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Resumo:
Introdução: A Indústria da Construção é um dos setores produtivos com alto índice de acidentes de
trabalho, vidas são perdidas com grandes e irreparáveis prejuízos sociais e econômicos. Busca-se
através de programas nacionais de ação preventiva possibilitar uma abordagem diferente para as ações
dos diferentes atores: trabalhador, empregador e governo. Constata-se que este setor é marcado pela
vulnerabilidade da organização e da força de trabalho, precariedade em questões como desemprego, alta
rotatividade, baixos salários, alimentação, educação, alta tributação gerando mais informalidade,
subcontratações, terceirizações. Objetivo: Diante deste cenário, levantamos dados da realidade dos
acidentes de trabalho na busca de melhorias deste setor através do fórum articulador Comitê Permanente
Regional – CPR de Piracicaba, criado com base na NR-18-Portaria 3214/78 do MTe. Na pesquisa
analisou-se a experiência e a história do CPR-Piracicaba como fórum articulador/indutor de polí ticas
preventivas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho na Indústria da Construção. Pretendeu-se
também contribuir para a difusão e troca de experiência do CPR enquanto Fórum interinstitucional para
implementação da promoção da saúde do trabalhador, buscando a conscientização de empregadores,
trabalhadores, governo, associações profissionais e outras instituições visando assim a promoção da
saúde do trabalhador da construção civil. Método: Buscou-se analisar a experiência do CPR – Piracicaba
enquanto estudo de caso, por meio de análise documental do desenvolvimento das ações que ocorreram
no comitê: atas, relatórios, apostilas de cursos de capacitação a profissionais da área, de modo a resgatar
sua história e sua experiência. Foram também realizadas entrevistas semi-estruturadas a partir de um
roteiro junto a alguns membros do comitê. Resultados: Muitos atores que compõem este comitê acreditam
na perspectiva de articulações das entidades civil e do poder público, t endo em vista que das 33 ações
estabelecidas no campo de Políticas Públicas, Cursos de Capacitação, Atuação junto às Empresas,
Atuação junto às Escolas, e Campanhas de Mídia e Eventos, 25 já foram implementadas. Conclusão:
embora o CPR – Piracicaba seja recente, contribuiu positivamente na conscientização de profissionais da
área e as ações coletivas intersetoriais alcançam metas e propósitos definidos em comum.
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