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RESUMO
De forma a minimizar a propagação da Covid-19, tanto a Organização Mundial da Saúde (OMS)
quanto o Ministério da Saúde recomendaram o isolamento social e medidas de higiene
adequadas. No entanto, sabe-se que os canteiros de obra são, normalmente, locais de difícil
manutenção das medidas de higiene envolvendo, principalmente, constante higienização das
mãos, bem como limpeza e desinfecção frequente de superfícies. Neste contexto, o projeto de
extensão desenvolvido no IF Sudeste MG – Campus São João del-Rei teve como objetivo
confeccionar materiais orientativos às empresas e aos funcionários da construção civil de São
João del-Rei, como medida para redução da propagação exponencial do novo coronavírus. Para
a elaboração dos materiais de divulgação, priorizou-se o uso de imagens e textos de fácil
interpretação, tornando as orientações mais acessíveis ao público abrangido. Foram distribuídos
20 cartazes e 200 cartilhas orientativas às empresas e trabalhadores da construção civil do
município e houveram relatos positivos em relação ao material distribuído e à importância do
projeto para a região. Conclui-se que tornar as informações seguras acessíveis e compreensíveis
ao público alvo auxilia positivamente no cumprimento das medidas de segurança propostas
para os ambientes de trabalho e na disseminação de informações verídicas para a sociedade.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho fez parte de um projeto de extensão desenvolvido entre os meses de julho
e dezembro do ano de 2020 por três docentes e uma discente do IF Sudeste MG – Campus São
João del-Rei. O município de São João del-Rei, pertencente ao estado de Minas Gerais, integra

a região do Campo das Vertentes. Segundo dados do IBGE e possui uma população estimada
de 90.497 habitantes (IBGE, 2020).
À época em que o trabalho foi desenvolvido, segundo a Fiocruz (2020), observava-se que o
contágio do novo coronavírus estava se espalhando das cidades maiores para as cidades
menores. Neste contexto, o avanço da Covid-19 em direção às cidades menores era preocupante
para a cidade de São João del-Rei, visto que, segundo dados do DATASUS (2020), o município
possuía somente cerca de 20 leitos de UTI para atender aos 150 mil habitantes da microrregião
em que está inserida.
Como medidas de prevenção à propagação do vírus foi recomendado pelo Centers for Disease
Control and Prevention (Centro de Controle e Prevenção de Doenças) - CDC (2020):
distanciamento social, constante higienização das mãos, utilização de máscaras de proteção,
limpeza e desinfecção de superfícies constantemente tocadas, monitoramento constante das
condições de saúde. Contudo, sabe-se que, devido às condições das atividades de construção
civil, os canteiros de obra são normalmente, locais desafiadores para a manutenção das medidas
de higiene, principalmente as que envolvem constante higienização das mãos, bem como
limpeza e desinfecção frequente de superfícies. Segundo o Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE, 2016), cerca de 37,9% dos trabalhadores do
setor possuem apenas o ensino fundamental incompleto.
Por outro lado, de acordo com o Decreto nº 10.344 de 8 de maio de 2020 (BRASIL, 2020), a
Construção Civil passou a ser regulamentada como serviço essencial, desde que atendidas as
determinações dadas pelo Ministério da Saúde e, desde abril de 2020, foi incluída na onda verde
do programa Minas Consciente (MINAS GERAIS, 2020), ao qual São João del-Rei aderiu.
Logo, considerando as peculiaridades do setor eram necessárias medidas que auxiliassem na
divulgação de informações confiáveis, de forma simples e segura para os trabalhadores desse
ramo de atividade. Neste contexto, a ação teve como objetivo a confecção de materiais
orientativos às empresas e aos funcionários da construção civil de São João del-Rei, como
medida para redução da propagação exponencial do novo coronavírus.

METODOLOGIA
As ações propostas pelo projeto foram realizadas de acordo com as seguintes etapas: 1) Pesquisa
sobre a Covid-19, suas formas de transmissão e as principais medidas preventivas de higiene;
2) Levantamento do público alvo junto aos órgãos responsáveis no município; 3) Elaboração
dos materiais de divulgação para os trabalhadores e empresas do setor: cartilha orientativa e
cartazes para serem afixados nos canteiros de obras; 4) Distribuição do material às empresas e
canteiros de obras da região.
A elaboração dos materiais de divulgação teve como referência as instruções emitidas pela
então Secretaria de Trabalho, bem como pelo Ministério da Saúde, pela OMS (Organização
Mundial de Saúde), pelo programa Minas Consciente e orientações da Câmara Brasileira da
Indústria da Construção – CBIC. Buscou-se informações sobre as empresas do ramo e canteiros
de obra existentes na cidade através do Sindicato da Construção Civil, do CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura) e através de contatos com engenheiros atuantes na região.
Para a elaboração dos materiais de divulgação, priorizou-se o uso de imagens e textos de fácil
interpretação, tornando as orientações mais acessíveis ao público abrangido.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após elaborados e impressos foram distribuídos 20 cartazes e 200 cartilhas orientativas às
empresas e trabalhadores da construção civil do município de São João del-Rei, conforme os
exemplos demonstrados na Figura 1. Os cartazes possuíam informações mais direcionadas aos
procedimentos adequados de higienização das mãos, bem como à utilização, troca e
higienização da máscara de proteção. Já as cartilhas orientativas, além das informações
anteriores, também abrangeram informações sobre: o que é o coronavírus; os principais
sintomas; como ocorre a transmissão; as principais medidas de proteção; e outras fontes seguras
de acesso à informação através de site, telefone e aplicativos de dispositivos móveis.
Cabe destacar que o acesso às empresas e canteiros de obras da cidade foi bastante complicado,
tendo em vista que muitas empresas não estavam com o canteiro de obras cadastrado no
sindicato, bem como algumas obras não se encontravam adequadamente regularizadas com

indicação dos responsáveis técnicos. Porém, após contatos telefônicos e via e-mail foi possível
distribuir todo o material produzido com êxito. Ressalta-se que ao realizar a entrega dos
materiais houveram diversos relatos verbais e via mensagens positivos em relação ao material
distribuído e à importância do projeto para a região, tanto pelos profissionais do sindicato,
quanto pelos próprios trabalhadores e construtores.
Figura 1 – Exemplos de materiais de divulgação elaborados e distribuídos: A) Cartaz e B)
uma das páginas da cartilha orientativa
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B

CONCLUSÕES
A conscientização adequada de empresas e trabalhadores do ramo da construção civil em
relação às medidas de segurança para minimização da propagação do novo coronavírus é de

suma importância para o controle da pandemia, para a minimização dos óbitos e para a não
sobrecarga do sistema de saúde.
Tornar as informações seguras acessíveis e compreensíveis ao público alvo auxilia
positivamente no cumprimento das medidas de segurança propostas para os ambientes de
trabalho e na disseminação de informações verídicas para a sociedade.
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