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31 de Maio -  Dia Mundial Sem Tabaco

Trinta e um de maio é o Dia Mundial Sem Tabaco. O 
objetivo da data é destacar os riscos à saúde associados 
ao tabagismo e cobrar políticas eficazes para a redução do 
consumo. O tabagismo é a segunda maior causa de morte 
do mundo, após a hipertensão, e atualmente mata um em 
cada 10 adultos.

Este ano, o Dia Mundial Sem Tabaco destacará o papel 
fundamental da OMS no apoio aos esforços dos países no 
cumprimento das ações contra o tabagismo. 

Nesse dia, o Seconci-ES vai aproveitar e abordar o assunto 
tabagismo com os trabalhadores que passarem pela 
unidade. Serão distribuídos cartazes e folders e serão 
dadas orientações sobre o tema. 

A Assembleia Mundial de Saúde criou o Dia Mundial Sem 
Tabaco em 1987 para chamar a atenção de todo o mundo 
para a epidemia do tabaco e seus efeitos letais, dando 
oportunidade de destacar mensagens específicas de 
combate ao tabagismo. O tabagismo é a maior causa de 
morte prevenível enfrentada pela comunidade médica.
 

Cursos Seconci-ES

 
SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS COM 

ELETRICIDADE

DATA PREVISTA: 18 à 22/07/2011

Conteúdo:
– Introdução à segurança com eletricidade.
– Riscos em instalações e serviços com eletricidade.
– Técnicas de Análise de Risco.
– Medidas de Controle do Risco Elétrico.
– Normas Técnicas Brasileiras – NBR da ABNT: NBR-
5410 e NBR-14039. 
– Regulamentações do MTE; (Normas 
Regulamentadoras).
– Equipamentos de proteção coletiva.
– Equipamentos de proteção individual.
– Rotinas de trabalho – Procedimentos.
– Documentação de instalações elétricas. 
– Riscos adicionais.
– Proteção e combate a incêndios. 
– Acidentes de origem elétrica.
– Primeiros Socorros.
– Responsabilidades.
Carga Horária : 40h
Palestrantes: Técnico de Segurança do Trabalho / 
Engenheiro de Segurança do trabalho/ Médico do 
Trabalho

Encontro reúne Seconcis 

Foi realizado na última semana, dias 
19 e 20 de maio, em Aracaju-SE, o 
Encontro Nacional dos Seconcis - Ense. 
Esse evento é realizado anualmente e 
reúne representantes dos Seconcis 
para troca de experiências e debate de 
temas relacionadas à saúde e 
segurança do trabalhador da 
construção. Representando o Seconci-
ES estiveram presentes o presidente, 
superintendente e coordenadores 
médico e de segurança do trabalho.
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