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

Ata da 193ª Reunião Ordinária
Data:
Horário:
Local:

10 de dezembro de 2013
9h30 às 12h
SINDUSCON-João Pessoa

1.
1.1.

ABERTURA
Hélio (coordenador) abriu os trabalhos e deu boas-vindas aos presentes. Em seguida, foi lida
a ata da 192ª reunião ordinária, a qual foi aprovada sem ressalvas.

2.
2.1

PALESTRA “EXAMES MÉDICOS ENTRE TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO CIVIL”
Georgette Gouveia - médica do trabalho e integrante da Associação Paraibana de Medicina do
Trabalho, discorreu sobre o tema e destacou os seguintes tópicos: 1) O que é um canteiro de
obras; 2) Antes dos exames complementares, deverá ser feito um exame clínico acurado,
com bom histórico clínico e ocupacional, e verificada a acuidade visual; 3) Exames
complementares que deverão ser realizados para operadores de máquinas, trabalhos em
altura, espaços confinados e outras funções:
Pré-admissional - audiometria, eletrocardiograma (ECG), eletroencefalograma (EEG),
espirometria, raio-X de tórax. O empregado só deverá realizar o pré-admissional após se
submeter à avaliação psicológica.
Exames hematológicos - hemograma, glicemia de jejum, triglicerídeos, colesterol,
VDRL (teste laboratorial que permite a identificação de pacientes portadores da sífilis).
Periódicos - glicemia e ECG apenas se o trabalhador tiver mais de 40 anos, ou a critério do
examinador.
Outros: sumário de urina e exames parasitológicos.

3.
3.1.

INFORMES
Distribuído com os presentes o livreto sobre a NR-35 comentada, que foi publicado pelo
Ministério do Trabalho e Emprego;
Raimunda falou sobre o “IV Encontro Macrorregional Nordeste em Saúde do Trabalhador”,
que ocorreu em João Pessoa nos dias 4, 5 e 6 de dezembro. O evento teve como tema central a
discussão da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora e contou com cerca
de 150 participantes de vários estados;
Hélio comentou que Soraia fez uma apresentação sobre o CPR-PB durante evento promovido
pelo MTE em Balneário Camboriú-SC;
Aparecida informou que acontecerá no dia 12 de dezembro, na SRTE-PB, um evento que
contará com as seguintes atividades: 1) Palestra sobre o Programa de Proteção Respiratória;
2) Homenagem do SINTEST-PB ao procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho na
Paraíba, Dr. Eduardo Varandas; 3) Posse da diretoria da AEST-PB, cuja presidência será
exercida por ela, que também é vice-coordenadora do CPR-PB; 4) Confraternização natalina
com as entidades que estão apoiando o evento - PGC indústria, SRTE-PB, CPR-PB, CPR-CG,
CPR rural, SINTEST-PB, ASTEST-PB, AEST-PB, Deca, 3M, e-group construção e e-group rural;
Ozaes comentou que a dinâmica existente nas obras é bem diferente de qualquer outra
atividade econômica, sendo este um fator a ser levado em conta pelos profissionais de
segurança do trabalho;
Laercio comunicou que o SINTEST-PB lançou a campanha “Abril Verde” que será dedicada à
segurança e saúde do trabalhador, contando com apoio da AEST-PB, SRTE, CPR-PB, ASTESTPB, CREA, SINDUSCON e outras entidades.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

3.6.
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4.
4.1.
4.2.

4.3.

PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO CPR-PB PARA 2014
Alguns participantes propuseram a retomada das encenações da peça teatral
“A Construção”.
Seguindo o formato de 2013, Hélio sugeriu que na pauta de cada reunião mensal fosse
introduzida palestra técnica sobre tema de interesse geral. Também sugeriu que o
CPR-PB promovesse no próximo ano um evento sobre a NR-12 - segurança no trabalho em
máquinas e equipamentos;
Carlos Silva propôs que o CPR-PB desenvolvesse ações sobre prevenção de acidentes
voltadas para os alunos das escolas.

5.
5.1.

ELEIÇÃO DA COORDENAÇÃO/2014 DO CPR-PB
Após algumas ponderações da plenária, foi pactuado que a eleição será realizada na
1ª reunião ordinária de 2014.

6.
6.1.

ENCERRAMENTO E CONFRATERNIZAÇÃO
Feita uma homenagem a Nelson Mandela. Em seguida, foi exibido vídeo de um concerto da
orquestra de André Rieu, com solo da cantora lírica Carmem Monarca. Ela interpretou a
música “Earth Song” (Canção da Terra), de autoria de Michael Jackson;
Hélio relembrou que a primeira reunião ordinária em 2014 ocorrerá no dia 11 de fevereiro,
às 9 horas. Para constar, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada
pelos presentes;
Foi realizada a confraternização natalina do CPR-PB, com sorteio de brindes e entrega de
lembranças aos funcionários do SINDUSCON.

6.2.

6.3.

COORDENAÇÃO
José Hélio Lopes (FUNDACENTRO-PE) - coordenador
Rene Selmer (Casa do Construtor) - 1º secretário
Maria Aparecida R. Estrela (Via Engª/Planc)-vice-coordenadora
Laercio José da Silva (ASTEST-PB) - 2º secretário
PODER PÚBLICO
Aristarcho Pessoa de Aquino (Ministério Público do Trabalho)
BANCADA DOS TRABALHADORES
Edmilson da Silva Souza (SINTRICOM)
Francisco Demontier Santos (SINTRICOM)
BANCADA DOS EMPRESÁRIOS
Cléber de Jesus Oliveira (SINDUSCON-JP)
Ozaes Barros Mangueira Filho (SINDUSCON-JP)
APOIO TÉCNICO / CONVIDADOS
Apolônio Oliveira da Silva (IURD)
Atilla de Brito Silva (Holanda)
Augusto Santos (Ranger SMS)
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Bruno Medeiros Moreira (Construsul)
Carlos Silva (engenheiro/professor)
Cristina da S. Medeiros (CEREST-PB)
Daura Alves Diniz (Brascon Construtora)
Fábio José Franchin (SESI)
Fanoel Motta (técnico de segurança do trabalho)
Flávio Magalhães (Complexo Hospitalar Mangabeira)
Genilda Lima (Planc Lasar Segall)
Georgette Fiquene de Gouveia (APAMT)
Gizélia Gomes (SINDUSCON-JP)
Helamã Silva (Ranger SMS)
Jean Flávio da S. Souza (Faculdade Mauricio de Nassau)
João Paulo C. do Nascimento (técnico de seg. do trabalho)
Jorge dos Santos Araújo (Construtora Brascon)
Josiel Severino da Silva (IURD)
Lucio de Barros Costa (técnico de segurança do trabalho)
Marcelo Lucas Santos (Ecomax)
Marcone G. da Silva (SINTEST-PB)
Melquisedec Albuquerque (SESI)
Raimunda Alves de Almeida (CEREST-PB)
Suenne da Silva Barros (Conseg Engenharia)
Thaise Vieira (Montes Claros / TWS Empreendimentos)
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