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

Ata da 190ª Reunião Ordinária
Data:
Horário:
Local:
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1

2.2.

2.3.

10 de setembro de 2013
9h20 às 11h40
SINDUSCON-João Pessoa

ABERTURA
Hélio (coordenador) abriu os trabalhos e deu boas-vindas aos presentes. Em seguida, foi lida
a ata da 189ª reunião ordinária, a qual foi aprovada sem ressalvas;
As pessoas presentes pela primeira vez no CPR tiveram a oportunidade de se apresentar.
PALESTRA SOBRE O TÉTANO
Anna Stella Pachá (Núcleo de Doenças Transmissíveis Agudas) e Isiane Queiroga (Núcleo de
Imunização) da Secretaria Estadual de Saúde discorreram sobre o tema e destacaram os
seguintes tópicos:
Definição: O tétano é uma doença infecciosa aguda grave imunoprevenível causada pelo
bacilo “clostridium tetani”. A quantidade de toxina produzida pela bactéria e a resistência do
hospedeiro determinam a gravidade da doença;
Causas: O tétano não é transmitido de pessoa para pessoa. A bactéria é encontrada nas
fezes de animais e humanos, na terra, nas plantas e em objetos, principalmente metálicos e
enferrujados. Pode contaminar os humanos por meio de lesões existentes na pele, como
cortes, arranhões, perfurações, mordidas de animais, por onde penetra. Alojado na pele,
o esporo libera o bacilo, que passa a se reproduzir;
Sintomas: Os primeiros sintomas começam a se manifestar entre 5 a 10 dias após a
infecção, mas eles podem ocorrer de 2 a 50 dias após. O primeiro sinal é o “trismus”, ou seja,
contração muscular da mandíbula, não permitindo a abertura da boca. Este sintoma é seguido
por rigidez de pescoço e costas, “risus sardônicos” (riso causado pelos espasmos do músculo
em volta da boca), dificuldade de deglutição, rigidez do abdômen e “opistótono” (forma de
espasmo tetânico em que se contraem a cabeça e os calcanhares para trás, arqueando o
resto do corpo);
Outros sinais típicos do tétano: febre, suor excessivo, taquicardia e aumento da pressão.
Os espasmos duram de 3 a 4 semanas e a recuperação pode durar meses.
Cerca de 30% dos casos vão a óbito;
Tratamento: O diagnóstico é essencialmente clínico e o paciente deve ser internado sempre;
Prevenção: Grande parte da população adulta nunca recebeu ou desconhece que tenha
recebido a vacina contra o tétano. É preciso lavar o ferimento com água e sabão. A melhor
forma de prevenção é a vacina: 3 doses da vacina dT, com intervalo de 60 dias entre as
doses, mínimo de 30 dias. Todas as unidades de saúde realizam a vacina contra o tétano.
Além da vacinação de rotina é fundamental identificar e vacinar os grupos de risco, como
trabalhadores da construção civil, catadores de lixo, garis e agricultores;
Incidência: Em 2012, ocorreram 10 casos de tétano acidental por município de residência,
sendo que 5 evoluíram para a cura e 5 foram a óbito: Campina Grande (1 cura e 1 óbito),
João Pessoa (2 curas), Bayeux (1 cura), Itapororoca (1 óbito), Gurinhém (1 cura), Pedras de
Fogo (1 óbito), Solânea (1 óbito) e São José da Lagoa Tapada (1 óbito). No 1º semestre de
2013, apenas 20 municípios paraibanos atingiram a cobertura vacinal;
As palestrantes ainda comentaram sobre a importância da prevenção contra as doenças
sexualmente transmissíveis (DSTs), tais como sífilis, hepatite e AIDS. A propósito, informaram
o nº de casos de DST/AIDS registrados na Paraíba nos últimos anos entre a população
adulta: 2010 (394 casos), 2011 (473 casos), 2012 (521 casos) e 2013 (241 casos, até
agosto);
Várias indagações foram feitas pela plenária em relação ao assunto. Hélio agradeceu à
Celeida (CEREST-PB) e às palestrantes pela oportunidade em socializar um tema tão atual e
importante. Como desdobramento da reunião, o CEREST-PB, a Secretaria Estadual de Saúde
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e o SINDUSCON-JP vão definir conjuntamente um calendário de vacinação antitetânica nos
canteiros de obra, que incluirá palestras educativas sobre o assunto;
Georgette sugeriu que o SINTRICOM poderia ter um laboratório que atendesse os
trabalhadores da construção no que se refere a exames básicos, tais como hemograma,
eletrocardiograma, exames oftalmológicos e diabetes.
AVALIAÇÃO DO SEMINÁRIO “SAÚDE MENTAL, RELAÇÕES DE TRABALHO E
ADOECIMENTO”
Hélio agradeceu às entidades que contribuíram para o êxito do evento, que aconteceu nos
dias 13 e 14 de agosto no auditório do SESI-centro. Comparecerem cerca de 300
participantes das mais variadas funções, oriundos de municípios da Paraíba, Pernambuco e
Rio Grande do Norte. Hélio apresentou um relatório do evento, cuja tabulação das fichas
preenchidas pelos participantes indica que o seminário foi avaliado no conceito “ótimo/bom”
em termos de organização geral - 87%; nível dos palestrantes - 93%; temas abordados 78%; carga horária - 73%; auditório/instalações físicas - 88% e serviço de recepção - 84%;
Quando indagados se iriam levar alguma experiência do seminário para sua atuação
profissional, alguns depoimentos dos participantes foram destacados:
- “Como gestora de empresa, irei ter mais precaução na convivência com meus

colaboradores, ter mais atenção quanto à saúde mental deles, não deixando de passar os
conhecimentos aqui adquiridos para o bom relacionamento dentro da empresa”;
- “Sim, contribuiu bastante, tanto na minha vida profissional, em que pude debater sobre a
saúde do trabalhador, ou seja, de que forma poderei estar bem no meu ambiente de
trabalho e ficar atenta para determinadas situações que afetam a dignidade de alguém.
Contribuiu também para a minha vida pessoal, para que seja plena, longa e saudável”;
- “Sim, com os assuntos abordados. Aprendi artifícios que irão melhorar a minha qualidade
de vida e dos meus colegas no ambiente de trabalho, melhorando a minha assistência
prestada”;
- “Sim, todas as questões estão conectadas. A empresa que não investe nos seus
trabalhadores, oferecendo-lhes um ambiente saudável, perde muito...”;
- “Sim. Ser flexível, buscar o diálogo nos momentos difíceis e procurar nos qualificar. A nossa
busca pelo aprimoramento deve ser constante”;
- “Com certeza. Acredito que todos os participantes desse seminário levarão para seus
ambientes de trabalho e atuação profissional um olhar mais atento e reflexivo sobre as
relações de trabalho em que estamos inseridos”;
- “Sim. Aprendi muito com as palestras, principalmente com o tema assédio moral: já sabia
que existia, mas não conhecia com tantos detalhes. Gostei muito!”;
- “A importância da contribuição de um ambiente de trabalho saudável, a responsabilidade
das empresas e o desenvolvimento de gestores comprometidos com a qualidade de vida no
local de trabalho”;
- “Sim. Foram temas bastante relevantes, pois muitos de nós convivemos com situações
abordadas nesse seminário que não tínhamos conhecimento e que faziam muito mal e
causavam tanto “adoecimento” nos trabalhadores. De tudo que foi passado hoje aqui, tirarei
o melhor da vida para trabalhar feliz”;
3.3.

Ozaes e Cleber avaliaram como inoportuno e constrangedor o manifesto contra o
superintendente da SRTE-PB lido durante a sessão solene de abertura, já que a referida
autoridade tinha sido convidada para a mesa de abertura. Hélio esclareceu que a moção de
repúdio foi aprovada na última reunião do CPR-PB e que o texto foi formatado pelo auditor
fiscal Carlos Alberto com base na nota pública divulgada conjuntamente pelo Sindicato
Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - SINAIT, através da Delegacia Sindical no Estado
da Paraíba, e a Associação dos Auditores-Fiscais do Trabalho na Paraíba - AAFIT/PB.
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INFORMES
Melquizedec informou que o SESI-PB vai realizar o seminário “A Saúde Mental no Contexto
das Relações de Trabalho na Contemporaneidade”, nos dias 22 e 23 de outubro, no auditório
da FIEP em Campina Grande. Também comunicou que a entidade promoveu palestras
educativas nos municípios de Patos e Catolé do Rocha;
Aparecida parabenizou o SINDUSCON-JP e SINTRICOM pela campanha televisiva “Mãos à
Obra” que valoriza o trabalho da construção civil e inclui os aspectos de segurança do
trabalho. Também felicitou o CREA-PB pela implantação do Sistema de Informações Técnicas
e Administrativas - SITAC, que proporciona diversos benefícios aos profissionais e empresas
através da Web, sem que precisem se deslocar até o Conselho;
Cléber felicitou o SESI pela realização do Dia Nacional da Construção Social, no dia 17 de
agosto, evento que contou com a parceria do SINDUSCON-JP, SINTRICOM e de outras
instituições. Também falou sobre o Pronatec e as exigências quanto à carga horária dos
cursos profissionalizantes;
Demontier e Edmilson comunicaram: 1) Que o IV Campeonato de Futebol Society da
Construção Civil prossegue com diversos jogos e que a final acontecerá no dia 12 de outubro,
no Espaço de Lazer do SINTRICOM, a partir das 8 da manhã; 2) Que a equipe de futebol da
Conserpa conquistou a medalha de prata na edição nacional dos Jogos do SESI, realizada no
Rio de Janeiro de 15 a 18 de agosto; 3) Que o operário e maratonista Jaime da Brascon, que
é patrocinado pelo SINTRICOM, ficou em 18º lugar em corrida realizada recentemente;
Demontier comentou a dificuldade que os trabalhadores da construção civil estão sofrendo
pelo fato de que as empresas não os classificam na carteira após participarem de cursos no
SENAI. A propósito, Hélio sugeriu que a direção do SINTRICOM articule uma visita à Escola
de Bayeux para tratar do assunto.
ENCERRAMENTO
Ao encerrar os trabalhos, Hélio lembrou que a próxima reunião ordinária ocorrerá no
dia 8 de outubro, 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 secretário
Maria Aparecida R. Estrela (AEST-PB) - vice-coordenadora
BANCADA DOS TRABALHADORES
Edmilson da Silva Souza (SINTRICOM)
Francisco Demontier dos Santos (SINTRICOM)
BANCADA DOS EMPRESÁRIOS
Cléber de Jesus Oliveira (SINDUSCON-JP)
Ozaes Barros Mangueira Filho (SINDUSCON-JP)
APOIO TÉCNICO / CONVIDADOS
Alexandre Freire de Oliveira (IURD-PB)
Ameris Angela de Araújo (Secretaria Estadual de Saúde - PB)
Anna Stella C. Pachá (Secretaria Estadual de Saúde - PB)
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Antonio César Pereira Moura (CREA-PB)
Apolônio Oliveira da Silva (IURD-PB)
Atilla de Brito Silva (Holanda)
Bruno Medeiros (Construsul)
Celeida Maria de B. F. Soares (CEREST-PB)
Daura Alves Diniz (Brascon Construtora)
Erivan Gonçalves da Silva (SESI-PB)
Fábio José Franchin (SESI-PB)
Fanoel Mota (técnico de segurança do trabalho)
Flávio Magalhães (Complexo Hospitalar Mangabeira)
Georgette F. de Gouveia (médica do trabalho)
Isiane Queiroga (Secretaria Estadual de Saúde - PB)
Jorge dos Santos Araújo (Brascon)
Melquizedec Melo Albuquerquer (SESI-PB)
Maria Figueredo (psicóloga)
Raimunda Alves de Almeida (CEREST-PB)
Suenne da Silva Barros (Conseg Engenharia)
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