
Acidentes com garis acontecem 
frequentemente. Uma das 
causas é o descarte inadequado 
de materiais perfurocortantes, 
como cacos de vidro, agulhas e 
seringas. 

POPULAÇÃO PODE AJUDAR A EVITAR 
ACIDENTES COM GARIS

Os moradores podem colaborar 
com ações simples no dia a dia. 
“Para descartar cacos de 

vidro, por exemplo, corte uma 

garrafa pet ao meio, coloque o 
objeto cortante dentro e feche 
com fi ta adesiva, ou envolva 
os cacos em jornal, papel ou 
revista”, orientam os técnicos 
de segurança do trabalho. Essa 
dica vale tanto para o material 
perfurocortante descartado na 
lixeira de casa como para aqueles 
deixados nos ecopontos. Já 
agulhas e seringas representam 
perigo ainda maior aos coletores. 
Os pacientes que utilizam 

medicamentos injetáveis, como 
insulina, podem armazenar as 
agulhas em recipientes resistentes 
(como garrafas pets) e entregá-los 
no posto de saúde mais próximo, 
que dará a destinação correta.
Com ações simples, todos 

podem auxiliar na redução de 
acidentes, como no caso de uma 
moradora que ao chegar em 
casa percebeu um enxame de 
abelhas na caixa do correio, que 
fi ca ao lado da lixeira, e avisou 

a empresa de coleta do perigo, 
pensando na segurança dos 
coletores. Para ela, é importante 
que todos tenham atenção com 
o próximo. “Sempre tenho esse 
cuidado, separando os materiais 
que podem ser perigosos como 
vidro e prendendo os cachorros 
nos horários de coletas”. 

16 DE MAIO: DIA DO TRABALHADOR DA LIMPEZA URBANA

“DIA DO GARI”

Trabalhadores de Asseio e Conservação
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A fim de evitar acidentes de 
trabalho, as empresas de coleta 
de lixo realizam ações internas. 

Os coletores, por exemplo, 
passam por treinamentos 
frequentes sobre os riscos 
da atividade e medidas de 
segurança, porém, faltam 
campanhas eficazes junto ao 
público em geral, para que as 
pessoas percebam o perigo que 
correm os coletores e, também, 
para que saibam como destinar 
corretamente o lixo e ajudem 
na prevenção de acidentes. As 
prefeituras pouco fazem nesse 
sentido e deveriam estar mais 
empenhadas já que são elas 
as responsáveis pela coleta 
e destinação do lixo, mas, 
esquecem que o manuseio  
é feito por pessoas!

Para atingir a população, 
as prefeituras e as empresas 
coletoras de lixo podem realizar 
campanhas direcionadas, por 
exemplo, organizar palestras e 
atividade educativas em escolas 
particulares e públicas, com 
objetivo de envolver as crianças 
na conscientização do descarte 
correto de resíduos. Podem 
também realizar campanhas do 
tipo “Trânsito Consciente”, já que 
alguns acidentes de trabalho 
dos coletores têm relação com 
atropelamentos. Senhores 
Prefeitos: “PENSEM NISSO”.

CONSCIENTIZAÇÃO


