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

Ata da 191ª Reunião Ordinária
Data:
Horário:
Local:
1.
1.1.
1.2.

8 de outubro de 2013
9h20 às 12h
SINDUSCON-João Pessoa

ABERTURA
Hélio (coordenador) abriu os trabalhos e deu boas-vindas aos presentes. Em seguida, foi lida
a ata da 190ª reunião ordinária, a qual foi aprovada sem ressalvas;
As pessoas presentes pela primeira vez no CPR tiveram a oportunidade de se apresentar.

2.
2.1

PALESTRA “A NR-35 E A GESTÃO DOS TRABALHOS EM ALTURA”
José Odenis Mesquita - alpinista industrial, técnico de segurança do trabalho, coordenador de
serviços em altura e em espaços confinados e diretor operacional da Ranger SMS (Recife)
discorreu sobre o tema, destacando que uma das principais causas de acidentes de trabalho
graves e fatais se deve a quedas de trabalhadores de diferentes níveis. Os riscos de queda
em altura existem em vários ramos de atividades e em diversos tipos de tarefas. A criação de
uma Norma Regulamentadora ampla que atendesse a todos os ramos de atividade foi um
importante instrumento de referência para que estes trabalhos sejam realizados de forma
segura. O princípio adotado na norma trata o trabalho em altura como atividade que deve ser
planejada, evitando-se, caso seja possível, a exposição do trabalhador ao risco, quer seja
pela execução do trabalho de outra forma, por medidas que eliminem o risco de queda ou
mesmo por medidas que minimizem as suas consequências, quando o risco de queda com
diferença de níveis não puder ser evitado. Esta norma utiliza o conceito de antecipação dos
riscos para a implantação das medidas adequadas, a metodologia de análise de risco e
instrumentos como a permissão de trabalho. O Ministério do Trabalho e Emprego publicou
em 26 de março de 2012 a Portaria SIT nº 313, de 23/03/2012, veiculando integralmente o
texto elaborado pelo Grupo de Trabalho Tripartite como a nova NR-35.

3.
3.1.

INFORMES
Jean Flávio informou que a Faculdade Maurício de Nassau vai promover a Semana de
Segurança do Trabalho, no período de 14 a 18 de outubro;
Hélio comunicou que o artigo “Um choque na cultura do improviso - relato de ação
interinstitucional e estruturante no combate aos acidentes elétricos em obras de João Pessoa”
será apresentado no dia 22 de outubro em São Paulo, dentro da programação da X Semana
da Pesquisa da Fundacentro. O trabalho relata a trajetória do Programa de Redução de
Acidentes Elétricos (PRAE) do CPR-PB e tem Soraia, Carlos e o próprio Hélio como autores;
Hélio relembrou que a publicação “Um Olhar para o Futuro: o Sinduscon/JP nas gestões de
Irenaldo Quintans” dedica duas páginas ao trabalho desenvolvido pelo CPR-PB.

3.2.

3.3.
4.
4.1.

ENCERRAMENTO
Ao encerrar os trabalhos, Hélio lembrou que a próxima reunião ordinária ocorrerá no
dia 12 de novembro, às 9 horas, com a palestra sobre a NR-33 (segurança e saúde nos
trabalhos em espaços confinados). 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 (Via Engª/Planc)-vice-coordenadora
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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
Acássia Santiago (Euro Brasil)
Arnaldo Soares Marreiro (Monteiro Construções)
Apolônio Oliveira da Silva (IURD-PB)
Atilla de Brito Silva (Holanda)
Bruno Medeiros (Construsul)
Corjesu Paiva (CREA-PB)
Daura Alves Diniz (Brascon Construtora)
Diego Fernandes de Castro (Massai)
Digelza Gomes (Reabilita)
Fábio José Franchin (SESI-PB)
Fábio Luciano (Imperial Construções)
Fanoel Motta (técnico de segurança do trabalho)
Flávio Magalhães (Complexo Hospitalar Mangabeira)
Hallita Amorim (Revista Edificar)
Janderson Sharles(Construtora Daterra)
Jean Flávio da S. Souza (Faculdade Maurício de Nassau)
João Paulo Cipriano do Nascimento (Ecomax)
João Paulo França dos Anjos (Imperial Construções)
Josean Rodrigues Aquino (Contatos Consultoria)
José David Silva (Massai)
José Odenis Mesquita (Ranger SMS)
José Rafael Maia Lins (Cerâmica Elizabeth)
Josileide Trajano dos Santos
Laislla Karol Gomes (Diagonal Engenharia)
Lúcio de Barros Costa (técnico de segurança do trabalho)
Marcela da Silva Calado (Ranger SMS)
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Marcelo Lucas Santos (Ecomax)
Maria S. F. Figueredo (psicóloga)
Moacir Dantas Neto (Fibra Construtora)
Nice Gomes (Eco Construções)
Rhana Alexandra da Silva (Via Engenharia)
Rivaldo Gomes da Silva (SESI-PB)
Samuel Morais (Dimensional Construções)
Suenne da Silva Barros (Conseg Engenharia)
Valdemiro de Assis Junior (técnico de segurança do trabalho)
Willi de Oliveira Meira (Massai)

pág. 3

