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Evento da campanha Novembro Azul, realizado no Seconci-MG em 2015.

Novembro está aí e, com ele, o Novembro Azul, uma campanha pela saúde integral do homem. O mês faz referência
ao Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, comemorado no dia 17.
O Seconci-MG acredita muito na iniciativa,
que mexe diretamente com a maioria do
público da entidade.
Motivada pelo tema “Cuidar da saúde
também é coisa de homem”, a campanha
busca chamar atenção para doenças masculinas, em especial para a prevenção e o
diagnóstico precoce do câncer de próstata, o segundo tipo mais comum entre homens – são 13 mil mortes em decorrência
da doença por ano.

Ao longo do mês, o Seconci-MG realizará palestras em obras de empresas associadas, como
parte do Novembro Azul. O urologista Roberto
Amaral Costa dará orientações sobre o câncer
de próstata dentro do contexto global da saúde
masculina, chamando atenção para a importância do homem cuidar de si mesmo.
Consultas com o urologista da entidade podem ser agendadas através do setor de marcações, no telefone 3449-8002. De acordo
com a disponibilidade de agenda do profissional, também é possível solicitar palestras
sobre o tema para grupos maiores com o referido profissional. Entre em contato com o
Departamento de Serviço Social, através do
telefone 3449-8006, para saber mais.

Novembro Azul
O Seconci-MG apoia essa causa.
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Sinduscon-MG promove workshop
de interação entre entidades do setor
da construção

O Presidente e a Supervisora do Departamento de Segurança do Trabalho do Seconci-MG participaram do workshop promovido pelo Sinduscon-MG.

No último dia 07 de novembro, segunda-feira, o Sinduscon-MG promoveu,
das 9h30 às 17h30, na sede da Fiemg, o
workshop Interação entre entidades do setor
da construção. Os trabalhos foram abertos
com os pronunciamentos do Presidente
do Sindicato patronal da construção civil
mineira, André de Sousa Lima Campos,
do seu 1º Vice-Presidente e Vice-Presidente Administrativo-Financeiro do Seconci-MG, Geraldo Jardim Linhares Júnior e do
Vice-Presidente da Fiemg e da Cbic, Luiz
Fernando Pires. A programação contou
com a apresentação de cases do Sinduscon-MG, do Sinduscon-SP, do Sinduscon-CE, do SecoviSP e do Sinduscon-PR, todos
intercalados por debates relacionados às
questões tratadas.

No roteiro das discussões e falas que
compuseram o workshop tratou-se da
redução de acidentes de trabalho e do
absenteísmo, através da promoção da
qualidade de vida dos trabalhadores
do setor da construção. Na oportunidade, o Presidente do Sinduscon e do
Seconci do Paraná, José Eugênio Gizzi
relatou a experiência de 15 anos do
Comitê de Combate à informalidade no
seu Estado, apresentando, também, os
números de atendimento em ações de
segurança do Seconci-PR no período de
2009 a 2016. O Presidente comentou que
empresas de construção que contam
com o suporte dos Seconcis na realização de ações sociais e de promoção de
saúde e segurança, demonstram um

desempenho melhor na diminuição de
casos de acidentes do trabalho. O fato
foi corroborado pelo Vice-Presidente
da Área de Materiais, Tecnologia e Meio
Ambiente do Sinduscon-MG e Presidente do Seconci-MG, Eduardo Henrique
Moreira, que participou do evento juntamente à Supervisora do Departamento
de Segurança do Trabalho da entidade
social, Andreia Kaucher Darmstadter. Eduardo Moreira sempre ressalta a
importância de uma atuação coesa e
dinâmica entre os Sindicatos Patronais
e seus braços sociais para que a gestão
da segurança no trabalho seja assertiva e
eficiente, e para garantir ao trabalhador
uma inserção produtiva digna, sustentável e de qualidade.
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Seconci-MG realiza mais um curso de
iniciação e aperfeiçoamento profissional
junto ao Sesi/Senai
que vem trazendo frutos ao longo de
todo o ano.
As aulas acontecem no Centro de Treinamento do Seconci-MG. O curso conta
com duas turmas e reúne profissionais
de empresas associadas à entidade, seus
familiares e público em geral, que vêm
aprendendo cálculo aplicado, leitura e
interpretação de projetos e montagem
de sistemas de construção a seco,
além de receberem também noções de
segurança do trabalho.

As duas turmas do curso tiveram suas vagas esgotadas nesta edição.

Teve início, no último dia 07, o curso
de Instalador de Sistema de Construção
A Seco (Dry Wall) Assistente. Esse é mais

um dos cursos de aperfeiçoamento
profissional promovidos pelo Seconci-MG junto ao Senai/Sesi Minas, parceria

A parceria com o Sesi/Senai trouxe, em
2016, cinco outros cursos de iniciação e
aperfeiçoamento profissional ao Seconci-MG: Auxiliar de Topografia, Almoxarife
de Obras, Pedreiro de Alvenaria Assistente, Pedreiro de Acabamento, e Costureiro
de Vestuário Assistente.

Fique atento à Vacinação Contra o Tétano
A Vacina Anti-Tetânica (VAT) faz parte
do calendário de vacinação do governo,
conforme a Portaria nº 597, de abril de
2004, do Ministério da Saúde. Todas
as pessoas devem ser vacinadas e em
determinadas situações é importante
buscar um reforço da dose, especialmente quando se é exposto a alguma
situação de risco. A primeira dose é ministrada na criança aos 02, 04 e 06 meses
e é necessário ser feito um reforço a cada
dez anos, inclusive no idoso, para que a
imunidade esteja garantida.
Quem nunca foi vacinado contra tétano,
ou a vacinação ficou incompleta, precisa
procurar o Centro de Saúde mais próximo
de sua residência para ser vacinado ou

para completar o esquema de vacinação.
No caso da indústria da construção civil,
devido à possibilidade de pequenos
cortes e perfurações, a VAT ganha
destaque, considerando que é uma
medida de prevenção contra doença, de
promoção da saúde e um ótimo instrumento para evitar que um simples corte
evolua para uma doença que se equipara
a um acidente de trabalho.
Ao admitir o trabalhador, a empresa
precisa verificar se a última VAT foi
realizada há menos de 10 anos. Uma
cópia do seu cartão de vacina deverá ser
mantida em sua ficha funcional. Além de
comprovar a ação da empresa voltada
para a proteção à saúde do trabalhador,

esta medida evita que o paciente seja revacinado sem necessidade e que desenvolva possíveis efeitos colaterais, embora,
segundo a Sociedade Brasileira de Imunização, a vacina seja bem tolerada e tenha
bom perfil de segurança.
Nos casos em que o trabalhador nunca
vacinou ou que a última dose da vacina
ocorreu há mais de 10 anos, ele deve ser
encaminhado ao Centro de Saúde mais
próximo de sua residência, para que a
VAT seja atualizada. A Vacina Anti-Tetânica não tem custo para a empresa, está
disponível nos Centros de Saúde/SUS e
não há necessidade de encaminhamento
médico para tomá-la.
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Cursos em parceria com a Brasilit/Saint-Gobain
de Formação Básica em Light Steel Framing,
ministrado pelo engenheiro Matheus Alves,
da Brasilit/Saint-Gobain. Ao longo do dia,
os participantes aprenderam sobre especificidades e sobre o Light Steel Framing,
além de serem instruídos a respeito de sua
montagem e instalação.

Sistemas de Coberturas foi o segundo tema tratado nos cursos em parceria com a Brasilit/Saint-Gobain.

Nesta semana, foi realizado o curso Sistemas
de Cobertura, com a participação de funcionários de empresas associadas. Ele é mais
uma iniciativa da parceria entre a entidade

e a Brasilit/Saint-Gobain, que promoveu
outro curso no mês passado.
No dia 25 de outubro, recebemos o Curso

Dando continuidade à parceria, no dia 09 de
novembro, recebemos o promotor técnico
da Brasilit/Saint-Gobain Jenner Cardoso
Rosa, desta vez para o curso de Sistemas de
Coberturas. Nele, foram abordadas variedades
e normas relativas ao tema, além de quatro
tipos de coberturas: em Fibrocimento sem
amianto, Shingle, metálicas termo-acústicas
e em telha colonial sem amianto. Fique de
olho em nossos informativos para saber mais
sobre os próximos cursos!

Parceria reforça trabalho de prevenção
contra o Aedes aegypti
Não dá para baixar a guarda contra o Aedes
aegypti. A erradicação dos criadouros do
mosquito transmissor da Dengue, Chikungunya e Zika continua um desafio para a
saúde pública brasileira e o Seconci-MG segue
ativo nas ações de combate e prevenção ao
vetor. A entidade fala do problema diariamente, seja através de inserções nos cursos
e treinamentos que promove em seu Centro
de Treinamento, seja em eventos realizados
em obras de construtoras associadas, como as
Semanas Internas de Prevenção de Acidentes
no Trabalho (Sipats).

traz um checklist de possíveis focos de proliferação do mosquito em um canteiro de obras e
instruções sobre como agir em cada situação
para eliminá-los ou preveni-los. Outro recurso
orientador, com um viés lúdico, porém não
menos educativo, são as revistas em quadrinho
O caso da rua que não tinha dengue e
O Capitão Seconci contra o mosquito do mal.
Ambas foram elaboradas por Celton, artista
conhecido em Belo Horizonte, que produz e
comercializa suas revistas nas ruas da capital.
A entidade convidou o cartunista para desenvolver mais essa ferramenta de sensibilização.

envolvam a população em Atitudes contra
o Aedes aegypti, articulando condutas de
eliminação de qualquer material que possa
acumular água. Estas atividades irão abranger
moradores e trabalhadores de Belo Horizonte,
sendo divididas em segmentos para alcançar
todas as esferas da sociedade. Serão utilizadas,
também, as redes sociais para propagação da
campanha. Além da divulgação das iniciativas
em seus informativos, o Seconci-MG irá disponibilizar para o Mobiliza SUS exemplares das
HQs e também receberá material educativo
para distribuir em seus espaços de atuação.

Dentre as estratégias para mobilizar e envolver
os trabalhadores da construção e seus familiares na eliminação dos criadouros do Aedes
aegypti, o Seconci-MG intermedia a apresentação de esquetes cênicos e distribui material
informativo sobre o assunto, como o folder
Mãos à Obra Contra a Dengue. O impresso

Nesta cruzada contra o Aedes, o Seconci-MG
conta com o apoio do Mobiliza SUS-BH, da Secretaria Municipal de Saúde. O Núcleo de Mobilização Social existe desde 2009 e tem por
objetivo fomentar a interação entre o cidadão
e o SUS-BH. Entre novembro e dezembro
deste ano o grupo irá promover ações que

Neste ano o Seconci-MG conquistou, pela
segunda vez consecutiva, o Prêmio Cbic de
Responsabilidade Social pelo projeto Construção Saudável, que traduz os esforços,
sem trégua, da entidade nessa luta coletiva
para acabar com os focos onde o mosquito
costuma se reproduzir.

Seconci-MG contra a Dengue
Palestras de sensibilização contra a Dengue (2009 – 2016)
1.747 palestras / 29.710 ouvintes
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Treinamento admissional
De acordo com a NR-18, todos os empregados da construção civil devem receber um treinamento admissional
antes de iniciarem o trabalho. O Seconci-MG oferece esse treinamento diariamente, de segunda a sextafeira. Para que seus funcionários participem, empresas associadas devem agendar a participação até as 13h
do dia útil anterior, através do e-mail seguranca@seconci-mg.org.br. Devem ser informados no e-mail, para
que se realize o agendamento, a data pretendida do treinamento e o nome e telefone da empresa, além dos
seguintes dados do participante: nome, função, número e série da carteira de trabalho, identidade, CPF, data
de nascimento e nome completo da mãe.

Capacitação para trabalho em altura
A Capacitação para Trabalho em Altura está prevista na NR35. De acordo com a norma, é de responsabilidade
do empregador oferecer treinamento ao empregado, para que este possa realizar qualquer trabalho desse
tipo. Trabalho em altura é toda atividade executada em níveis diferentes, na qual há risco de queda capaz de
causar acidentes. A capacitação da NR35 acontece diariamente, das 7h30 às 16h30, com um módulo teórico
seguido de outro, prático, realizado em uma torre de treinamento específica, na sede do Seconci-MG. Para
mais informações, entre em contato através do telefone (31) 3449-8032.

Curso básico de NR-10
O SECONCI-MG oferece aos seus associados o Curso Básico de NR-10, uma capacitação para trabalhos em
instalações elétricas e prevenção de acidentes relacionados a eletricidade, de acordo com as exigências da NR10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. O treinamento acontece na sede da entidade, no
bairro Lagoinha, e o investimento é de R$100,00 por inscrição, referentes ao material didático e ao lanche dos
participantes. Mais informações no telefone (31) 3449-8032 e através do e-mail seguranca@seconci-mg.org.br.
Próximo curso: 21/11 a 02/12

Reciclagem da NR-10
De acordo com o item 10.8.8.2 da NR-10, a empresa precisa oferecer também uma reciclagem da norma a cada
dois anos. Essa atualização também se faz necessária quando o trabalhador troca de função ou de empresa,
retorna ao trabalho após uma pausa de três meses ou mais e quando ocorrem modificações significativas nas
instalações elétricas ou uma troca de métodos, processos e organização do trabalho. A reciclagem da NR-10
também é oferecida pelo Seconci-MG. Os funcionários das empresas associadas devem comprovar ter frequentado o Curso Básico da NR-10, apresentando seu certificado de conclusão assinado por um profissional
legalmente habilitado para isso. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (31) 3449-8032.
Próximo curso: 28/11 a 02/12

Curso de CIPA
Sempre que uma nova gestão de uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) é eleita, é necessário que os representantes da CIPA recebam um treinamento específico. O objetivo do curso é capacitar os
representantes sobre o que é e como deve se organizar a Comissão. Os cursos para cipistas acontecem tão
logo o Departamento de Segurança do Trabalho do Seconci-MG reúna um número mínimo de participantes,
que justifique sua realização. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (31) 3449-8032, ou através do e-mail
seguranca@seconci-mg.org.br.
Próximo curso: 21/11 a 24/11

