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Elevadores para obras
terão de seguir normas,
diz Ministério do Trabalho
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Será que já esta na
hora de trocar o cabo!?
Mesmo que o cabo de aço trabalhe em ótimas condições, chega um momento
em que, após atingir o fim da sua vida útil, necessita ser substituído em virtude de
sua degeneração natural. Não existe uma regra precisa para se determinar o
momento exato da substituição de um cabo de aço, desta forma a substituição
do cabo deve ser feita baseada na inspeção do mesmo.
Veja abaixo imagens que mostram os principais motivos para substituição do
cabo:

O Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE) marcou uma
reunião com cerca de 30
construtoras de Ribeirão Preto para
discutir as normas de segurança que
devem ser adotadas nos elevadores
das obras, gruas e andaimes
suspensos.
Segundo o auditor fiscal do
MTE, Edson Bim, grande parte dos
canteiros de obras da cidade já
foram autuados por falta de
segurança na movimentação e
transporte de pessoas e materiais.
"Não sei precisar um número, mas a
maioria dos elevadores utilizados
está sucateada, o que compromete
a segurança dos trabalhadores",
afirma o fiscal.
No entanto, o auditor ressalta
que as construtoras podem
continuar utilizando os de tração a
cabo, desde que sigam as normas.
"No encontro, vamos explanar
todas as documentações
necessárias", alerta Bim.
Fonte: Jornal A Cidade,
Ribeirão Preto, 03/2012
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Em caso de dúvidas sobre a inspeção em cabos de aço,
entre em contato com a nossa equipe de vendas.

1 ano CABNEWS
Em março de 2011 publicamos a
1ª edição do CAB NEWS, e como
matéria principal trouxemos o passo-apasso da fabricação do laço de 3".
Nesse período foram muitos os
temas abordados, sempre mostrando
um pouquinho do nosso dia-a-dia.
PARABÉNS!!!
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