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.

2.2.

Ata da 184ª Reunião Ordinária
12 de março de 2013
9h25 às 11h40min
SINDUSCON-João Pessoa

ABERTURA
Hélio (coordenador) abriu os trabalhos e deu boas-vindas aos presentes. Em seguida,
a médica do trabalho Mônica Castro (SESI) e o juiz do trabalho José Guilherme (TRT)
procederam à leitura da ata da 183ª reunião ordinária, a qual foi aprovada sem ressalvas;
As pessoas presentes pela primeira vez no CPR tiveram a oportunidade de se apresentar;
Ausências justificadas: Evan (SENGE-PB), Aristarcho (Ministério Público do Trabalho) e Laercio
(2º secretário).
APRESENTAÇÃO DA PESQUISA SOBRE ALIMENTAÇÃO E ÍNDICE DE MASSA
CORPORAL DOS OPERÁRIOS DA CONSTRUÇÃO
Zezinha Moura, coordenadora pedagógica do Programa Escola Zé Peão, iniciou o tema
fazendo breve relato deste Programa do SINTRICOM. Informou que o mesmo existe há
22 anos e envolve atualmente 5 projetos, estando uma das vertentes centrada no
Departamento de Nutrição do Centro de Ciências da Saúde da UFPB;
Evi Clayton, Gilderlania Ferreira e Maria Paula, alunos do curso de Nutrição, informaram que
a pesquisa foi realizada com 107 operários em 10 canteiros de João Pessoa. Todos eles eram
alojados e não praticavam atividade física. Tópicos abordados na apresentação:
a) Uma alimentação saudável e adequada é requisito básico para promoção e proteção à
saúde, envolvendo: qualidade, variedade, segurança sanitária, harmonia, cor, quantidade,
sabor e acessibilidade financeira;
b) Questão básica da pesquisa: a alimentação oferecida nos canteiros de obras da
construção civil, em João Pessoa, atende aos requisitos de uma alimentação saudável e
adequada? Cada trabalhador respondeu a 3 questões: origem (cidade ou zona rural),
preferências e aversões alimentares. Coletou-se sua percepção quanto à qualidade, sabor,
temperatura, horários das refeições e cardápio.
c) Alguns depoimentos dos trabalhadores: “O café da manhã é dois pães (50g), salame

e café. A empresa poderia variar (ovo, queijo ou outro acompanhamento). Cuscuz,
tapioca. Era pra mudar ...” /// “O almoço é ruim. Quando oferece carne, é quase sempre
frango. /// “Não há lanche da manhã e da tarde. A gente é que compra bolo,
bolacha ...” /// “Algumas empresas garantem a carne do almoço. A carne da janta é
sempre a gente que compra” /// “... O problema é o seguinte: pega uma panela pra
cozinhar pra 3 pessoas o tempero é outro, e vai cozinhar pra 70, 80 ou 100 pessoas vai
pegar um tacho, meio mundo de água, isso aí qualquer cozinheiro se perde...” /// “Já
fizemos greve por causa de comida estragada, podre, azeda” /// “Às vezes a gente
come, que é pra não ficar com fome”. /// “Também era bom um cafezinho com bolacha
no meio da tarde”. /// “Acho que o que me faz engordar é acordar as 4 da manhã pra
fazer meu cume ... Eu durmo cedo e não como nada, daí acordo pretinho de fome.”
/// “ ... Ou tenho que preparar a comida à noite, comer e ir dormir logo em seguida.
Durmo mal e acordo cansado no outro dia”. /// “O que sustenta é arroz, feijão e farinha
e rapadura, aí você tem potência”.
d) Propostas para reorientação da alimentação nas obras: alternar as preparações do café da
manhã (salame, queijo, ovo); acrescentar frutas/leite e introduzir lanches; quando a
comida for preparada no canteiro, a empresa deve disponibilizar um profissional
cozinheiro sob orientação de nutricionista; respeitar a cesta básica, ampliá-la e não utilizála nas refeições nos canteiros; acrescentar no almoço suco de frutas e carne, que deverão
ser fornecidas pela empresa; alternar as preparações do jantar: colocar inhame,
macaxeira, batata doce e carne;
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e) Foram analisados para avaliação nutricional: idade, peso, altura, circunferência da cintura
e pressão arterial. Tais dados foram repassados aos trabalhadores numa segunda oficina,
quando os mesmos foram informados que: 72% estavam acima do peso (de acordo com
o índice de massa corporal); 46% eram hipertensos e 43% apresentavam risco de doença
cardiovascular (levando-se em conta a circunferência da cintura);
Várias considerações foram feitas pela plenária em relação ao tema. Edmilson (SINTRICOM)
destacou que a discussão sobre o valor da cesta básica foi um ponto que dificultou o
fechamento da negociação salarial;
A engenheira Aparecida (vice-coordenadora) convidou os alunos de Nutrição da UFPB para
avaliar as condições de alimentação dos trabalhadores da obra do Centro de Convenções de
João Pessoa. Após o convite ter sido aceito, Aparecida congratulou o TRT pela palestra
ministrada no referido canteiro.
SEMINÁRIO PARA DIVULGAÇÃO DO “PRAE” EM CAMPINA GRANDE
Hélio retomou a proposta de ser realizado em Campina Grande um evento visando socializar
o Programa de Redução de Acidentes Elétricos (PRAE) concebido pelo CPR-PB. O objetivo é
repassar ao público da região a mudança nas normas da Energisa (NDU-001/NDU-002),
que incorporaram a diretriz do citado programa, ou seja: a ligação da energia da obra só é
feita mediante apresentação do projeto elétrico das instalações elétricas temporárias;
A idéia é que o seminário coincida com a data de reunião do CPR/Campina Grande. Carlos e
Soraia (SRTE-PB) vão elaborar esboço da programação e contactar com representantes da
Energisa e com o coordenador do CPR/Campina Grande (auditor fiscal José Ribamar).
SEMINÁRIO SOBRE SAÚDE MENTAL, ADOECIMENTO E RELAÇÕES DE TRABALHO
NA CONSTRUÇÃO CIVIL
A formatação do evento começou a ser discutida em reunião no dia 12 de março, à tarde,
pela seguinte comissão: Renato (SINTEST-PB), Márcio (engenheiro de segurança), Cléber e
Gizélia (SINDUSCON), Edmilson e Paulo (SINTRICOM), Mônica, Fábio e Edson (SESI), além
de Hélio, Laercio e Aparecida (coordenação/CPR-PB).
INFORMES
Foram disponibilizadas aos presentes a cartilha da Altiseg sobre a NR-35 e a história em
quadrinhos sobre silicose na construção (produzida pelo CPR-PB, CESIC-PB e CEREST-JP);
Divulgados os seguintes eventos: retransmissão das Oficinas sobre Nanotecnologia no âmbito
do Fórum Social Mundial (Recife, 28 de março, na FUNDACENTRO); Seminário “Concessão de
Benefícios e Perícia Médica em Decorrência do Acidente de Trabalho” (Recife, 11 de abril,
na FUNDACENTRO) e o Curso da Ambientec “Controle da Insalubridade: uma Estratégia
Baseada em Cinco Pilares” (Ipojuca/PE, 14 e 15 de maio, no Complexo de Suape);
Exibido o vídeo “ON ou OFF? De que lado você está?”, mensagem que nos ajuda a refletir
sobre que futuro queremos para nós e nosso planeta.
ENCERRAMENTO
Ao encerrar os trabalhos, Hélio lembrou que a próxima reunião ordinária ocorrerá no
dia 9 de abril, às 9 horas, com relato da engenheira Aparecida sobre a experiência de
implementação do PCMAT na obra do Centro de Convenções. Para constar, foi lavrada a
presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.
COORDENAÇÃO

José Hélio Lopes (FUNDACENTRO-PE) - coordenador
Maria Aparecida Estrela (engª seg.trab.) - vice-coordenadora
Rene Selmer (Casa do Construtor) - 1º secretário
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PODER PÚBLICO
Carlos Alberto Castor de Pontes (SRTE-PB)
José Artur da Silva Torres (TRT-13ª Região)
José Guilherme Marques Junior (TRT-13ª Região)
Soraia di Cavalcanti Pinheiro (SRTE-PB)
BANCADA DOS TRABALHADORES
Edmilson da Silva Souza (SINTRICOM)
BANCADA DOS EMPRESÁRIOS
Cléber de Jesus Oliveira (SINDUSCON-JP)
Ozaes Barros Mangueira Filho (SINDUSCON-JP)
APOIO TÉCNICO / CONVIDADOS
Clecia Kelly do N. Oliveira (Secretaria Municipal Saúde/JP)
Corjesu Paiva (CREA-PB)
Daura Alves Diniz (Brascon)
Edgar Tito de O. Neto (Secretaria Municipal Saúde/JP)
Eduardo Victor Braga (técnico do segurança do trabalho)
Erivan Gonçalves da Silva (SESI)
Evi Clayton de Lima Brasil (UFPB)
Fábio José Franchin (SESI)
Flávio Batista Magalhães (Complexo Hosp. Mangabeira)
Francinaldo Santos (CEREST-JP)
Gilderlania Ferreira Dantas (UFPB)
Joselia S. Rocha (Compecc Engenharia)
José Edmilson da S. Filho (Ambientec)
Márcio Roberto Silva Espínola (eng. seg. do trabalho)
Maria Paula de Paiva (UFPB)
Mônica Lixane de O. Castro (SESI)
Renato Zacarias de O. Filho (SINTEST-PB/Paradigma)
Rivaldo Gomes da Silva (SESI)
Suenne Barros (Conseg Engenharia)
Zezinha Moura (SINTRICOM / Programa Escola Zé Peão)
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