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

Ata da 212ª Reunião Ordinária
Data:
Horário:
Local:
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.

10 de novembro de 2015
14h10 às 16h50
SINDUSCON-João Pessoa

ABERTURA
Hélio (coordenador) abriu os trabalhos e deu as boas-vindas aos presentes. A seguir, foi lida
pela engenheira Fátima a ata da 211ª reunião ordinária, a qual foi aprovada sem ressalvas;
As pessoas presentes pela primeira vez no CPR-PB tiveram a oportunidade de se apresentar.
PALESTRA “BENEFÍCIOS DA UTILIZAÇÃO DE GRUAS E ASPECTOS DE SEGURANÇA
ENVOLVIDOS”
O tema foi conduzido pelo engenheiro Luis Travalini da Liebherr Brasil. Segue resumo dos
principais tópicos abordados:
- O grupo Liebherr tem mais de 130 empresas no mundo e emprega mais de 42 mil
trabalhadores. A empresa nasceu em 1949 na Alemanha, tendo origem familiar e uma
extensa gama de produtos. No Brasil, está localizada na cidade de Guaratinguetá-SP.
- Apresentação dos modelos de guindaste de torre e tipos de base.
- Itens sobre segurança em gruas contidos na proposta da nova NR-18: atendimento à
legislação, análise de risco pelo fabricante, cálculo/projeto/fabricação, sistemas de segurança,
testes, influência do meio ambiente, tipos de uso, análise de risco pelo usuário.
- Inspeções previstas pela ISO 9927-1 e normas da comunidade européia sobre o tema.
- Perigos quanto à utilização e manuseio de gruas: descumprimento das normas quanto a
cálculos/fabricação/uso, análise de risco não realizada ou mal feita, não execução do plano
de movimentação de cargas, fundação inadequada, composição errada da grua, alterações
na estrutura e sistemas de segurança, ausência de verificações diárias e de manutenção
preventiva e corretiva.
- Apresentação dos dispositivos de segurança, sistema de liberação da lança e itens
obrigatórios de segurança previstos na NR-18 e NR-12.
- Exemplos de análise de risco no mecanismo da lança.
- Principais motivos para se optar por um guindaste de torre: redução do espaço necessário
para estoque de material, maior facilidade para organização do canteiro, menor desperdício
de materiais, melhoria das condições ergonômicas.

3.
3.1.

ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO x PROJETOS DAS PROTEÇÕES COLETIVAS
Carlos Pontes fez um breve relato sobre a reunião com o Secretário de Planejamento da
Prefeitura de João Pessoa, para efetivação da Lei Municipal nº 1.798/2013, que condiciona a
liberação do alvará de construção à apresentação dos projetos das proteções coletivas do
canteiro. Foi agendada para o dia 17 de novembro, às 10 horas, no Sinduscon, reunião para
discutir os encaminhamentos a serem tomados nesse sentido.

4.
4.1.

INFORMES GERAIS
Agendada para amanhã (11 de novembro), às 9 horas, no Sinduscon, reunião para definir os
temas e palestrantes do “Fórum Nordeste Sobre Condições e Meio Ambiente do Trabalho na
Indústria da Construção”. O evento será o último dos eventos regionais preparatórios para o
VII CMATIC;
O I Seminário Interinstitucional em Saúde e Segurança do Trabalhador será realizado nos
dias 25 e 26 de novembro, no auditório do Sesi centro;
No dia 28 de novembro será promovida pelo Sintest-PB a confraternização dos técnicos de
segurança do trabalho.

4.2.
4.3.
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5.
5.1.

ENCERRAMENTO
Ao finalizar os trabalhos, Hélio agradeceu à plenária pela presença e lembrou que a última
reunião do ano será no dia 9 de dezembro (excepcionalmente uma quarta-feira), por conta
do feriado no dia anterior. 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)
Francisco Demontier (Sintricom) - 2º secretário
BANCADA DOS EMPRESÁRIOS
Cléber de Jesus Oliveira (Sinduscon-JP)
Ozaes Barros M. Filho (Sinduscon-JP) - vice-coordenador
APOIO TÉCNICO / CONVIDADOS
Aloisio da Silva Lima (Faculdade Maurício de Nassau)
Apolônio Oliveira da Silva (IURD-PB)
Attila de Brito Silva (Holanda Construções)
Célia Medeiros Marques (IFPB)
Daniel Pedro Ricardo (Sinduscon-JP)
Edvaldo Nunes da S. Filho (Treventos)
Fátima Oliveira (Delta Engenharia)
Francisco Fernandes Junior (Senai Construção Civil)
Jéssica Monteiro dos Santos (técnica de segurança do trabalho)
José Nivaldo da Silva Filho (SINTEST-PB)
José Rafael (autônomo)
José Ramon da Silva Ribeiro (Unepi)
Juan Ébano Gomes Alencar (CREA-PB)
Laercio José da Silva (ASTEST-PB)
Luis Antonio Travalini (Liebherr Brasil)
Márcio Roberto Silva Espínola (engº de segurança do trabalho)
Marina Alves Nascimento (Faculdade Maurício de Nassau)
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Midian R. L. Nascimento (Unepi)
Natália Gouveia de Oliveira (Treventos)
Nelma Mirian Chagas de Araújo (IFPB)
Paulo de Tacio (Construtora ABC)
Ricardo Renan S. Pinheiro (Eletromontepi)
Rivaldo Gomes da Silva (Sesi-PB)
Rangner Dantas Lima (Delta Engenharia)
Rodrigo Quissack (Liebherr Brasil)
Rubens M. de Lima (FCK Engenharia/Ecoprev)
Suenne da Silva Barros (Conseg Construções) - 1ª secretária
Taline Regina P. Cabral (IFPB)
Valdomiro dos S. Carneiro (técnico de segurança do trabalho)
Valéria B. dos Santos (Eletromontepi)
Vanderlan (Construtora Garra)
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