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A colocação de fitas
antiderrapantes nas
escadas evita os
escorregões em dias de
chuva
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Constituição garante direitos
Nos últimos anos, empresas de todo o

mundo passaram a investir pesadamente
em programas de segurança no trabalho,
fator considerado indispensável para o
sucesso de programas de Qualidade To-
tal. O próprio conceito de acidente de
trabalho também evoluiu. Hoje, não se
considera acidente apenas a ocorrência
em que uma pessoa sofra algum tipo de
ferimento. De acordo com a Organização
Internacional do Trabalho (OIT), "aci-

dente é qualquer evento não programado
que interfere negativamente na atividade
produtiva	 O Pro,

No Brasil a Constituição Federal no	elaborado
capitulo 'Dos Direitos Sociais" trata da	eles
questão da segurança e higiene no traba	• melhona
lho. O inciso XXII de seu artigo 7° asse-	zadosn
gura aos trabalhadores urbanos e rurais o	de espa
direito da "redução dos riscos inerentes ao	trução
trabalho, por meio de normas de saúde.	pessoas
higiene e segurança".	 *

; pontos básicos do..	...	.	....
de Higiene :::e Segurança do Trabalho	atingem os serid
omissão tem U pontos basicos São	ções medicas,

'oferecimento de pai
)ndiçôe$ anbieLflis dos setores locali-	venço de aciden
em A" 2° subsolo com adequações . eciuinamentos de

e
jos

Incêndio e do grup
nr 'Pç	:'

ljs	 da Brigada de
Emergência":

.:.	 a	*LUÇL1
contíguas a Assembleia

• forniaçaodo Grupo Controladores de Emergencia dt
Edifieto Tiradenies	 elaboração de mapeamento das areas de risco

• treinamentos simulados de e acuaç àodo prédio	'sensibi lização para a Importância do uso e aquisição de
tantes do Plano de Segurança para Situações de	 :EPIS (Equipamentos de Proteção Individual) e EPCs
Emergencia	 (Equijanieotos de Proteção Coletiva);

• descnol imento de programas de prevenção de doen 'cadastramento computadorizado de todos os extintores
ças ocupacionais nos chamados grupos de	de incendio da Casa contendo local de instalação

desenohiuiento de programas de tratamento e da	
datas de validade nspeo carga recarga teste e

acompanhamento medico de servtdoresja debilitados reteste dos cilindros

e interençes corretivas nos casos de lesões ' formação das Comissões Internas de Segurança do
provocadas por esforço repetitivo (L E R) e condi-	Trabalho (CIST),
ções ergonômicas inadequadas no ambiente de ti-aba
Ibo	 * contatos permanentes e visitas as entidades ligadas a

arca de Engenharia de Segurança Higiene e Medici-

conhecimento das doenças o



O 2* subsolo será
reformado por sugestão

da Comissão, para o
conforto dos funcionários

que ali trabalham

o

Evitar incêndios é uma das maiores preocupações
Pouca gente sabe, mas o serviço de

Segurança da Assembléia já chegou a
debelar 32 princípios de incêndios no
espaço de apenas um ano. Um dado que
é, ao mesmo tempo, preocupante e
revelador de uma realidade que precisa
ser mudada. Todos nós andamos muito
desatentos quanto aos cuidados mínimos
que precisam ser tomados para evitar
incêndios. Uma simples ponta de cigarro
jogada pela janela ou no cesto de lixo
pode dar início ao fogo. Como se sabe,
depois da porta arrombada, não adianta
colocar tranca.

O pior de tudo é o despreparo das
pessoas para enfrentarem situações de
emergência. Pesquisas feitas pelo Corpo
de Bombeiros mostram que a maioria das
pessoas não sabem usar adequadamente
os equipamentos disponíveis nos grandes
edificios, como extintores e mangueiras.
Apesar de todos acharem que "não há
mistério algum" em acionar um simples
extintor, a verdade é bem outra, e o tempo
gasto na leitura de instruções ou no uso
errado do equipamento pode ser fatal. A
experiência mostra que, em casos de fogo
em prédios residenciais ou comerciais, os
primeiros cinco minutos são fundamen-
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Antônio Carlos: Incêndio começa

com falha na prevenção

tais para evitar a ocorrência de incêndios
de grandes proporções.

"A principal preocupação da Comis-
são, com relação ao Edificio Tiradentes,
é justamente conscientizar as pessoas
para a importância dos cuidados preven-
tivos, além de agilizar a formação e trei-
namento de uma brigada de incêndio",
afirma Antônio Carlos. Serão treinados,
também, os "controladores de emergên-

cia" de cada andar, pessoas encarregadas
de orientar as demais em caso de necessi-
dade. Em trabalho conjunto como Corpo
de Bombeiros, está previsto, para o pri-
meiro semestre de 94, um treinamento
simulado de evacuação do Edifício
Tiradentes.

Outra questão que vem sendo traba-
lhada pela Comissão é um levantamento
da necessidade de aquisição de equipa-
mentos apropriados para evitar a propa-
gação de incêndios, como alarmes de
fumaça e fogo, além de uma rede de
comunicação para transmitir avisos e ori-
entações às pessoas que trabalham nos 23
andares do prédio. A manutenção dos
equipamentos já existentes, como as por-
tas "corta-fogo" que dão acesso à escada,
também é motivo de preocupação. Em
casos de incêndios, as pessoas devem usar
a escada em lugar do elevador, e é impor-
tante que as portas permaneçam sempre
fechadas, impedindo a passagem de fu-
maça e fogo.

"Mas o principal é mesmo tomar os
cuidados necessários para impedir que o
fogo tenha início. Todo incêndio começa
onde falha a prevenção", insiste Antônio
Carlos.

Pesquisas do Corpo
de Bombeiros

mostram que a
maioria das pessoas

não sabem usar
adequadamente

equipamentos como
mangueiras e

extintores

Preocupação com os prestantes

A preocupação com a segu-
rança e com a redução dos riscos
de acidente atinge a todos que
trabalham na Assembléia, mes-
mo aqueles que não são funcio-
ná-rios da Casa. Segundo o Se-
cretário de Assistência e Admi-
nistração de Pessoal, Felintho

Santos Nascimento, a Procura-
doria-Geral está estudando um
termo de aditamento ao contrato
feito com a Adservis, a fim de
exigir que a empresa forneça to-
dos os equipamentos de proteção
aos seus empregados que pres-
tam serviços na Assembléia.


