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NESTA EDIÇÃO: 

Construçã o debãte convençã o 
coletivã e normãs regulãmentã-
dorãs. 

1 

27 de julho - Dia nacional de 
prevençã o ã ãcidentes do trãbã-
lho. 

2 

Seu serviço e  suã responsãbili-

dãde. - Inspeçã o de mãquinãs e 

ferrãmentãs. 

3 

1 minuto de segurança. 4 

 
 
O objetivo destã publicãçã o e  ser um 
meio de comunicãçã o entre os 
colãborãdores dã CPL CONSTRUTORA,  
por isso pãrticipe, este espãço e  seu. 
Encãminhe suãs sugesto es pãrã o e-

mãil: 
noticiãs@cplconstrutorã.com.br 
 

CARTA AO LEITOR:  

A 114ª ediçã o CPL Notí ciãs destã-

cã:  Setor dã construçã o civil debã-

te convenço es coletivãs e normãs 

regulãmentãdorãs; Diã nãcionãl de 

prevençã o ã ãcidentes do trãbãlho; 

Seu serviço e  suã responsãbilidãde: 

Inspeçã o de equipãmentos; 1 mi-

nuto de segurãnçã. 

EDITORIAL: 

Reunidos no dia (17/07), em Brasília, os 

membros da Comissão de Política de Rela-

ções Trabalhistas (CPRT) da Câmara Bra-

sileira da Indústria da Construção (CBIC) 

debateram questões do setor da construção 

relacionadas às Convenções Coletivas e às 

mudanças nas Normas Regulamentadoras 

(NRs) propostas pelo governo federal. So-

bre convenções coletivas no setor da cons-

trução, foi apresentado um balanço do primeiro semestre de 2019. Foram discutidas 

as tendências com relação a reajustes e benefícios e as dificuldades enfrentadas pe-

los negociadores das entidades estaduais. Em relação às Normas Regulamentadoras 

(NRs), o vice-presidente da Área Trabalhista da entidade e presidente da CPRT/

CBIC, Fernando Guedes Ferreira Filho, reforçou que o setor da construção está 

acompanhando de perto o processo de revisão das Normas Regulamentadoras e 

atento às mudanças. Durante a reunião, os membros da comissão discutiram o cro-

nograma divulgado pelo governo e os desafios que isso impõe às entidades e empre-

sários, como um todo, por que a perspectiva é de que haja uma simplificação das 

normas, sem a redução de itens que garantam a segurança do trabalhador.           
Fonte SINDUSCON-BA 

CONSTRUÇÃO DEBATE CONVENÇÕES COLETIVAS E NRS   

27 de JULHO – DIA NACIONAL DA PREVENÇÃO A ACIDENTES DO TRABALHO 

No dia 27 de julho, no Brasil, é celebrado o Dia Nacio-

nal de Prevenção de Acidentes do Trabalho. A data é 

símbolo da luta dos trabalhadores brasileiros por melho-

rias nas condições de saúde e segurança no trabalho. O 

dia comemorativo propõe uma reflexão sobre como os 

ambientes e processos de trabalho podem determinar 

tanto a saúde quanto os acidentes dos trabalhadores. E 

ainda, evidencia a necessidade de adoção de medidas e 

ações preventivas para mudar o atual cenário de morbi-

mortalidade dos trabalhadores no Brasil.  

Cabe ao empregador proporcionar um ambiente de tra-

balho mais seguro e saudável, buscando alcançar a me-

lhoria da qualidade de vida, e adotar medidas de manu-

tenção da segurança e a saúde de seus trabalhadores.  

Cabe ao empregado  colaborar com a empresa na aplica-

ção das normas sobre medicina e segurança do trabalho, 

atentando as orientações, utilizado corretamente os EPIs  

e respeitando as normas aplicáveis na empresa. 

A CPL Construtora realiza em seus canteiros de obras e 

na sede um conjunto de ações como  palestras, treina-

mentos, simulados, voltados para a preservação da saúde 

dos seus colaboradores. 

mailto:noticias@cplconstrutora.com.br


CPL Notícias - 114ª edição -  / 2019   

 

SEU SERVIÇO É SUA RESPONSABILIDADE       Aniversariantes: Agosto e Setembro 

    UTILIZE A CAIXA DE   

            SUGESTÕES     

A CPL Construtorã, Obrã de  RECUPERAÇA O DO DIQUE DE 

CONTENÇA O – Itãjuí pe /Bã,  em pãrceriã ã TAG reãlizou no 

me s de julho ã ãçã o “Um minuto de segurãnçã”. A propostã e  

conscientizãr os colãborãdores ã pãrãr um minuto ãntes de 

iniciãr os serviços e pensãr sobre suãs ãço es, possibilitãndo 

verificãr ãs mudãnçãs de cenã rio que fãzem pãrte dã rotinã no 

cãnteiro de obrãs, ãnãlisãndo os perigos e riscos envolvidos 

nãs ãtividãdes. Estã ãçã o despertã entre os colãborãdores ã 

questã o dã percepçã o dos riscos, possibilitãndo mãior visã o 

nã o so  dos serviços, mãs tãmbe m de todã o conjunto do pro-

cesso construtivo. Como diz o ãntigo prove rbio, “prevenir e  

melhor do que remediãr”. No entãnto, quãndo o ãssunto e  ãci-

dentes de trãbãlho, nem sempre existem reme dios que resol-

vãm ãs sequelãs. Os ãcidentes de trãbãlho te m um profundo 

impãcto nã economiã, nãs polí ticãs pu blicãs, nã indu striã e, 

principãlmente, no trãbãlhãdor e seus fãmiliãres.  
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INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                            

A inspeçã o de equipãmentos e ferrã-
mentãs nãdã mãis e  do que ã checã-
gem preventivã de ãmbos, e ãpesãr de 
serem procedimentos relãtivãmente 
simples, sã o indispensã veis pãrã ãuxi-
liãr nã produtividãde. Verificãndo os 
equipãmentos voce  gãrãnte ã eficie n-
ciã do trãbãlho, ãumentã ã vidã u til 
dãs mã quinãs, e principãlmente, gã-
rãnte ã segurãnçã dãs operãço es ãnte-

cipãndo possí veis ãcidentes. A inspeçã o e  umã pãrte progrã-
mãdã de cãdã tãrefã, jã  que detãlhes podem cãusãr grãndes dã-
nos mãteriãis e ão trãbãlhãdor, sejã um mãrtelo que estejã frou-
xo ão cãbo, umã furãdeirã em mãu funcionãmento, etc. Atrãve s 
do PB 05 – CONTROLE DE EQUIPAMENTOS ã CPL CONSTRUTO-
RA define ã metodologiã pãrã controle de mãquinãs, equipã-
mentos e ferrãmentãs utilizãdos no cãnteiro de obrãs, gãrãntin-
do ã mãnutençã o preventivã e ãdequãçã o dos mesmos. Cãdã 
equipãmento e ferrãmentã possuem suãs pãrticulãridãdes, e 
portãnto, e  imprescindí vel que cãdã profissionãl conheçã ã fun-
do como o instrumento de trãbãlho funcionã. No entãnto, hã  
ãlgumãs recomendãço es bã sicãs: 

· Nã o improvisãr ferrãmentãs e dãr funço es impro priãs ã elãs. 

· Conservãr mã quinãs e ferrãmentãs, guãrdã -los em locãis seguros. 

· Nã o operãr quãlquer tipo de equipãmento ã menos que estejã ãu-

torizãdo e quãlificãdo. 

· Observãr ã identificãçã o dãs mãquinãs e equipãmentos e relãtãr 

quãlquer irregulãridãde. 

  

1 MINUTO DE SEGURANÇA 

01   REGINALDO ALVES DA SILVA 

02   ROMARIO DA SILVA LODEZA 

03  WALLACE DE JESUS SOUZA 

05   ALYSSON DUARTE DA SILVA 

05  TELMA YURIE SALGADO TAKO 

06  ACENILDO PEREIRA DE SA  

06  ROMILSON  DA SILVA NASCIMENTO 

09  SHEILA BATISTA DA SILVA MOURA   

11   IRAILSON F.  DO NASCOMNETO 

12   JOCINEI DA SILVA S. JUNIOR 

12  MAURO REINALDO CORREA 

18   FRANCISCO DA CRUZ SOARES 

18   ROMARIO ANDERSON DE O.SANTOS 

19   ADALICIO CARMO DE JESUS 

20   JAIRO LEAL DE JESUS 

20   JORGE MARIO R. CECILIO 

22   ANDRE  DA SILVA PESSANHA 

23  PAULO JOSE  DOS SANTOS 

25   IVALBER LUIS LEAL SOARES 

25   WELINGTON NUNESZ 

26   TIAGO SOARES DE OLIVEIRA 

29   JOSE  ROBERTO CORREA DE SA  

30   RUBEM DE OLIVEIRA GUEDES 

 

AGOSTO SETEMBRO 

01   JOSE  REINALDO V. DE OLIVEIRA 

01   MARCELO BOMFIM DA CUNHA 

02  CARLOS ALEXANDRE M. VIEIRA 

03   ROGERIO DE SOUZA DOS SANTOS 

04  ALDINEY RANGEL SILVA 

04  MANASSES NUNES DA SILVA 

07  CLODOALDO LIMA BARBOSA 

09  JOEL FERNANDES 

11   LUIZ AUGUSTO C. DE OLIVEIRA 

14   LEANDRO FERREIRA RIBEIRO 

15  DANIEL FARIAS BENEDITO 

15   ELIAS DA SILVA 

15    JOSE  JORGE DE OLIVEIRA 

16   LUIS BARBOSA DE JESUS 

17   JOSE  AGNALDO L. RAMOS 

17   LOUISE STEPHANE L. SOARES 

19   FELIPE DE ARAUJO COTA 

19   MANOEL XAVIER DE OIVEIRA 

20   JOEGE ALVES DO NASCIMENTO 

26   GNIVALDO DE FRIAS SANTOS 

26   JORGE ELIAS FILHO 

27   ALISSON BRUNO SOARES SA  

27  CARLOS ANTONIO V. DOS SANTOS 

29  RAUL SOARES DE SOUZA 

30  FLAVIA ANTUNES DE OLIVEIRA 

30  LUCAS DA SILVA DOS SANTOS 
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