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

Ata da 206ª Reunião Ordinária
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19 de maio de 2015
9h30 às 11h50
SINDUSCON-João Pessoa

ABERTURA
Hélio (coordenador) abriu os trabalhos e deu boas-vindas aos presentes. Em seguida, foi lida
a ata da 205ª reunião ordinária, que foi aprovada sem ressalvas;
As pessoas que compareceram pela primeira vez ao CPR-PB tiveram oportunidade de se
apresentar;
Hélio informou sobre o equívoco no convite quanto ao horário desta reunião (manhã).
Enfatizou que as reuniões mensais retornaram ao horário das 14 horas e justificou o motivo
de não ter ocorrido a reunião no mês de abril: corte do Governo Federal no orçamento da
Fundacentro e a consequente dificuldade para liberação de diárias ao servidores.
PALESTRA “A TÉCNICA DO ACESSO POR CORDAS (NR-35) NA PREVENÇÃO DAS
QUEDAS DE ALTURA”
O tema foi conduzido por Odenis Mesquita, que é socorrista, alpinista industrial e
coordenador de serviços em altura e em espaços confinados da Ranger SMS (Recife).
Segundo ele, a técnica de acesso por corda, conhecida também como alpinismo industrial,
pode ser uma opção mais segura e rápida se comparada à utilização de outras alternativas,
tais como: andaimes, balancins, escadas, plataformas elevatórias. Considera-se acesso por
corda a técnica de progressão utilizando cordas, com outros equipamentos para ascender,
descender ou se deslocar horizontalmente, assim como para posicionamento no local de
trabalho, normalmente incorporando dois sistemas de segurança fixados de forma
independente, um como forma de acesso e o outro como corda de segurança utilizado com
cinturão de segurança tipo paraquedista. A dupla proteção é um princípio fundamental de
segurança para acesso por corda. O trabalhador usa uma corda de trabalho além de uma
corda de segurança ancorada de forma independente da corda de trabalho. Qualquer que
seja a falha num dos sistemas de suspensão, existe outro adequado para prevenir um
acidente.
INFORMES
No dia 21 de maio, às 19 horas, ocorrerá no Sinduscon-JP a palestra “O poder de direção do
empregador e a responsabilidade civil nos casos de acidente do trabalho”. A palestrante será
Luciana Borges, doutoranda em Ciências Jurídicas e professora do Instituto de Educação e da
Faculdade do Ensino Superior da Paraíba;
No dia 11 de junho, a partir das 9 horas, também no Sinduscon-JP, será realizado o
seminário “Trabalho seguro e saudável na indústria da construção”, uma promoção do
Instituto Trabalho e Vida;
O professor Aloisio informou que a Faculdade Maurício de Nassau está concluindo em junho
o curso de Tecnólogo de Segurança do Trabalho. Também comunicou que a entidade está
iniciando uma turma do curso de Engenharia de Segurança do Trabalho (com 650 horas),
além do curso de especialização em Ergonomia (com 640 horas);
Foi criado pela engenheira Suenne o grupo do CPR-PB no whatsapp. Hélio falou da
importância desta ferramenta para agilizar a comunicação entre os membros do Comitê.
INFORME - GRUPO INTEGRADO SINDUSCON-JP x CREA-PB x SINTRICOM
O grupo tem percorrido as obras para orientar as empresas sobre o cumprimento das normas
de segurança, a formalização dos trabalhadores e a legalização do empreendimento;
O engenheiro Daniel do Sinduscon apresentou a estatística relativa às não conformidades
encontradas nas 78 visitas realizadas de fevereiro a maio: betoneira, guincho, EPIs, linhas de
vida, andaime, serra circular, sinalização, periferia, áreas de vivência (alojamento, bebedouro,
banheiro), acesso, vala aberta, bandeja principal, segregação de materiais, PCMAT, instalação
elétrica.
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ENCERRAMENTO
Hélio encerrou os trabalhos e lembrou que a próxima reunião ordinária será no dia 16 de
junho. Para constar, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada pelos
presentes
COORDENAÇÃO

José Hélio Lopes (FUNDACENTRO-PE) - coordenador
Suenne da Silva Barros (Conseg Construções) - 1ª secretária
PODER PÚBLICO
Aristarcho Pessoa de Aquino (Min. Público do Trabalho)
Carlos Alberto Castor de Pontes (SRTE-PB)
BANCADA DOS TRABALHADORES
Edmilson da Silva Souza (Sintricom-JP)
Francisco Demontier (Sintricom-JP)
BANCADA DOS EMPRESÁRIOS
Cléber de Jesus Oliveira (Sinduscon-JP)
APOIO TÉCNICO / CONVIDADOS
Alexandre Souza (Ranger)
Aloisio da Silva Lima (Fac. Maurício de Nassau)
Antonio César Pereira Moura (CREA-PB)
Attila de Brito Silva (Holanda)
Daniel Pedro Ricardo (Sinduscon)
Daniely Rayane da Silva Nascimento (Brascon)
Daura Alves Diniz (Construtora Brascon)
Evan Holmes (profissional liberal)
Everaldo F. Barbosa (Conger/Enger)
Getúlio S. Medeiros (Conger/Enger)
Hilton José de Salles Carneiro (CREA-PB)
Josean Rodrigues Aquino (Contatos Consultoria)
José Odenis Mesquita (Ranger)
Juan Ébano Soares Alencar (CREA-PB)
Lúcio B. Costa
Márcio Roberto S. Espínola (eng. seg. do trabalho)
Rogerio Bernardo (BRTEC)
Sidney Ramos (Fundacentro)
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