


A paisagem urbana tem sido constantemente alterada pelo 
processo de verticalização das cidades. Na correria de 

nosso dia a dia, nem percebemos os milhões de trabalhado-
res da construção civil que arriscam suas vidas para ajudar 
a erguer não só esses edifícios, mas também pontes, cons-
truir estradas, fábricas, estádios de futebol e muito mais. 
Em 2011, conforme a Previdência Social, foram registrados 
177 óbitos nos canteiros de obras espalhados pelo Brasil. 

Muitas dessas mortes, senão todas, poderiam ter sido evitadas 
se as normas que regem a segurança na construção civil fossem 
observadas. De olho no lucro, alguns empresários do ramo, que 
movimenta mais de R$ 200 bilhões por ano, colocam a segu-
rança como um item supérfl uo. Ao fazer isso, deixam o tra-
balhador por conta da própria sorte, acreditando que ele está 
seguro, já que usam capacete, luvas ou cinto de segurança.

 Embora esses equipamentos sejam importantes para a se-
gurança individual, não resolvem quando o caso requer pro-
teção coletiva. Um capacete salvaria a vida de um traba-
lhador caso ele caísse do 7º andar de uma obra? Um guar-
da corpo adequado certamente evitaria a queda e, para o 
próprio empresário, tem um custo bem mais em conta do 
que aquele a ser pago em multas e ações judiciais.

Nesta edição da série de revistas “MPT em Quadrinhos” você 
vai acompanhar uma triste história que poderia ter sido evi-
tada. Confi ra o que acontece quando esses trabalhadores são 
vistos apenas como parte de um negócio, que está entre os 
maiores responsáveis pelos acidentes de trabalho no país.

Leia e refl ita.

Visite nosso site:
www.quadrinhos.mpt.mp.br

Curta nossa fan page!
MPT em Quadrinhos
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