ade-
quadas para quem passa o dia	-
todo assentado, a fim de evitar
problemas de coluna", lembra
Godoy.

Os resultados do trabalho
da Comissão já começam a ser
percebidos. Uma de suas pn-	Trabalho de G
meiras ações, em conjunto com
a Gerência-Geral de Serviços Gerais, é a reforma do 20

subsolo, com vistas a minimizar os problemas de preca-
riedade das instalações e de insalubridade que atinge as
pessoas que ali trabalham. A reforma inclui a criação de
um refeitório para o pessoal da limpeza, que não dispu-
nha de local adequado para fazer as refeições, e vestiá-
rios para o pessoal da manutenção e de obras. A mudança
do serviço de xerox para um lugar mais ventilado é outra
reivindicação antiga viabilizada graças à atuação da
Comissão. "Tudo está, sendo feito sem muitos gastos,
aproveitando-se ao máximo a estrutura já existente",
assinala Godoy.

Para implementar seu programa de ação, a Comissão
tem mantido um intercâmbio permanente com especia-
listas em segurança e medicina do trabalho. Recente-
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mente, uma equipe de técnicos da Cemig esteve na
Assembléia;, a convite da Comissão, para troca de expe-
riências sobre o trabalho de prevL'nção de incêndio e de
acidentes que já vem sendo de:;envolvido há algum
tempo naquela companhia, com resultados altamente
positivos.

Mas o grande desafio da Ccnussão de Higiene e
Segurança do Trabalho é desper:ar a consciência dos
servidores da Assembléia para a importância da preven-
ção de acidentes e doenças ocupicionais. "O trabalho
visa, basicamente, 'a prevenção. E o brasileiro, por uma
questão cultural, é avesso a qualqtr ação nesse sentido.
Esse quadro tem que ser revertido", declara o secretário
de Assistência e Administração de Pessoal, Felintho
Nascimento.

O grande desafio
da Comissão é
conscientizar os
sevidores da
importância da
prevenção de
acidentes e
doenças
ocupacionais


