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

Ata da 210ª Reunião Ordinária
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8 de setembro de 2015
14h10 às 17h
SINDUSCON-João Pessoa

ABERTURA
Hélio (coordenador) abriu os trabalhos e deu boas-vindas aos presentes. A seguir,
foilida pelo engenheiro Fábio (Sesi) a ata da 209ª reunião ordinária, a qual foi aprovada
sem ressalvas;
As pessoas presentes pela primeira vez no CPR-PB tiveram a oportunidade de se apresentar.
PALESTRA: O PAPEL DA ERGONOMIA PARA MELHORIA DOS POSTOS DE
TRABALHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL
Geraldo Alves Colaço, Mestre em Engenharia de Produção, MBA em Gestão Empresarial e
Especialistra em Ergonomia da Alpargastas, iniciou a apresentação do tema fazendo
2 perguntas: “Quem trabalha na construção civil?” e “Como é realizado o trabalho?”;
Citou Murrel, segundo o qual a Ergonomia é “o conjunto de conhecimentos científicos
relativos ao homem e necessário para conceber ferramentas, máquinas e conjuntos de
trabalho que possam ser utilizados com o máximo de conforto, segurança e eficiência”.
Destacou que o ser humano no seu dia-a-dia está cada vez mais exigente e fazendo as
tarefas com menos esforço;
Comentou sobre a NR-17, norma regulamentadora do Ministério do Trabalho que trata da
Ergonomia. Destacou que o transporte feito manualmente, acima da linha dos ombros,
exerce pressão nas cartilagens da coluna e que o transporte com auxílio mecânico reduz essa
pressão. Segundo ele, os limites para elevação de peso são os seguintes: 23kg para trabalhos
não contínuos e 13kg para trabalhos contínuos. Se dois trabalhadores elevam a carga ao
mesmo tempo, o peso poderá estar acima dos 23kg, tanto para trabalhos contínuos como
não contínuos. Segundo ele, quando são adotadas posturas acima do ângulo recomendado
acontece um desgaste músculo-esquelético;
Citou algumas metodologias para avaliação ergonômica dos postos de trabalho e/ou da
atividade. Tais metodologias objetivam avaliar e propor a adaptação das condições do posto
de trabalho às características psico-fisiológicas dos trabalhadores. Tais metodologias
contemplam a implantando de comitês para viabilizar a execução das recomendações
propostas e promovem um conhecimento sobre o tema, a fim de que os trabalhadores se
tornem agentes ativos no processo de promoção de saúde;
Lembrou que o mapeamento ergonômico propicia aos profissionais de segurança e saúde
enxergar os riscos ergonômicos, num determinado posto de trabalho, aos quais o
trabalhador está exposto, interpretando se determinado acometimento está ou não
relacionado ao trabalho. Com o mapeamento também se tem uma noção clara e real da
existência ou não do risco ergonômico, possibilitando assim um entrosamento mais eficaz
com os setores e com o consultor de ergonomia da empresa. Esta ferramenta permite ainda
visualizar estatisticamente os cargos que serão beneficiados/priorizados por determinada
medida ergonômica;
Laercio falou da discussão referente à redução do peso do saco de cimento de 50kg para
25kg. Hélio enfatizou que a NR-36 (segurança e saúde no abate e processamento de carnes
e derivados) é a única norma regulamentadora que menciona explicitamente a necessidade
de um Ergonomista dentro da empresa.
REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO DE JOÃO PESSOA
Uma comissão do CPR-PB tratou com o secretário da efetivação da Lei nº 1.798/2013, que
condiciona a emissão do alvará de construção à apresentação dos projetos das proteções
coletivas. Carlos resumiu o que se passou neste encontro ocorrido no dia 9 de setembro.
O secretário mostrou-se bem receptivo e apenas solicitou que um representante do
Sinduscon também acompanhasse esta discussão. A reunião foi viabilizada graças à
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interlocução feita por Paulo Marcelo e pelo deputado Anísio Maia;
Carlos destacou ainda que obteve de Ozaes - a partir de uma consulta feita por este aos
demais diretores do Sinduscon - um sinal verde para que o empresariado participe do
processo de aperfeiçoamento da Lei nº 1.798/2013.

4.
4.1.

SEMINÁRIO “SISTEMAS DE ANCORAGEM DA NR-35” - AVALIAÇÃO
O evento e o palestrante foram avaliados positivamente. Cerca de 300 participantes
estiveram no auditório da Faculdade Maurício de Nassau. As latas de leite arrecadadas com
as inscrições foram repassadas à Casa Pequeno David e à Missão Sal e Luz.

5.
5.1.

ADIAMENTO DO FÓRUM NORDESTE PREPARATÓRIO PARA O VII CMATIC
Em reunião extraordinária do CPR-PB no dia 25 de agosto, definiu-se pelo adiamento do
Fórum Nordeste para os dias 23 e 24 de fevereiro de 2016. Nesse sentido, será encaminhado
um documento à comissão organizadora do VII CMATIC, a ser assinado pelas 4 bancadas.

6.

INFORMES
Hélio comunicou que não será possível comparecer às próximas reuniões do CPR-PB, tendo
em vista a absoluta falta de condições dos veículos da Fundacentro para viagens. Segundo
ele, a situação já foi comunicada à presidencia da Fundacentro;
Laercio destacou que o 33º Encontro Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - Enafit será
realizado de 13 a 18 de setembro, em João Pessoa. No dia 14, haverá um encontro aberto
aos profissionais de Segurança e Saúde no Trabalho para discussão da NR-12 e NR-35;
Laercio também informou que, durante a visita da presidente Dilma a João Pessoa,
Paulo Marcelo entregou pessoalmente a ela uma carta dos auditores-fiscais do trabalho,
manifestando a indignação da categoria pelas medidas recentemente adotadas pelo Governo
Federal, que penalizam o conjunto dos trabalhadores e os próprios auditores;
O professor Aloisio comunicou que a Faculdade Maurício de Nassau vai promover a Semana
Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho e Meio Ambiente, de 26 a 30 de outubro.
Inscrições gratuitas pelo e-mail aloisiolima4@gmail.com.
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6.2.
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7.
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ENCERRAMENTO
Hélio lembrou que a próxima reunião ordinária do CPR-PB ocorrerá no dia 13 de outubro
e, ao finalizar os trabalhos, agradeceu a todos pelo comparecimento. Para constar, foi lavrada
a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.
PODER PÚBLICO

Carlos Alberto Castor de Pontes (SRTE-PB)
José Hélio Lopes (Fundacentro-PE) - coordenador
Soraia di Cavalcanti Pinheiro (SRTE-PB)
BANCADA DOS TRABALHADORES
Edmilson da Silva Souza (Sintricom)
BANCADA DOS EMPRESÁRIOS
Cléber de Jesus Oliveira (Sinduscon-JP)
APOIO TÉCNICO / CONVIDADOS
Aloisio da Silva Lima (Faculdade Maurício de Nassau)
Célia Marques (IFPB)
Daniel Pedro Ricardo C. Barbosa (Sinduscon-JP)
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Emília Raquel V. Cabral (aluna Senai)
Evan Holmes Neto (profissional liberal)
Fábio José Franchin (Sesi)
Fanoel Mota (técnico de segurança do trabalho)
Fátima Oliveira (Delta Engenharia)
Flávio Magalhães (Comp. Hospitalar Mangabeira Gov. T. Burity)
Geidilane Bernardo (técnica de segurança do trabalho)
Geraldo Alves Colaço (Alpargatas)
Hilton José de S. Carneiro (CREA-PB)
Jairo Dutra Moreira (Eco Construções)
José Luiz Moura (EST)
Laercio José da Silva (ASTEST-PB)
Rangner Dantas Lima (Delta Engenharia)
Ricardo Barbosa de Miranda (Sesi-Patos)
Suenne da Silva Barros (Conseg Construções) - 1ª secretária
Taline Regina P. Cabral (IFPB)
Vanderlan J. de Sousa (Construtora Gradual)
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