Pacto pela Vida
Os acidentes graves e fatais envolvendo as atividades próximas
as linhas energizadas, tais como: construção civil,
telecomunicações, pintura, manutenção, etc... e
com a
população em geral é um problema de Saúde Pública.

Da iniciativa: O CREA Regional-Piracicaba e o CerestPiracicaba vêm propor um trabalho coletivo da redução de
acidentes em rede elétrica envolvendo as atividades
próximas as linhas energizadas.

Piracicaba - SP 2017

Pacto pela vida
Objetivo


Criar política pública para a redução dos acidentes com morte e com sequelas envolvendo
trabalhadores terceiros e população;

Objetivo especifico
a.

Promover um encontro interinstitucional para debater ações que possam reduzir o
dano e os acidentes envolvendo esta população;

b.

Promover debate para elaborar documento técnico para verificar as áreas de risco nos
projetos;

c.

Criar meios e instrumentos para avaliar a responsabilidade técnica das obras em área
de risco de choque elétrico;

d.

Criar material didático e filmes curtos para compartilhar via watts;

e.

Promover uma comunicação ampla com a população envolvendo os setores da: saúde,
assistência social, educação, agentes comunitários, no comercio de material de tinas,
construção, telecomunicações e sindicatos dos trabalhadores e patronais;

f.

Criar meios estratégicos de custo para a redução de valores, tais como direcionar este
tipo de atividade para a casinha de investimento nos indicadores da Aneel;

g.

Debater para criar mecanismo de mapeamento das áreas de risco para os
trabalhadores terceiros e população;

Método


Realizar uma oficina no CREA em Piracicaba com as instituições responsáveis



Retirar medidas para a construção da política pública



Divisão de trabalho e das responsabilidades das instituições

Das instituições
CIST, CREA, CEREST, MTE, CONCESSIONARIAS, ANEEL, ARSESP, UNIVERSIDADES, SECRETARIA DE OBRAS
E DE MEIO AMBIENTE;

Diagnóstico


Mapeamento dos acidentes e das áreas de riscos



Notificação dos acidentes e das áreas de riscos



Comunicação dos acidentes e das áreas de riscos

Das barreiras de segurança


Barreiras físicas ou materiais



Barreiras funcionais



Barreiras simbólicas



Barreiras imateriais

Da formação


Tipos de Formação



Expertise



Tipos de Equipe



Tipo de Atividade por equipe – critérios de riscos

Da comunicação


COM A POPULAÇÃO



ESTRATEGIA - PSF, EDUCAÇÃO, CRAS, ASSOSSIAÇÕES DE BAIRRO, SINDICATO, IGREJAS, ETC....



VIDEOS WATTS

Das inovações tecnológicas


Religadores/desligadores



Drone



Ferramentas de identificação

