
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reuniâo Diálogos: Cuidado com o choque – prevenção de acidentes da população 

Local Sede do CAU/MG para transmissão por videoconferência 

Data/ Horário 04/11/2021 de 19:00 às 20:30 

Relator Maria Edwiges Sobreira Leal 

 

HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais realizou no dia 04 de novembro mais um encontro no novo espaço 

para troca de experiências com os arquitetos e urbanistas mineiros, a série “Diálogos”, que é transmitida via YouTube. O 

objetivo é convidar profissionais de diferentes áreas, para tratar de assuntos relevantes em um bate-papo ao vivo. Nesse 

sentido, João José, Gerente de Saúde e Segurança da Cemig e Engenheiro de Segurança do Trabalho, discutiu no terceiro 

encontro sobre a importância do uso correto e seguro da energia pela cadeia produtiva da construção civil, bem como pela 

sociedade. Além de destacar a relevância de se ter um profissional habilitado acompanhando todas as obras. O palestrante 

ainda informou que Minas Gerais é o Segundo Estado no ranking nacional com mais acidentes com a população na rede 

elétrica e o terceiro em número de mortes, sendo que cerca de 75% aconteceram na construção civil. Por essa razão, João 

José demostrou o trabalho que a Cemig realiza para minimizar esses danos, investindo em projetos que têm como intuito 

orientar a população sobre a rede elétrica, a fim de auxiliar preventivamente a não ocorrência de acidentes. Por isso, foi 

assinado o Termo de Cooperação Técnica entre o CAU/MG e a Cemig, para ações conjuntas em prol da sociedade.  

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=kwBjShaOg8k 

CONCLUSÃO: 

O evento abordou tratativas relacionadas a prevenção de acidentes nas redes elétricas e ressaltou a importância de 

divulgação para a sociedade dos dados alarmantes de acidentes causados pelo uso indevido da rede elétrica, demonstrando 

o que a Cemig tem feito para minimizar esses danos. O CAU/MG apoia essa iniciativa e reforça a necessidade de contratação 

de profissionais habilitados, desde a fase de projetos até a execução em obra. Além disso, o Conselho se compromete em 

seguir no desenvolvimento de ações conjuntas com o órgão. 
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                                                                                                                       Maria Edwiges Sobreira Leal 

                                                                                                                             Presidente CAU/MG 
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