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

Ata da 227ª Reunião Ordinária
Data:
Horário:
Local:
1.
1.1.
1.2.

9 de maio de 2017
14h40 às 16h50
Sinduscon- João Pessoa

ABERTURA
Hélio (coordenador) abriu os trabalhos e deu boas-vindas aos presentes. A seguir,
foi lida a ata da 226ª 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.

PALESTRA: TERCEIRIZAÇÃO E SEUS IMPACTOS NA SAÚDE DO TRABALHADOR
Kleber José da Silva (Mestre em Serviço Social, Professor Voluntario da ENSP/Fiocruz no Curso
Básico de Vigilância em Saúde do Trabalhador e Coordenador do Cerest Regional João Pessoa)
conduziu a palestra “A terceirização e seus impactos nas condições de trabalho e na saúde do
trabalhador”. A fala do palestrante poderia ser resumida através de 2 pensamentos de
estudiosos:
- Quando falamos de terceirização, estamos nos referindo a um processo de reorganização das
formas de produção resultante das transformações econômicas do capitalismo do último
quarto do século XX. Essas transformações irão caracterizar a reconfiguração das relações
capital-trabalho dentro de um contexto, conhecido como acumulação flexível, pós-fordismo ou
neofordismo, marcando um novo estágio do desenvolvimento das forças produtivas no
capitalismo: novas tecnologias, novas formas de organizar a produção e de gestão da força de
trabalho (Jacob Lina, Universidade Federal de São Carlos).
- Para alguns autores, a terceirização já aponta impactos negativos sobre a saúde e qualidade
de vida do trabalhador, ocasionando doenças e sofrimento relacionados ao trabalho. Para os
autores, as novas práticas de gestão instituídas pela flexibilização e mudanças nas relações de
trabalho foram intensificadas a partir da década de 1990 com a internacionalização de
mercados, com o aumento da competitividade e com o avanço tecnológico. Com isso, algumas
empresas passaram a recorrer à diminuição de seu tamanho e à terceirização de atividades.
Esse modelo reconfigurou as relações entre capital e trabalho, já que se constitui de alternativa
para que as organizações se adaptem às modificações no cenário mundial, como a necessidade
de atingir altos níveis de competitividade, a imposição da redução de custos em consequência
da maior liberalização comercial e adequação às mudanças tecnológicas (Mariza Barbosa e
Elvira Araújo, Universidade de Taubaté).

3.
3.1.

AVALIAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL
A audiência pública foi realizada no dia 24 de abril na Câmara Municipal de João Pessoa,
dentro da programação do Abril Verde. A vereadora Helena Holanda, que presidiu a sessão,
foi a autora do projeto de lei condicionando a emissão do alvará de demolição à presença de
responsável técnico (engenheiro civil) com a respectiva ART. Após contextualização do tema
feita inicialmente pelo auditor fiscal do trabalho Carlos Pontes, alguns integrantes da mesa
diretora e participantes expressaram seus pontos de vista a respeito. O projeto de lei está
tramitando nas comissões da Câmara e a expectativa é de que seja sancionado em breve
pelo Prefeito de João Pessoa. A Prefeitura passou a exigir um responsável técnico nas
demolições a partir da articulação feita pelo CPR-PB, no ano passado, junto à Secretaria de
Planejamento. A iniciativa veio ao encontro do que estabelece a NR-18, de que todo serviço de
demolição deve ser programado e dirigido por profissional legalmente habilitado.

4.
4.1.

INFORMES
Distribuído o folder do seminário “Revisitando as normas regulamentadoras de segurança e
saúde no trabalho”, que ocorrerá em Caruaru (dia 23 de maio) e em Campina Grande (dia 30
de maio). O evento é uma promoção da Fundacentro e tem o apoio de várias entidades.
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5.
5.1.

ENCERRAMENTO
Hélio encerrou os trabalhos e lembrou que a próxima reunião ordinária ocorrerá no dia 13 de
junho. Para constar, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada pelos
presentes.
COORDENAÇÃO

José Hélio Lopes Batista (Fundacentro-PE) - coordenador
Laercio José da Silva (ASTEST-PB) - 2º secretário
PODER PÚBLICO
Carlos Alberto Castor de Pontes (SRTE-PB)
Myllena Alencar (Ministerio Público do Trabalho)
BANCADA DOS TRABALHADORES
Edmilson da Silva Souza (Sintricom)
Francisco Demontier dos Santos (Sintricom)
BANCADA DOS EMPRESÁRIOS
Ozaes Barros M. Filho (Sinduscon-JP)
APOIO TÉCNICO / CONVIDADOS
Aloisio da Silva Lima (CPR-PB)
Daniel Nóbrega (UFPB)
Daniel Pedro Ricardo C. Barbosa (Sinduscon-JP)
Fábio Luciano (Imperial Construções)
Juan Ébano Gomes Alencar (CREA-PB)
Kátia Maria Luna Freire (Câmara dos Vereadores)
Kleber José da Silva (Cerest Regional João Pessoa)
Marcone Gomes da Silva (SINTEST-PB)
Maria do Socorro M. L. Souto (UFPB)
Maria Figueiredo (CPR-PB)
Marina Rafaella B. Alves (Omega)
Zeane Domiciano Cabral (Cerest-PB)
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