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EDIÇÃO NÚMERO 6 
 

Brasília, 13 de outubro de 2017 
 

CPR, com apoio do STICMB, 
realiza Seminário sobre 
Saúde e Segurança na 
Indústria da Construção 
  

O Comitê Permanente Regional sobre 
Condições e Meio Ambiente do Trabalho na 
Indústria da Construção do Distrito Federal 
(CPR-DF), integrado pelo Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias da Construção e 
do Mobiliário de Brasília e Entorno, 
promoverá, no próximo dia 26 de outubro, no 
auditório do Sinduscon-DF, das 8:30 h às 
12:30 h, o Seminário sobre Saúde e 
Segurança no Trabalho – Implicações da 
Terceirização na Indústria da Construção. 

O objetivo do evento, que acontece 
frequentemente, é a promoção de ações de 
segurança e saúde ao segmento da 
Construção Civil, e contará com a participação 
de trabalhadores, lideranças sindicais e 
empresariais do setor, engenheiros, técnicos 
e representantes de instituições vinculadas à 
questão da saúde e segurança no trabalho. 

O presidente do STICMB, Raimundo 
Salvador, das 10 h às 10:30 h, proferirá 
palestra sobre “As contradições da 
terceirização”, quando abordará as 
implicações dos serviços terceirizados na 
saúde e segurança do trabalhador e apontará 
a necessidade de intensificar as ações na 
proteção laboral, bem como a fiscalização dos 
órgãos responsáveis. A Diretoria do Sindicato 
pretende participar ativamente do Seminário 
e dos seus resultados.  

 

 
 

Fonte: Comunicação STICMB 
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O CPR e sua trajetória na 
defesa da saúde e segurança 
do trabalhador 
 

 O Comitê Permanente Regional sobre 
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Indústria da Construção (CPR) foi criado com 
a NR-18 – Norma Regulamentadora sobre 
saúde e segurança neste segmento industrial, 
quando foi constituído o Comitê Permanente 
Nacional (CPN), através de Portaria editada 
em 1978 e modificada em 1995. 
 Assim como o CPN, o CPR é integrado 
por representantes do governo, dos 
trabalhadores e dos empregadores (3 a 5 por 
setor), trabalhando sempre em parceria com 
entidades técnico-científicas ou profissionais 
especializados no setor.  
 No Distrito Federal, o STICMB, 
principalmente, através do companheiro João 
Barbosa Arruda, 1º Secretário da entidade, 
participa ativamente de todas as atividades e 
ações do CPR, como a visita a canteiros de 
obras e órgãos vinculados à saúde e 
segurança do trabalhador (foto).  
 Segundo João Barbosa, “o CPR tem um 
papel muito importante, principalmente para 
o trabalhador, pois nossa luta permanente é a 
eliminação das condições ainda desfavoráveis 
que afetam a saúde e a segurança de nossos 
trabalhadores da construção”.  

 
O STICMB, pela importância desses 
trabalhadores, está dando todo apoio ao 
4º Encontro dos Eletricistas da Região 
Leste de Planaltina (DF), que acontecerá 
no próximo dia 21 de outubro, às 10 h, na 
CEB daquela cidade-satélite.  
 

Sindicato participa de 
Seminário da CBIC 
 Os diretores do STICMB, Raimundo 
Salvador (presidente), Milton Alves de Oliveira 
(secretário-geral) e João Barbosa Arruda (1º 
secretário), participaram esta semana do III 
Encontro Nacional de Segurança e Saúde na 
Indústria da Construção, organizado pela 
Comissão de Política de Relações Trabalhistas – 
CPRT – da CBIC (Câmara Brasileira da Indústria 
da Construção), sob o tema “Edificar o 
Trabalho”. Estiveram presentes representantes 
dos empresários, órgãos vinculados à saúde e 
segurança no trabalho e autoridades 
governamentais.  

Fonte: Comunicação STICMB 

 


