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

Ata da 223ª Reunião Ordinária
Data:
Horário:
Local:
1.
1.1.

1.2.

8 de novembro de 2016
14h23 às 16h45
Sinduscon- João Pessoa

ABERTURA
Hélio (coordenador) abriu os trabalhos e deu as boas-vindas aos presentes. A seguir,
a professora Bernadete Vieira fez a leitura da ata da 222ª reunião ordinária, a qual foi
aprovada sem ressalvas;
As pessoas presentes pela primeira vez no CPR-PB tiveram oportunidade de se apresentar.

2.
2.1.

PAINEL: VIOLÊNCIA DOS ACIDENTES COM MOTOCICLETAS E BICICLETAS
- Abimadabe Vieira (chefe da educação de trânsito do Detran/PB) relatou que os acidentes de
trânsito constituem a principal causa de morte entre crianças de 1 a 14 anos. Segundo ela,
em 2015 houve 7.374 acidentes de motocicleta em João Pessoa e, em Campina Grande,
foram registrados mais de 8.600 casos. Em 98% dos acidentes com moto, o condutor
apresenta sintomas de embriaguez, sendo tais ocorrências mais frequentes nas sextas-feiras e
sábados. A violência no trânsito mata também muitos pedestres e ciclistas: um em cada cinco
mortos no trânsito brasileiro é pedestre. De acordo com o estudo "Retrato da Segurança Viária
no Brasil”, as regiões mais pobres no país tendem a ter mais feridos e mortos por acidentes de
moto. A moto é um veículo leve e rápido, além de econômico; no entanto, pode ser bem
perigosa se o condutor não souber lidar com ela e com o trânsito. Algumas alternativas para
controle da violencia no trânsito: melhoria nas condições de trafegabilidade das vias,
mais campanhas educativas e de conscientização dos usuários e ampliação da fiscalização de
trânsito.
- Gabriella Nóbrega e Robson Félix (peritos criminais do Instituto de Polícia Científica/PB)
abordaram a problemática dos acidentes com moto sob o ótica criminal. Destacaram que o IPC
é um órgão da Polícia Civil do Estado da Paraíba, a quem compete as atividades de
criminalística, identificação civil e criminal, medicina e odontologia legal e de laboratório
forense. Foi apresentada a metodologia utilizada pela pericia num caso de acidente de trânsito
ocorrido no centro de João Pessoa. Foi avaliada a extensão das avarias para se chegar ao
cálculo da velocidade do veículo no instante do acidente.

3.
3.1.

EVENTO DE 20 ANOS DO CPR-PB
Hélio falou dos preparativos finais para o seminário de celebração dos 20 anos do CPR-PB,
que acontecerá no dia 29 de novembro, no auditório da Faculdade Maurício de Nassau.
Foi distribuído o folder do evento entre os presentes e apresentado o banner de divulgação a
ser afixado em várias entidades.

4.
4.1.

ENCERRAMENTO
Hélio encerrou os trabalhos, lembrando que a próxima reunião ordinaria só ocorrerá em
fevereiro de 2017, por conta do evento dos 20 anos do Comitê neste fim de ano. 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 Batista (Fundacentro-PE) - coordenador
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BANCADA DOS TRABALHADORES
Edmilson da Silva Souza (Sintricom)
Francisco Demontier dos Santos (Sintricom)
BANCADA DOS EMPRESÁRIOS
Ozaes Barros M. Filho (Sinduscon-JP) - vice-coordenador
APOIO TÉCNICO / CONVIDADOS
Abimadabe Vieira (Detran-PB)
Adriana Gondim (FESVIP)
Andréa Lira (FESVIP)
Antonia Marize de Menezes (Sanccol)
Antonio Lopes da Silva Neto
Aurélio Antonio da Silva (Escola Técnica São Vicente de Paula)
Cassio Rodrigo (MRV Engenharia)
Danielle Soares do N. Costa (FESVIP)
David Rodrigues Amorim (FESVIP)
Elvira da Conceição G. da Silva
Fábio José Franchin (Sesi-PB)
Fanoel Mota (técnico de segurança do trabalho)
Hilma Cordula (FESVIP)
Isabel Cristina A. da Costa (Detran-PB)
Gabriella Henrique da Nóbrega (Instituto de Policia Científica-PB)
Humberto Pontes (Instituto de Policia Científica-PB)
Janaína P. Rodrigues (São Vicente de Paula)
Kátia Maria Luna Freire (tecnóloga de segurança do trabalho)
Laercio José da Silva (ASTEST-PB)
Leandro de Andrade Maciel (Detran-PB)
Lindonjonson S. Alencar (técnico de segurança do trabalho)
Márcio Roberto Silva Espínola (engº de segurança do trabalho)
Márcio Rolim (IFPB)
Maria Bernadete Fernandes Vieira (UFPB)
Micaelle Bruna (FESVIP)
Myrela Matias dos Santos (FESVIP)
Nelma Mirian Chagas de Araújo (IFPB)
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Raimunda Alves de Almeida (Cerest-PB)
Rangner Dantas Lima (técnico de segurança do trabalho)
Robson Félix Mamedes (Instituto de Policia Científica-PB)
Romerito Joan Dantas Cabral (Galvão Amorim)
Rosana Duarte (Ecom Construções)
Severino dos Ramos Batista dos Santos (Viestre Engenharia)
Suenne da Silva Barros (Conseg Construções) - 1ª secretária
Thaiana Kelly de L. Marques (FESVIP)
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