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

Ata da 217ª Reunião Ordinária
Data:
Horário:
Local:
1.
1.1.

1.2.

2.
2.1.

2.2.
3.
3.1.

17 de maio de 2016
14h30 às 16h50
Obra “Jardim América” da MRV Engenharia

ABERTURA
Hélio (coordenador) abriu os trabalhos e desejou boas-vindas aos presentes. Destacou a
experiência do CPR-PB em realizar periodicamente, a partir de agora, suas reuniões em
canteiros de obra, como neste mês;
A seguir, foi lida pelo engenheiro Cássio Rodrigo a ata da 216ª reunião ordinária, a qual foi
aprovada sem ressalvas. As pessoas presentes pela primeira vez no CPR-PB tiveram a
oportunidade de se apresentar.
PROGRAMA DE SEGURANÇA DO TRABALHO DA MRV ENGENHARIA
O engenheiro Cássio Rodrigo Gomes da MRV Engenharia apresentou um sumário das
atividades desenvolvidas pela empresa na área de segurança do trabalho;
- Destacou inicialmente a preocupação da MRV Engenharia em destinar um técnico de
segurança do trabalho exclusivo para o gerenciamento dos alojamentos. Isto, após a empresa
ter sido incluída em 2011 no cadastro de empregadores flagrados explorando pessoas em
situação análoga a de escravos, mais conhecido como a “lista suja'' do trabalho escravo;
- A empresa possui atualmente 329 obras espalhadas pelo Brasil, sendo 3 obras na
Paraíba (2 em João Pessoa e 1 em Campina Grande). A obra “Jardim América” terá 2.900
apartamentos e é gerenciada como se fosse uma linha de produção. Faz parte do Programa
Minha Casa, Minha Vida do Governo Federal;
- Política de Segurança, Saúde e Meio Ambiente: A MRV Engenharia e Participações S.A.,
empresa de construção de empreendimentos econômicos residenciais com atuação em várias
regiões do território nacional, confere aos temas segurança, saúde ocupacional e meio
ambiente importância equivalente às demais variáveis da gestão de seu negócio,
comprometendo-se a: agir preventivamente, atender a requisitos legais, melhorar
continuamente e incentivar o comprometimento de todos;
- Foram apresentados e comentados alguns formulários utilizados pelo setor de segurança do
trabalho: APR - análise preliminar de riscos, LV - lista de verificação e POP - procedimento
operacional padrão;
- Mensalmente, as empresas terceirizadas (hoje são 30 na Paraíba) se obrigam a apresentar
toda a documentação pré-contratual de cada empregado ao departamento de apoio a
empreiteiros (DAE) da MRV, constando dentre outras exigências: ficha de registro do
empregado, carteira de trabalho, exame admissional, cartão de vacinação, certificados NR-10
(para trabalho com eletricidade), NR-33 (para espaços confinados) e NR-35 (para trabalho em
altura) e certificado para operador de máquinas com carteira de habilitação.
- Nos últimos anos, ocorreram 3 acidentes de trajeto fatais envolvendo empregados da
empresa na Paraíba;
- Cada canteiro de obra possui uma CIPA, que tem funcionado contento.
Após a explanação, os visitantes tiveram oportunidade de conhecer as áreas de vivência do
canteiro de obra: alojamento, refeitório, lavanderia e instalações sanitárias.
INFORMES
A professora Márcia Souto (UFPB) apresentou 3 alunos que estão cursando Engenharia de
Produção na citada universidade. E informou que João Pessoa vai sediar, no período de 3 a 6
de outubro, o Encontro Nacional de Engenharia de Produção - ENEGEP. Ela se dispôs a falar
com a comissão organizadora para que o CPR-PB seja inserido na programação objetivando
fazer um relato dos seus 20 anos de contribuição à segurança e saúde na construção.
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ENCERRAMENTO
Ao finalizar os trabalhos, Hélio agradeceu o acolhimento da MRV Engenharia. Para constar,
foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.
PODER PÚBLICO

José Hélio Lopes Batista (Fundacentro-PE) - coordenador
BANCADA DOS TRABALHADORES
Edmilson da Silva Souza (Sintricom)
Francisco Demontier (Sintricom) - 2º secretário
APOIO TÉCNICO / CONVIDADOS
Cassio Rodrigo Gomes (MRV Engenharia)
Daniel Alves (MRV Engenharia)
Daniel Pedro Ricardo C. Barbosa (Sinduscon-JP)
Fábio Fernandes da Silva (Brumed)
Hilley de Gouvêa S. Oliveira
Hilton José da S. Carneiro (CREA-PB)
Isabela Cavalcanti Guedes (UFPB)
Kátia Maria Luna Freire (tecnóloga de segurança do trabalho)
Lucas Vitorino Alves (UFPB)
Maria do Socorro Marcia L. Souto (UFPB)
Matheus A. Lucena de Figueiredo (UFPB)
Suenne da Silva Barros (Conseg Construções) - 1ª secretária
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