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www.sindimarmore.com.br

sindimarmore espirito santo



“Joãozinho, 

meu filho, 

está quase na 

hora do seu 

pai chegar da 

pedreira”.

“eeeebbaaa!!!!”.

“vou chamar ele pra 

jogar bola comigo!”
“querida, cheguei!”

“papai! papai! vambora 

jogar bola? vou te mostrar 

o drible que aprendi!”

“Ô MEU FILHO, HOJE NÃO 

VAI DAR. dE UNS TEMPOS 

PRA CÁ ESTOU FICANDO 

MUITO CANSADO, COM 

FALTA DE AR E TOSSE”. 
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 essa é a nossa história...

cuidado!
isso pode ser 

silicose



4

“Papai está quase 

chegando do trabalho”. 

“Mamãe, estou com muita 

saudade do colo do papai. 

adoro quando ele me joga 

pro alto”. 

“Meu amor, 

bem que eu 

queria te 

pegar no 

colo, mas 

o trabalho 

está muito 

puxado e a 

minha coluna 

está doendo 

muito”

“queridas, cheguei!”

se liga! você pode 
estar com problema 

na coluna



“Ô Marretilde, não estou doido 

não. É que na empresa tem muito 

barulho, e acaba prejudicando a 

audicão da gente”.

“marreteiro! cê tá surdo? pra 

assistir TV nessa altura, só 

pode estar surdo. ou doido!”

“ENTÃO é melhor se 

cuiiiiddarrrrr!!!!, 

escutou agora, marreteiro?
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ATENCÃO! você pode 
estar com PERDA 

AUDITIVA INDUZIDA 
POR RUIDO

-
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Atencão, trabalhador de pedreira ou 

marmoraria: o pó que sai das rochas 

pode causar silicose. 

Os sintomas da silicose são 

dificuldades respiratórias, febre e 

cianose. A silicose crônica causa uma 

fibrose progressiva dos alvéolos 

pulmonares, o que leva a dificuldades 

respiratórias e baixa oxigenacão do 

sangue, provocando tontura, fraqueza 

e náuseas e, muitas vezes, 

incapacitando o trabalhador. 

O coracão é submetido a um esforco 

maior que o normal porque tem que 

trabalhar com mais intensidade para 

garantir a oxigenacão do organismo.

 e uma das consequências é a 

insuficiência cardiaca. 

E Vale lembrar que a silicose tam-

bém favorece o aparecimento da 

tuberculose pulmonar. 
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Trabalhador, 

Você não é 

uma máquina 

e seu pulmão 

não é filtro 

de ar.

Exija que 

a empresa 

em que você 

trabalha 

utilize o 

sistema 

umidificado.

E não se 

esqueca 

de usar a 

máscara de 

protecão!

seu corpo 

também não é um 

guindaste para 

fazer esforco 

sobre-humano 

para garantir o 

pão de cada dia. 

Por isso existem 

equipamentos 

para fazer o 

levantamento de 

peso para você, 

como: pórtico, 

ponte rolante, 

escavadeira, 

carregadeira, 

guincho, etc... 

Lembre-se que a empresa é obrigada a fazer seus exames 

periódicos anualmente, sendo eles: raio-x pulmonar conforme 

padrão OIT, espirometria, audiometria e exame de sangue. 

Esses exames deve ser pagos pelos os patrões.



 E TEM MAIS...
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Vale lembrar que 

o trabalhador que 

estiver exposto 

ao ruido em seu 

ambiente de trabalho 

deve passar 

periodicamente por 

exame de audiometria 

por conta do patrão.

O quê??!

As empresas têm que adotar medidas para diminuir os 

ruidos enclausurando as máquinas (EPC - Equipamento de 

protecão coletiva). Se isso não resolver, é necessário 

usar EPI (Equipamento de Protecão individual), como fone de 

ouvido (tipo concha ou plugue interno).

a PAIR, que significa Perda Auditiva Induzida por Ruido, 

é uma doenca bastante comum no Setor de Rochas.
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Não está se sentindo bem? 

acione o sindicato! nossa diretoria 

e departamento juridico 

estão à sua disposicao! os 

telefones estão na página 2 

desta revistinha.

Lutamos também por um local 

mais seguro de trabalho. 

Acidente zero já!  

E o companheiro bom mesmo é aquele 

que, quando na empresa,  tem o foco no trabalho. 

A sua vida depende disso no Setor de Rochas. 

O risco de acidente fatal é alto. 

Vamos fazer um pacto pela vida!

O trabalhador 

não pode viver se 

equilibrando na 

corda bamba na 

empresa, que deve 

investir mais em 

seguranca.



CENAS COMO ESSA

NUNCA 
MAIS!

venha

o caminho é o 

sindicato
sindimármore
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nossa vida é tão dura quanto a pedra. 
e para mudar essa realidade

sindicalize-se!



Quer saber mais sobre as Doencas da Pedra? 

Entre em contato com o SINDIMÁRMORE, 

acesse o nosso Site 

www.sindimarmore.com.br
Não brinque com a sua saúde...

não fique só...
fique sócio do 

sindimármore!

Edição Geral: Júnior Eler (MTB 01758/ES)

Roteiro: Reginaldo Célia
Desenhos: Anderson Kabelo
Diagramação: Cláudio Caterinque
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QUEM LUTA, CONQUISTA!




