Comitê Permanente Regional
Sobre Condições e Meio Ambiente do Trabalho
na Indústria da Construção da Paraíba

Data:
Horário:
Local:
1.
1.1.

1.2.
1.3.
2.
2.1.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

Ata da 183ª Reunião Ordinária
5 de fevereiro de 2013
9h20 às 11h45min
SINDUSCON-João Pessoa

ABERTURA
Hélio (FUNDACENTRO-PE) abriu os trabalhos e deu boas-vindas aos presentes. Em seguida,
o engenheiro Carlos Silva (UNEPI) procedeu à leitura da ata da 182ª reunião ordinária, a qual
foi aprovada sem ressalvas;
Foi guardado 1 minuto de silencio em memoria das 237 vítimas do incêndio na boate Kiss,
em Santa Maria (RS);
Ausências justificadas: Valentina (SINTEST-PB), Evan (SENGE-PB), Edmilson (Ambientec)
e Artur Torres (juiz do TRT-13ª Região).
PALESTRA: SEGURANÇA DO TRABALHO FAZENDO PARTE DO PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO DAS ORGANIZAÇÕES
O tema foi conduzido por Genilton Ferreira de Melo - administrador de empresas com
pós-graduação em gestão de pessoas. Segundo o palestrante, a segurança do trabalho é um
dos setores do mercado produtivo que está presente em todos os locais, tendo, portanto,
grande abrangência e diversificação em suas atividades. Esta área exige a formação de
profissionais adequadamente preparados para a busca da qualidade, pressupondo a melhoria
das condições de trabalho e a redução/eliminação dos riscos de acidentes e doenças
relacionadas ao trabalho, contribuindo assim para o aumento da produtividade
e competitividade das organizações. Segundo Genilton, é fundamental que o profissional de
segurança e saúde ocupacional reflita sobre sua postura, para que a organização compreenda
seu grande valor. A falta de estratégia e o não conhecimento do negocio da empresa são os
principais obstáculos enfrentados pela segurança e saúde dentro das organizações.
Ele destacou ainda alguns aspectos importantes que os profissionais da área devem
incorporar: 1) Caminhar juntamente com o planejamento estratégico das empresas,
estabelecendo objetivos e resultados; 2) Estes devem ter prazo para conclusão/avaliação
e ser desafiantes (porém viáveis) e relevantes para a organização. Para agregar valor ao
negocio da empresa, o profissional de segurança e saúde deve sentar-se à mesa da direção
e ser um parceiro estratégico na hora das grandes decisões. Além disso, ele deve procurar
compreender a linguagem executiva (predominantemente numérica), mensurar todos os
processos e mostrar resultados.
INFORMES
Ozaes e Cleber (SINDUSCON) informaram que as construtoras interessadas em receber
a peça teatral “Arte no Canteiro” devem entrar em contato com o SINDUSCON. O espetáculo
é promovido pelo SESI e objetiva levar ao público, de forma lúdica e descontraída,
informações sobre segurança do trabalho, desperdicio de materiais e coleta seletiva.
A estrutura inclui palco montado com andaimes e guindaste de construção;
Edmilson (SINTRICOM) comunicou que está sendo iniciado mais um ano letivo do Projeto
Escola Zé Peão, uma realização do SINTRICOM em parceria com o Departamento de
Educação da UFPB. O Projeto é resultado do trabalho desenvolvido com a categoria no
enfrentamento ao alto índice de analfabetismo, tendo sido uma conquista dos trabalhadores
na convenção coletiva de 1990;
Nivaldo (SINTEST-PB) divulgou as atividades do sindicato para o 1º semestre/2013:
março: 1º Encontro Estadual das Técnicas de Segurança do Trabalho, 1º Pagode dos
Técnicos de Segurança do Trabalho da Paraíba e cursos de PPRA, CIPA e NR-35 em
Guarabira, Santa Rita, Mamanguape, Cabedelo, Campina Grande e João Pessoa;
abril: evento em memória das vítimas de acidente do trabalho; 15 a 17 de maio:
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3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

Seminário Paraibano de Segurança e Saúde do Trabalho; julho: 2º Semana Municipal de
Segurança e Saúde do Trabalho. Nivaldo destacou ainda que os técnicos de segurança das
empresas construtoras devem recolher sua contribuição sindical para o SINTEST-PB;
Nos dias 2 e 3 de março acontece o curso “Como Elaborar um PCMAT - NR-18”, que será
ministrado pela engenheira de segurança Maria Aparecida Estrela. Ocorrerá no Hotel Xenius,
no Cabo Branco, das 8 às 18 horas. Informações pelo telefone 8880-2736;
Conforme Demontier (SINTRICOM), a Câmara Municipal de João Pessoa derrubou o veto do
ex-prefeito ao projeto de lei da ex-vereadora Sandra Marrocos. O texto estabelece que o
alvará de construção só será liberado pela prefeitura quando as empresas apresentarem os
projetos das proteções coletivas e instalações elétricas temporárias das obras. Demontier vai
confirmar a data de publicação do projeto de lei, a partir da qual o mesmo se tornará lei;
Distribuído o livro da FUNDACENTRO “Recomendação Técnica de Procedimento - Medidas de
Proteção Contra Quedas de Altura”;
Laercio informou que o SINTEST-PB e a ASTEST-PB receberam convite do Ministerio Público
Estadual para integrar uma comissão que vai fiscalizar boates e casas noturnas.

4.
4.1.

ELEIÇÃO DA COORDENAÇÃO/2013
Após considerações da plenária sobre o assunto, a gestão do CPR-PB para o ano de 2013
ficou assim constituída:
Coordenador: José Hélio Lopes (FUNDACENTRO-PE)
Vice-coordenadora: Maria Aparecida Estrela (AEST-PB)
1º secretário: Rene Selmer (Casa do Construtor)
2º secretário: Laercio José da Silva (SINTEST-PB/ASTEST-PB)

5.
5.1.

AÇÕES DO CPR-PB EM 2013
Edmilson propôs que seja apresentado na próxima reunião o resultado de pesquisa feita por
alunos do curso de Nutrição da UFPB, no âmbito do Projeto Escola Zé Peão, sobre
alimentação e índice de massa corporal (IMC) dos trabalhadores da construção
civil. O IMC é uma técnica que verifica o estado nutricional e se a pessoa está dentro dos
padrões de normalidade com relação ao seu peso e estatura. A proposta teve aprovação da
plenária;
Hélio resgatou a ideia de Paulo (CUT-PB) de se realizar um grande seminário visando discutir
saúde mental e relações de trabalho na construção civil. Para definir a programação
do evento, foi constituída uma comissão formada por Zacarias (SINTEST-PB), Márcio
(engenheiro de segurança do trabalho), Edmilson (SINTRICOM), um representante do
SINDUSCON (a ser definido) e membros da coordenação do CPR-PB. A comissão, que poderá
incluir outros interessados, vai se reunir no dia 12 de março, às 14 horas, no SINDUSCON;
Hélio também sugeriu que o CPR-PB promova um evento, em Campina Grande, para
divulgação do Programa de Redução de Acidentes Elétricos (PRAE) na região.
Carlos e Soraia (SRTE-PB) ficaram responsáveis em articular a realização do mesmo.

5.2.

5.3.

6.
6.1.

ENCERRAMENTO
Ao encerrar os trabalhos, Hélio lembrou que a próxima reunião ocorrerá no dia 12
de março, às 9 horas. Para constar, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada,
vai assinada pelos presentes.
COORDENAÇÃO

José Hélio Lopes (FUNDACENTRO-PE) - coordenador
Rene Selmer (Casa do Construtor) - 1º secretario
Laercio José da Silva (ASTEST-PB) - 2º secretario
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PODER PÚBLICO
Carlos Alberto Castor de Pontes (SRTE-PB)
Soraia di Cavalcanti Pinheiro (SRTE-PB)
BANCADA DOS TRABALHADORES
Edmilson da Silva Souza (SINTRICOM/CUT-PB)
Francisco Demontier (SINTRICOM)
Paulo Marcelo (CUT-PB)
Waldemir da Paz Souza (SINTRICOM)
BANCADA DOS EMPRESÁRIOS
Cléber de Jesus Oliveira (SINDUSCON-JP)
Ozaes Barros Mangueira Filho (SINDUSCON-JP)
APOIO TÉCNICO / CONVIDADOS
Anderson Schulz Alvares (NeoAmbiental)
Antonio César Pereira Moura (CREA-PB)
Atilla de Brito (Holanda)
Carlos Silva (UNEPI)
Dalra Alves Diniz (Brascon)
Eduardo Victor de Oliveira (técnico de seg. do trabalho)
Fábio José Franchin (SESI-PB)
Fátima Oliveira (Comtermica)
Fernando José Xavier (eng. seg. do trabalho)
Flávio Batista Magalhães (Complexo Hosp. Mangabeira)
Genilton Ferreira de Melo (UNEPI)
Gizelia Gomes (SINDUSCON-JP)
Hiandra Rocha (Construtora Litoral)
Jean Flávio da S. Souza (Faculdade Mauricio de Nassau)
José Nivaldo Barbosa Sousa (SINTEST-PB)
Márcio Roberto Silva Espínola (eng. seg. do trabalho)
Marcone Oliveira (CREA-PB)
Maria Aparecida R. Estrela (eng. seg. do trabalho)
Maria S. F. Figueredo (Câmara Municipal de João Pessoa)
Naná Garcez (Revista Edificar)
Renato Zacarias de O. Filho (Paradigma Fardamentos)
Verônica Celdos (Brascon)
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