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.

2.3.

Ata da 185ª Reunião Ordinária
9 de abril de 2013
9h20 às 11h40min
SINDUSCON-João Pessoa

ABERTURA
Hélio (FUNDACENTRO) abriu os trabalhos e deu boas-vindas aos presentes. Em seguida,
José Damasceno (Construtora Hema) procedeu à leitura da ata da 184ª 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), Carlos (SRTE-PB), Mônica (SESI), Erivan (SESI)
e Valentina (SINTEST-PB).
RELATO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PCMAT NA OBRA DO CENTRO DE CONVENÇÕES
DE JOÃO PESSOA
A engenheira de segurança do trabalho Maria Aparecida Estrela, coordenadora do SESMT da
Via Engenharia e vice-coordenadora do CPR-PB, apresentou o tema acima. Informou que a
Via Engenharia é uma das mais importantes construtoras do Brasil, contando com quase
6.000 funcionários. Atua no segmento de obras de infra-estrutura, tais como rodovias,
pontes, viadutos, obras de saneamento, metrôs, obras de edificações e concessões em geral.
A empresa mantém o selo de qualidade ISO 9001 desde o ano 2000 e ainda detém as
certificações ISO 14001 e OHSAS 18001;
Cida informou que o SESMT da obra do Centro de Convenções de João Pessoa é constituído
por 1 engenheira de segurança do trabalho, 1 médica do trabalho, 3 técnicos de segurança
do trabalho, 1 estagiária de segurança do trabalho e 1 enfermeira no ambulatório.
Segundo ela, a elaboração do PCMAT obedeceu ao seguinte cronograma a partir de 2009:
1) Participação nas reuniões iniciais de formação da equipe de execução da obra;
2) Elaboração do PCMAT: 1ª etapa (desmatamento/destocamento) - procedimentos de
segurança e projeto do canteiro de obras provisório, contratação de técnico de segurança,
da engenheira de segurança e dos operadores de máquinas; 2ª etapa (remoção do material)
– operadores de máquinas terceirizados e execução do canteiro provisório; 3ª etapa
(terraplenagem); 3) Fases da implementação do PCMAT: a) Encaminhamento do trabalhador
para exame admissional e, quando considerado apto para o trabalho, encaminhado pelo RH
ao setor de segurança; b) Treinamento admissional de 6 horas - e mais 4 horas para funções
específicas; c) Elaboração dos procedimentos de segurança e projetos das proteções coletivas
para cada etapa da obra; d) Integração do SESMT ao dia a dia da obra e inspeção das
diversas atividades; e) Envolvimento do trabalhador através de cursos, palestras e divulgação
dos procedimentos de segurança, com a participação do sindicato; f) Elaboração e execução
do projeto elétrico das instalações elétricas temporárias do canteiro, conforme NR-10 e
NR-18;
Concluída a fase de treinamento, o trabalhador é encaminhado ao setor de segurança para
receber o fardamento e os EPIs. Durante a entrega, registrada em ficha individual,
o trabalhador é orientado quanto ao uso dos seus EPIs e às ordens de serviço, sendo
encaminhado então à equipe de produção que o requisitou. Há um técnico de segurança para
cada obra (mirante, teatro e congresso), que é acompanhado por 1 carpinteiro e 2 ajudantes.
O diálogo de segurança (DS) em campo ocorre toda quarta-feira, das 7 às 7h30min, quando
são abordados temas de acordo com a semana de trabalho. São promovidos também:
palestras educativas constantes do PCMAT e PCMSO, reuniões semanais com os níveis
gerenciais, reuniões quinzenais da equipe do SESMT, reuniões mensais da CIPA, circuito
saúde (parceria com o SESI) e a semana interna de prevenção de acidentes. Foi promovida
uma palestra com juízes do trabalho do TRT-PB, no âmbito do Programa Nacional de
Prevenção de Acidentes do Tribunal Superior do Trabalho;
pág. 1

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

2.4.

2.5.

Quanto às empresas terceirizadas, elas são acompanhadas desde o treinamento admissional,
o qual tem carga horária de 6 horas, registro em lista de presença e fornecimento de
certificado aos participantes. Solicita-se às terceirizadas apresentação do PCMAT, PCMSO,
ASOs, cópias do registro dos trabalhadores e das capacitações realizadas. A equipe de
segurança “fiscaliza” os terceirizados e tem autonomia para interditar situações de grave e
iminente risco;
Vários elogios foram feitos pela plenária ao trabalho apresentado. Destacou-se o certificado
de honra ao mérito entregue pela SRTE-PB à engenheira Aparecida em solenidade no dia 18
de novembro de 2011.

3.
3.1.

SEMINÁRIO PARA DIVULGAÇÃO DO “PRAE” EM CAMPINA GRANDE
Foi distribuída a programação do evento acima, que ocorrerá no dia 9 de maio no auditório
da FIEP, numa parceria com o CPR-Campina Grande. O objetivo é socializar o Programa de
Redução de Acidentes Elétricos (PRAE) concebido pelo CPR-PB, repassando ao público as
normas da Energisa (NDU-001/NDU-002) que incorporaram a diretriz do citado programa,
qual seja: a ligação da energia da obra só é feita mediante apresentação do projeto elétrico
das instalações elétricas temporárias.

4.
4.1.

INFORMES
Distribuída a publicação “Nanotecnologia: Maravilhas e Incertezas no Universo da Química”
e sorteados exemplares do livro “Programa de Proteção Respiratória”, ambos da
FUNDACENTRO;
Hélio distribuiu a programação do evento alusivo ao “Dia Mundial em Memória das Vítimas de
Acidentes e Doenças Relacionadas ao Trabalho”, a ser realizado no Recife de 23 a 26 de abril.
Laercio (ASTEST-PB) comunicou que em João Pessoa este evento ocorrerá nos dias 24 de
abril (na SRTE-PB) e 25 de abril (na Praça Ponto de Cem Réis), a partir das 8h30min,
sendo promovido pelo CEREST-JP, SINTEST-PB e ASTEST-PB;
Nivaldo (SINTEST-PB) falou sobre a importância da participação no “I Seminário Paraibano de
Segurança e Saúde do Trabalho”, que acontecerá de 15 a 17 de maio, na Estação Cabo
Branco. O seminário é promovido pela Revista Proteção e tem apoio do SINTEST-PB.
Lembrou que a contribuição sindical dos técnicos de segurança da construção civil deve ser
feita exclusivamente para o SINTEST-PB;
Thaís (SINTEST-PB) divulgou o “Curso de Capacitação Sobre a NR-18”, agendado para os
dias 12 e 13 de abril, no Hotel Xenius. Promovido pela Opus Dei, o curso terá parte da renda
revertida para a Missão Sal e Luz;
Aparecida revelou preocupação com o número de acidentes do trabalho na cidade de Sousa,
sugerindo que o CPR-PB promova alguma ação no município. Por outro lado, externou sua
felicidade ao comentar a reportagem “Mais mulheres na construção”, publicada pela Revista
Edificar na edição de fevereiro-março/2013;
Fábio (SESI) e Soraia (SRTE) lembraram que muitos técnicos de segurança exercem funções
que nada tem a ver com sua missão dentro das empresas;
Kleber e Ozaes informaram que o SINDUSCON está inscrevendo as empresas interessadas
em receber o projeto “Arte no Canteiro”. Trata-se de iniciativa do SESI que utiliza o teatro
como ferramenta para difundir conceitos de segurança e saúde no trabalho, educação
ambiental e prevenção do desperdício de materiais;
Exibido o vídeo produzido por ocasião dos 8 anos de história do CPR-PB.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
4.7.

4.8.
5.
5.1.

ENCERRAMENTO
Ao encerrar os trabalhos, Hélio lembrou que a próxima reunião ordinária ocorrerá no
dia 14 de maio, às 9 horas, com a possível presença de Juarez Barros, auditor fiscal
do trabalho da SRTE-SP e ex-diretor do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho
do MTE. Para constar, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada
pelos presentes.
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COORDENAÇÃO
José Hélio Lopes (FUNDACENTRO-PE) - coordenador
Maria Aparecida Estrela (engª seg.trab.) - vice-coordenadora
Rene Selmer (Casa do Construtor) - 1º secretário
Laercio José da Silva (ASTEST-PB) - 2º secretário
PODER PÚBLICO
Soraia di Cavalcanti Pinheiro (SRTE-PB)
BANCADA DOS TRABALHADORES
Francisco Demontier (SINTRICOM)
Edmilson da Silva Souza (SINTRICOM)
BANCADA DOS EMPRESÁRIOS
Cléber de Jesus Oliveira (SINDUSCON-JP)
Ozaes Barros Mangueira Filho (SINDUSCON-JP)
APOIO TÉCNICO / CONVIDADOS
Acassia Santiago Silva (Euro Brasil Construtora)
Aloamir Santos Belarmino
Antonio César Pereira Moura (CREA-PB)
Atilla de Brito Silva (Holanda Construtora)
Célia Marques
Daura Alves Diniz (Brascon)
Edson Carneiro Monteiro Junior (SESI-PB)
Fábio José Franchin (SESI-PB)
Felipe Luiz P. do Nascimento
Flávio Batista Magalhães (Complexo Hosp. Mangabeira)
Ingrid Diniz Filinto (Via Engenharia)
Jorge dos Santos Araújo (Brascon)
Joselia dos Santos Rocha (Via Engenharia)
José Luciano de A. Lopes
José Nivaldo Barbosa de Sousa (SINTEST-PB)
José P. Damasceno (Construtora Hema)
Josileide Trajano dos Santos (Dimensional Construções)
Lúcio de Barros Costa
Márcio Roberto Silva Espínola (eng. seg. do trabalho)
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Maria S. F. Figueredo
Melquizedec Melo de Albuquerque (SESI-PB)
Rivaldo Gomes da Silva (SESI-PB)
Samuel Morais (Dimensional Construções)
Thaís Regina Macedo (SINTEST-PB)
Uberg Cassiano de Lucena (Euro Brasil Construtora)
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