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CAMPANHA SINDICAL INTERNACIONAL 

“25 kilos,
...NÃO MAIS”

As lesões aparecem devido ao 
grande esforço físico ou como re-
sultado de esforços repetitivos ao 
manipular cargas pesadas.

Há várias recomendações de orga-
nismos internacionais como a Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS) 
e da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) sobre o tema. Nos 
27 países da Comunidade Europeia 
os fabricantes, governos, emprega-
dores e sindicatos estão de acordo: 
a manipulação manual de cargas 
acima dos 25 quilos apresenta “um 
risco não tolerável”. Portanto, o 
peso máximo dos sacos de cimen-
to na Europa é de 25 quilos. Na 
Austrália, optaram por reduzir ain-
da mais esse risco, estabelecendo 
peso máximo de 20 quilos para os 
sacos de cimento.

Por que na América Latina sobreca-
rregamos a coluna dos trabalhado-
res com pesos de 40,5 e 50 quilos? 
A tecnologia já está disponível e se 
pode evitar custos sociais e prevenir 
muita dor, sofrimento e a saída de 
pessoas do mercado de trabalho. 

Redução do peso = 
redução de acidentes

A Internacional de Trabalhadores da 
Construção e Madeira (ICM), que 

agrupa trabalhadores dos setores da 
construção e madeira em todo o mundo, 
está lançando a Campanha Sindical Inter-
nacional “25 quilos... não mais ”.

A campanha está baseada na necessi-
dade de reduzir os excessivos pesos nos 
sacos de cimento, que atualmente pesam 
entre 42,5 a 50 quilos, dependendo do 
país e do fabricante.

Estudos médicos e de saúde do trabal-
hador demonstram que o levantamento 
e manipulação de cargas maiores do que 
25 quilos causam lesões musculares na 
coluna, pescoço, ombros e cotovelos, 
além de lesões que provocam desgaste 
físico precoce do trabalhador e trabalha-
dora, encurtando sua vida produtiva. 
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“Sacos de cimento de 25 Kilos… não mais”

Por que não 
42,5 ou 50 
quilos nos 
sacos de 
cimento?

Por que ocasiona danos e 
lesões físicas irreversíveis 
para a saúde, impactando 
na coluna vertebral, na cons-
trução esquelética, ligamen-
tos e músculos. Muitas des-
tas lesões são irreversíveis, 
reduzem a vida laboral dos 
trabalhadores, além de alei-
jar e impedir o desfrute de 
uma vida saudável e plena.

Sacos de cimento de 25 qui-
los permitem um manuseio 
com maior comodidade, 
reduzindo os riscos físicos 
para os trabalhadores e tra-
balhadoras. 

Objetivo
Queremos a redução para um máximo de 25 quilos por saco de cimento, com a 
finalidade de evitar o risco físico dos trabalhadores da construção por excesso de 
peso nas cargas, que pode ocasionar lesões progressivas e permanentes.

A prioridade da ICM é velar pela saúde dos trabalhadores e trabalhadoras 
da construção. A natureza da ICM como organização de trabalhadores é não 
descansar até alcançar os mais elevados índices de qualidade em relação às 
condições de vida e trabalho. “25 quilos... não mais” significa melhor qualidade de 
vida, condições de saúde e segurança justas para aqueles que com seu suor e 
trabalho constroem o futuro dos nossos povos. 

A quem nos dirigimos?
É hora de convencer os fabricantes de cimento de que essa medida de 
prevenção de riscos é possível, prática e boa para todos.

Os sindicatos afiliados nos setores de construção, materiais de construção 
e derivados deverão reforçar suas relações de diálogo com governos, 
empregadores e particularmente com os fabricantes de cimento para gerar uma 
reflexão sobre este tema.

A gestão da Campanha Internacional “25 quilos... não mais”, a ICM e suas 
organizações afiliadas na América Latina e Caribe, convidam todos a unirem-se a 
esta campanha, gerando um debate em torno desse problema de saúde laboral 
e público na indústria da construção. Convidamos todos a unirem-se a nossa 
causa para conquistarmos que os fabricantes de cimento realizem as mudanças 
necessárias para parar com a produção do tradicional pacote com mais de 40 
quilos de cimento, e convertam, de maneira definitiva, a embalagem para pacotes 
manejáveis de 25 quilos ou menos.

Mais fortes, mais conquistas
Não há duvidas de que sindicatos fortes, coesos e com negociações coletivas 
estão em melhores condições para exigir frente aos empregadores as 
questões necessárias para condições de vida, saúde e trabalho aos seus 
sindicalizados. Assim, os trabalhadores e seus dirigentes deverão dirigirem-se 
aos empregadores e fabricantes e reivindicar a redução dos sacos de cimento 
para 25 quilos, com a finalidade de proteger a saúde física dos trabalhadores, 
simplificando o manuseio, transporte e armazenamento. 

Onde
A Campanha Sindical Internacional “25 quilos... não mais” se desenvolverá 
através das nossas organizações afiliadas dos setores de construção e materiais 
de construção.

Quando
“25 quilos... não mais” será lançada oficialmente na reunião do Comitê 
Regional da ICM, em outubro de 2012, e irá até o final de 2013. S
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