
Prédios receberão novos equipamentos de

Segurança

Treinamento forma controlador de emergência
Funcionários são preparados para combater princípio de incêndio e prestar primeiros Socorros
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O servidor Cláudio de Oliveira, da
Gerência de Concessão de Benefícios,
sempre teve medo do fogo. Anos atrás,
seu carro quase incendiou, depois de ele
sentir um forte cheiro de gasolina e ver
sair fogo pelo capô. "Fiquei apavorado e
fugi", conta. O carro foi salvo por popu-
lares, que não puderam usar o extintor do
veículo, que estava vazio. O tempo da
desinformação passou. Hoje, Cláudio é,
na Assembléia, autoridade para respon-
der a situações de perigo e de pânico,
como um princípio de incêndio. Ele faz
parte da turma de 90 controladores de
emergência, que está pronta a desempe-
nhar um trabalho essencial e inovador.

Os controladores de emergência es-
tão em todos os andares do Edifício Tira-
dentes e no Palácio da Inconfidência.
Receberam treinamento teórico e prático
sobre prevenção e combate a princípio de
incêndio, controle do pânico e primeiros
socorros. Durante dez dias, em agosto,
cinco turmas de 18 alunos aprenderam a
manusear extintores e mangueiras de hi -
drantes, a socorrer pessoas com parada
cardíaca, asfixia e queimaduras, e a ori-
entar o abandono de um prédio. A eles,
cada servidor irá recorrer, a partir de

agora, em situações emergenciais.
Para formar esses profissionais, a

Comissão de Higiene e Segurança do
Trabalho buscou o apoio da Companhia
Energética de Minas Gerais (Cemig),
que cedeu, inclusive, galpões no Vale do
Jatobá, para a simulação de incêndios.
Segundo José Jorge Modesto Ribeiro e
Antônio Carlos Esteves Lima, membros
da Comissão, a idéia de formar os contro-
ladores atende a um espírito prevencio-
nista pouco praticado nas instituições: o
da valorização do homem. Como enfati-
za o técnico em Enfermagem do Traba-
lho da Cemig, Luciano Novaes, que deu
aulas de Primeiros Socorros, essa preo-
cupação, nos países desenvolvidos, é bá-
sica. "Primeiros socorros, lá, é coisa que
se aprende na escola", lembrou.

O trabalho, na Assembléia, come-
çou com a seleção dos controladores.
Coube aos gerentes a indicação de quem
melhor se aplicaria ao perfil desejado: o
de uma pessoa calma, com liderança e
que permanecesse a maior parte do tem-
po no seu setor. A chefe de gabinete da
Secretaria-Geral da Mesa, Marfiza Lima
Dias, foi uma das escolhidas. Ela admite
que não se entusiasmou com a perspecti-
va do treinamento. "Achei que seria can-
sativo e desapontador. Mas, quando vi 
programa e freqüentei as aulas, achei

muito válido". O que aprendeu, Marfiza
pretende aplicar não só na Assembléia,
mas também em casa, cotidianamente.

E como identificar os controladores
de emergência? Fácil. Eles terão, em sua
mesa, um capacete de identificação. Será
afixada, também, nos andares do Edifí-
cio Tiradentes e do Palácio da Inconfi -
dência, a lista dos respectivos controla-
dores. Neste semestre, os servidores re-
ceberão uma cartilha com dicas sobre
como abandonar um prédio e o que fazer
em caso de emergência. Mas isso não
significa que os treinamentos param por
aí. Novos cursos virão, como aprimora-
mento sugerido pelos alunos. E, em bre-
ve, haverá uma simulação de abandono
de prédio com os servidores.

Funcionários
aprendem a

manusear
equipamentos
de combate a

incêndio

O treinamento dos controladores de
emergência não foi a única medida toma-
da pela Assembléia para o bem-estar do
servidor. Novidades estão a caminho,
relacionadas à aquisição de equipamen-
tos de segurança. O Edifício Tiradentes e
o Palácio da Inconfidência vão ganhar
um sistema de comunicação, por interfo-
nes, com a Central da Comissão de Hi-
giene e Segurança do Trabalho. Cada
andar terá um interfone para uso do
controlador de emergência.

Os dois edifícios também serão do-
Treinamento	 computadorizadotados de um sistema computadorizado de
incluiu lições	detecção de fumaça, com alarme e senso-
de primeiros	res. O Edifício Tiradentes contará, ainda,
socorros	com um sinal particular de alarme. E a

-

Gerência-Geral de Serviços Gerais vai
realizar vistorias nos prédios, para avali-
ar deficiências na rede elétrica e hidraú-
lica, no revestimento de tetos, paredes e
pisos das escadas. O trabalho será feito
ainda neste semestre.

Tantas novidades evidenciam uma
situação preocupante: a falta de mecanis-
mos de segurança nos prédios do Legis-
lativo. O Edifício Tiradentes, por exem-
plo, contraria diversas normas previstas
no Decreto-Lei 2.912, de 1976, que regu-
lamenta o assunto. Entre as irregularida-
des, estão a inexistência de uma ante-
câmara pressurizada (uma espécie de
sala com porta corta-fogo antes das esca-
das, para impedir o avanço de fumaça); o
corrimão seccionado (deveria ser contí-
nuo) e a falta de sinalização fosforescen-
te nas portas corta-fogo e nos andares,
indicando as saídas. A expectativa da
Comissão de Higiene e Segurança do
Trabalho é de que a sinalização seja feita
ainda este mês.

Em contrapartida, as escadas do
Edifício Tiradentesjá contam com ilumi-
nação de emergência, à base de bateria.
No caso de falta de energia, elas perma-
necerão iluminadas por três horas e os
andares, por duas. As escadas também
contam com borracha antiderrapante e o

segurança
forro do teto, em cada andar, é fogo-
retardante. Colocando tudo na balança, a
concluão que se tira é a de que algo está
sendo feito para minimizar ou eliminar os
problemas existentes. "Se faltam equipa-
mentos, há os contro-
ladores de emergência,
que poderão suprir de-
ficiências e orientar a
saída pacífica dos ser-
vidores, caso seja pre-
ciso abandonar o pré-
dio", enfatiza Modes-
to Ribeiro.

Para o consultor
da área de Economia,
Salazar Rodrigues Jú-
nior, que trabalha no
17° andar do Tiraden-
tes e tomou-se um controlador de emer- Salazar: curso

	gência, "as falhas na segurança foram	é O Primeiro
	admitidas durante o treinamento. Não	passo para
	houve camuflagem do problema, o que e	valorizar 

oservidorbastante positivo". Salazar alerta, noen-
tanto, que o curso é apenas um primeiro
passo na busca da valorização do servi-
dor pela Assembléia. Na sua opinião, é
preciso encontrar altemativas,ariquirindo
equipamentos de segurançaeesclarecen-
do as pessoas. O trabalho está só come-
çando.


