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Apresentação dos 
Projetos CPRT/CBIC  
2021



TEMA
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

Projetos realizados pela CBIC, por 
meio de  sua  Comissão de  Política  
de  Re lações  Traba lhis tas  - CPRT, 
com a  correa lização do SESI.
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Cenário e necessidades que nortearam as ações e 
projetos desenvolvidos:

❑ Medidas que preservem e gerem empregos formais e apoiem o setor produtivo.

❑ Apoio às  empresas  e  traba lhadores  da  cons trução, pres tando informações , escla recimentos , 

disponibilizando conteúdos  orienta tivos  de  modo que  as  novas  regras  es tabe lecidas  se jam 

corre tamente  observadas  e  aplicadas  e  resultem em melhorias  dos  índices  de  produtividade  e  

na  redução de  acidentes  e  doenças  ocupaciona is .

❑ Apoio ao diá logo se toria l com a  participação das  entidades  do se tor e  governo.

❑ Negociações  Cole tivas : orientações  para  que  as  regras  se jam  adequadamente  aplicadas .

❑ Conhecimento dos  dados  es ta tís ticos  de  acidentes  no se tor e  demais  segmentos  para  

definição de  ações .
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PROJETO 6 - MONITORAMENTO DE 
NORMATIVOS E DADOS DE SST/RT -
RADAR TRABALHISTA 

Radar Trabalhista de RT/SST 
(Monitoramento, análise e disseminação dos 
mais importantes atos e decisões oficiais e 
demais instrumentos normativos de impacto 
na Indústria da Construção).

Periodicidade semanal – Expedido por e-mail.

Foram desenvolvidas 42 edições do Radar 
Trabalhista.
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Radar Convenções Coletivas

Relatório com análise das convenções 
coletivas do setor firmadas no mês, indicando 
as regras acordadas que tem impacto direto 
em SST e outras de relevância temática.

Periodicidade Mensal - Expedido por e-mail.

Foram realizados 9 Relatórios mensais, com 
análise das Convenções Coletivas de 
sindicatos associados (firmadas de janeiro a 
dezembro de 2021) e 2 Relatórios mensais 
de janeiro e fevereiro de 2022.
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Artigos de SST

Foram produzidos pelo consultor Clovis Queiroz quatro artigos,

divulgados nos canais da CBIC:

05/07/2021 - CTPP delibera sobre normas de SST da Indústria da 

Construção.

27/07/2021 - Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, 

temos o que comemorar?

25/10/2021 - Governo Federal publica novas Normas Regulamentadoras.

16/12/2021 - CTPP aprova pauta de revisão das NRs para 2022 e Grupo 

de Trabalho para a NR 18. 7



PROJETO 7 - ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE MATERIAIS 
ORIENTATIVOS PARA A INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO

 Firmado Contrato de 
Cooperação Técnica  Finance ira  
com o Parce iro Seconci-Bras il.

 Equipe  técnica  de  
profiss iona is /engenheiros  dos  
Seconcis apoia  as  a tividades  de  
Segurança  e  Saúde  no Traba lho.
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Ações realizadas com a parceria do Seconci -Brasil:

 Apoio técnico sobre as Normas Regulamentadoras de impacto no setor em processo
de revisão (realização de análises, posicionamentos, apresentações, etc);

 Participação em reuniões internas da CPRT/CBIC e externas com a CNI, órgãos do
Governo, bancadas, e outras instituições;

 Acompanhamento de Normas da ABNT, junto à COMAT (Portal de Normas), para
identificar necessidade de atuação setorial;

 Elaboração de conteúdos técnicos de Normas Regulamentadoras de impacto no
setor para produção de cards para divulgação nas redes sociais da CBIC;

 Participação em eventos nacionais e regionais da CANPAT Construção;

 Apoio técnico na revisão de materiais e conteúdos produzidos pela CPRT/CBIC.
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PROJETO 6 - ELABORAÇÃO E 
ATUALIZAÇÃO DE MATERIAIS 
ORIENTATIVOS PARA A INDÚSTRIA 
DA CONSTRUÇÃO
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Materia is  desenvolvidos :

1 – AS NOVAS NRS E A INDÚSTRIA DA 
CONSTRUÇÃO. 

E-book das  Normas  Regulamentadoras  revisadas  e  
publicadas  desde  2019. 

Contempla  os  principais  pontos  a lterados  das  NRs, 
em re lação à  versão anterior. Na nova edição foram 
acrescentadas  Fichas  das  seguintes  NR’s :



NR-09 Anexo I

VIBRAÇÃO

NR-09 Anexo III

CALOR

11

NR-05

COMISSÃO INTERNA 

DE PREVENÇÃO DE 

ACIDENTES – CIPA

NR-17

ERGONOMIA
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2 – CARTILHA ORIENTATIVA SOBRE 
ÁREAS DE VIVÊNCIA.

Publicação sobre  as  exigências  da  nova Norma 
Regulamentadora  nº 18 (NR-18) no que  tange à  
ins ta lação das  áreas  de  vivência  nos  cante iros  de  
obras  e  frentes  de  trabalho, com o obje tivo de  
auxilia r no a tendimento às  mudanças  trazidas  pelo 
novo texto.
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3 – GUIA DO SPIQ (SISTEMA DE PROTEÇÃO  
INDIVIDUAL CONTRA QUEDAS) NA 
INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO

A nova NR 18 traz uma abordagem mais  a tual sobre  
o trabalho em altura  e  a  utilização do Sis tema de  
Proteção Individual contra  Quedas  (SPIQ). 

Es te  Guia  busca  dar des taque ao SPIQ perante  a  
nova norma, incluindo identificação e  a lerta  sobre  
condições  impeditivas  e , auxilia r no a tendimento da  
nova NR-1, especia lmente  o Programa de  
Gerenciamento de  Riscos  (PGR) que  envolve  o 
SPIQ. 
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4 – LIVRETO DA NOVA NR -18

Informações  obje tivas  e  claras  sobre  as  principais  
a lte rações  introduzidas  na  Norma Regulamentadora  
NR-18. 
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5 – CARTILHA CONVENÇÕES COLETIVAS

❑ Notas  sobre  o processo de  negociação para  
entidades  

❑ Conceitos

❑ Orientação sobre  os  limites  da  negociação

❑ Modelos  de  cláusulas , inclus ive  que  tra tam de  
segurança  e  saúde, nos  limites  legais



PROJETO 8 - REALIZAÇÃO/PARTICIPAÇÃO DE/EM EVENTOS 
TEMÁTICOS DE RT/SST.
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1 – VI Encontro Nacional de 

Segurança e Saúde no Trabalho 

na Indústria da Construção
Realizado nos  dias  21 e  22 de  julho de  

2021, virtua lmente , com 1104 inscritos .

Dia 21/07 – Lançamento da  CANPAT 

Cons trução 2021

Dia 22/07 – Seminário Técnico 

Nacional da  Nova NR-18
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2 – Semana CANPAT Construção 

2021, rea lizada  de  4 a  8 de  outubro, 

ocas ião em que foram promovidos  

debates , pa les tras  técnicas , es tímulo 

ao diá logo se toria l, e  a  participação 

das  entidades  do se tor da  cons trução 

no Dia  Nacional de  SST nas  Escolas .
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3 – Foram realizados, virtualmente, os seguintes Eventos  de SST da CANPAT 
Construção:

 Painel Técnico de  SST sobre  a  Nova Norma 
Regulamentadora  nº 07 – Programa de  
Controle  Médico de  Saúde Ocupacional 
(PCMSO) e  os  impactos  na  indús tria  da  
cons trução. Realizado em 11/11/21.

 Painel Técnico de  SST nova NR-5 | CIPA na  
Cons trução, com foco nas  novidades  e  nos  
impactos  da  norma para  o se tor da  cons trução. 
Realizado em 16/12/21.
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4 – Panorama Trabalhista – Temas de impacto na indústria da construção em 
2021, realizado em 07/12/2021.
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4 – Atualização do hotsite da CANPAT Construção com a inserção dos 
eventos realizados:
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4 – Participação em Eventos:

Participação no evento virtua l do SEBRAE-SP apresentando a  Nova NR-18. Dia  
10/06/2021
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5 – Participação em Eventos:

Participação no evento virtua l 

promovido pela  Subsecre taria  de  

Inspeção do Trabalho (SIT/Min. da  

Economia), como ação da  Campanha 

Nacional de  Prevenção de  Acidentes  

do Trabalho (CANPAT 2021), 

rea lizado no dia  23 de  junho.
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4 – Participação em Eventos:

Participação no Quintas  da  CBIC, 
rea lizado em 02/09/2021.
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4 – Participação em Eventos:

Participação no evento virtua l Quintas  da  
CBIC, no dia  07/10/2021.
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5 – Realização de Reuniões da Comissão de Política de Relações 
Trabalhistas CPRT/CBIC:

15/06/2021 24/08/2021



26

8 – Realização de Painéis Especiais de RT/SST no ENIC

Painel 1.

Tema: Painel: ESG e o Futuro das 
Empresas

Participantes :

 Fernando Guedes  Ferre ira  Filho (Pres idente  
da  CPRT/CBIC)

 Carlos  Alberto de  Moraes  Borges  - Vice-
Pres idente  de  Tecnologia  e  Sus tentabilidade  
- SECOVI-SP

 Gustavo Pimente l - Dire tor Executivo da  
SITAWI

 Vinícius  Benevides  - Dire tor da  Dimens ional
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Painel 2.

Tema: Oficina - ESG na prática - Ações SESI para geração de valor na indústria 
da construção .

Participantes :

 Fernando Guedes  Ferre ira  Filho –
Pres idente  CPRT / CBIC.

 Sendi Locks Lopes  - Gerente  Executiva  
de  Saúde e  Segurança  na  Indús tria  –
SESI/SC

 Danie l Côrtes  - Consultor Especia lis ta  
em Sis temas  de  Ges tão SESI BA

 Eduardo Schmidt - Coordenador 
SESMT - Pasqualotto & gt

 Carla  Passos  - Gerente  de  SGI, ADM e 
RH Gráfico Empreendimentos
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Painel 3.

Tema:  Retomada Econômica desequilibrada em meio à epidemia. Desafios 
para a geração de empregos e o papel da indústria da construção.

Participantes :

 Samuel Pessôa - Pesquisador do 
Ins tituto Bras ile iro de  Economia  (FGV) 
e  da  Julius  Baer Family Office  (JBFO), 
E doutor em economia  pela  USP

 José  carlos Martins  - Pres idente  CBIC

 Fernando Guedes  Ferre ira  Filho 
(Pres idente  da  CPRT/CBIC)

 Ana Claudia  Gomes  (Pres idente  da  
CRS/CBIC)

 Bruno Dalcolmo - Secre tário Executivo 
do Minis tério do Trabalho e  Previdência



PROJETO 9 – DADOS DE ACIDENTES NA INDÚSTRIA DA 
CONSTRUÇÃO

29

Levantamento e  organização dos  dados  
es ta tís ticos  de  acidentes  de  traba lho na  
indús tria  da  cons trução, com base  em 
fontes  oficia is  disponíve is , contemplando a  
rea lização de  diagnós ticos  e  ava liações  
compara tivas  da  evolução, 
compara tivamente  com outros  segmentos , 
no período de  10 anos .
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Obrigado!
Dúvidas?
Envie  para : cprt@cbic.org.br

Créditos: presentation template by SlidesCarnival

mailto:cprt@cbic.org.br
http://www.slidescarnival.com/
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