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Discurso de posse do presidente da ANEST proferido no dia 04/12/2017 

na câmara de vereadores de Natal/RN: “Quando pensamos nesta 

profissão estamos nos referindo a Engenharia das Engenharias. Nossa 

formação é polivalente, ou seja, temos solução para todos os desvios 

que comprometem a saúde e a integridade física do trabalhador. 

Temos que reconhecer os riscos das atividades, quantificar e adotar 

medidas de controle como forma de neutralizar ou eliminar o risco. Posso 

afirmar ser a mais complexa de todas as engenharias, pois o FOCO 

MAIOR É O SER HUMANO”. 

 

02 de Janeiro de 2018: 

Posse da ANEST na Câmara dos Vereadores de Natal/RN. 

 

15 de Janeiro de 2018: 

ANEST visita a nova presidente do CREA-RN, Engenheira Ana Adalgisa. 

 

  

A ANEST, na pessoa de seu presidente e diretores, respectivamente: 

Engenheiros Benvenuto, Kléber e Montenegro, visitaram a presidente 

eleita do CREA-RN, Engª Ana Adalgisa, para manifestar apoio em sua 

administração, recentemente empossada, bem como solicitar apoio à 

realização do 20º CONEST – Congresso Nacional de Engenharia de 

Segurança do Trabalho, a ser realizado em Natal-RN, em 2018, cujo 

pleito foi bem recebido e endossado. 

 

 

 

Destaques desta edição: 

1 Ministro do Trabalho visita a CCEEST, 

dia 23 de fevereiro de 2018 no 

CONFEA. 

2 Primeiro Encontro Luso-Brasileiro de 

Engenharia. 

3 Revisão do texto da Resolução nº 

1071/2015. 

4 A Associação Nacional de 

Engenharia de Segurança do 

Trabalho – ANEST apoia e participa de 

mais um evento da CANPAT 2018. 

5 Realizado o XV COESENGE – 

Congresso Estadual do Sindicato dos 

Engenheiros do Estado de Rondônia. 

6 ANEST marca presença no III 

Congresso Lusófono de Segurança, 

Saúde Ocupacional e Ambiental em 

Cabo Verde na África. 

7 CREA-MS encaminhar proposta de 

criação da Câmara Especializada em 

Engenharia de Segurança do 

Trabalho para o ano de 2019. 

 

Segurança no Trabalho: 

cultive esta ideia! 

 
ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Boletim Eletrônico nº 002/2018 

 

Agosto / 2018. 
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O presidente da ANEST, Eng. Benvenuto Gonçalves, compareceu à 1ª Plenária do CREA-RN, dia 29 de janeiro de 

2018, que foi presidida pela presidente do Conselho, ladeada pelas seguintes autoridades, que prestigiaram o 

evento, dando posse aos novos Conselheiros Regionais: presidente da federação das Indústrias do RN, pelo Diretor 

da Mútua-RN e pelo presidente do Senge-RN. 

 

 01 de Fevereiro de 2018: 

 Primeira plenária do CREA Rio Grande do Norte dia 29/01/2018. 

 

 

 

O Presidente da AESPE (filiada à ANEST), Eng. Luiz Antônio de Melo, foi eleito dia 21 de 

fevereiro de 2018, Coordenador Nacional das Câmaras Especializadas de Engenharia de 

Segurança do Trabalho – CCEEST, do Sistema CONFEA/CREA/MÚTUA, com 20 votos dos 

Coordenadores Regionais e Representantes do Plenário (de um total de 21 membros 

presentes), para a gestão 2018, à frente dos destinos da profissão no País e no Sistema. O 

presidente da ANEST (à direita, na foto) foi o protagonista dessa indicação, de pleno êxito, 

acolhida pelos demais pares, na primeira reunião do ano. Parabéns Luiz Antônio, a ANEST 

estará com você, nessa empreitada nacional. 

 

22 de Fevereiro de 2018: 

Eleito o novo Coordenador da Coordenação Nacional das Câmaras Especializadas de 

Engenharia de Segurança do Trabalho – CCEEST, do Sistema CONFEA/CREA/MÚTUA, 

Eng. Luiz Antônio de Melo, atual presidente da AESPE – Associação dos Engenheiros de 

Segurança do Trabalho de Pernambuco filiada à ANEST. 

 

 

 

23 de fevereiro de 2018: 
ANEST em reunião com o Presidente do CONFEA no Encontro de Lideranças em Brasília. 

Reuniram-se no dia 23 de fevereiro de 2018, no Centro Internacional de Convenções, em Brasília, no decorrer 

do VII Encontro de Líderes Representantes do Sistema Confea/Crea/Mútua, a Diretoria da ANEST, sob a 

presidência do Eng. Benvenuto, para discutir e propor apoio à seguinte pauta: a) 20º CONEST a ser realizado 

em Natal-RN, em outubro de 2018; b) CANPAT – Campanha Nacional de Prevenção dos Acidentes de Trabalho 

/ Abril Verde; c) Resolução n. 1071/2015; d) Frente parlamentar pela Engenharia no Congresso Nacional. Em 

todas essas frentes, o Presidente Joel Kruger do CONFEA, prometeu apoio institucional e pessoal, para o pleno 

êxito desses eventos. Segue foto dessa reunião conjunta, que teve a participação também da Sobes – 

Sociedade Brasileira de Engenharia de Segurança do Trabalho. 

 

http://www.anest.org.br/primeira-plenaria-do-crea-rio-grande-do-norte-dia-29-01-2018/
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26 de Fevereiro de 2018: 

Ministro do Trabalho visita a CCEEST, dia 23 de fevereiro de 2018 no CONFEA. 

                                                           

O Ministro do Trabalho e Emprego, em exercício, Dr. Helton Yomura, ladeado pelo Presidente do CONFEA, 

Eng. Joel e pelo Coordenador da CCEEST, Eng. Luiz Antônio, estiveram presentes na reunião nacional no 

dia 23 de fevereiro de 2018, em Brasília, durante o VII Encontro de Líderes Representantes do Sistema 

Confea/Crea/Mútua. Participaram da mesa principal o Eng. Benvenuto, presidente da ANEST, que 

manifestou apoio à indicação do nobre visitante à titularidade do cargo de Ministro, a ser indicado pelo 

PTB ao presidente da República. O Ministro do Trabalho destacou as atividades da CANPAT e Abril Verde, 

solicitando apoio dos engenheiros de segurança do trabalho, que foi aplaudido pelos presentes. 

28 de Março de 2018: 

Lideranças da ANEST e SOBES participam do Simpósio Internacional de 

Segurança e Higiene Ocupacional, em Portugal. 

Lideranças da ANEST e SOBES participaram do Simpósio Internacional 

de Segurança e Higiene Ocupacional, em Portugal, no período de 27 

a 29 de março de 2018, registrando na foto os seguintes presidentes: 

ANEST: Benvenuto Gonçalves; AIEST: Edson Sampaio; ABES: Evaldo 

Valladão e CCEEST/CONFEA: Alexandre Mosca. 
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O Presidente da ANEST Engenheiro Benvenuto assina escritura da Associação Lusófona de Engenharia de 

Segurança do Trabalho, no decorrer do 1º Encontro Luso Brasileiro, ocorrido em Lisboa, em março de 2018. 

 

17 de Abril de 2018: 

Presidente da ANEST assina escritura da Associação Lusófona de Engenharia de Segurança do Trabalho. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próximos eventos 

17 de Abril de 2018: 

Seminário Abril Verde 2018 destacou parcerias e prevenção como chaves para 

redução de acidentes e doenças laborais. 

 

Nos últimos cinco anos, R$ 184 milhões de Reais foram gastos com afastamentos por 

doenças e acidentes de trabalho, somente no Rio Grande no Norte. No mesmo 

período, 146 trabalhadores saíram para trabalhar e não voltaram, vítimas fatais de 

acidentes. Para informar a sociedade e buscar conscientização para prevenir essas 

ocorrências, o Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte (MPT-RN) 

lançou a campanha “Abril Verde 2018”, na sede do MPT em Natal. 

 

 
17 de Abril de 2018: 

ANEST e Ministério Público do Trabalho assinam termo de cooperação técnica. 

 

A ANEST, pelo presidente Benvenuto, assinou Termo de Cooperação Técnica com o 

Ministério Público do Trabalho, em abril de 2018, sendo também protagonistas o 

CREA- RN, a AEST-RN e o SEA- RN, em solenidade pública, em Natal, com a 

participação de autoridades e profissionais da área. Esse Termo visa a fiscalização 

integrada da comercialização e transporte de agrotóxicos no Estado. 

 

 

http://www.anest.org.br/seminario-abril-verde-2018-destacou-parcerias-e-prevencao-como-chaves-para-reducao-de-acidentes-e-doencas-laborais/
http://www.anest.org.br/seminario-abril-verde-2018-destacou-parcerias-e-prevencao-como-chaves-para-reducao-de-acidentes-e-doencas-laborais/
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Lançamento SOEA 2018 em Maceió/AL. 

 

O Presidente da ANEST, Eng. Benvenuto, Presidente do CREA-RN, Engenheira Ana Adalgisa, 

Presidente do CREA-AC, Engenheira Carminda Pinheiro e Diretor do CREA-RN Engenheiro Abias 

Vale, marcaram presença em Maceió para o lançamento oficial da 75ª SOEA – Semana Oficial 

de Engenharia e Agronomia que acontece entre os dias 21 a 25 de agosto deste ano. 

 

 
 

                                                                                                              
04 de maio de 2018: 

ANEST e CREA-RN participam da Campanha Abril Verde, alertando a sociedade sobre a 

importância da prevenção, citando números alarmantes de acidentes do trabalho, no país. 

 

É preciso construir e preservar a obra da vida de cada um. Esse foi o tom de uma palestra 

promovida pelo Crea-RN, no canteiro de uma obra no bairro do Tirol, em Natal. Duzentos e 

cinquenta operários da construção civil adiaram por trinta minutos o início da rotina de trabalho 

para conhecer o papel de cada um na prevenção dos acidentes. 

A palestra foi ministrada pelo Engenheiro Pedro Rosas, coordenador da Câmara de Segurança 

do Trabalho do Crea-RN. Ele chamou atenção para os dados do recém criado Observatório 

Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, do MPT-OIT. No período de 2012 a 2016, foram gastos 

no Brasil cerca de R$ 20 bilhões com o pagamento de auxílios-doença por acidente de 

trabalho, aposentadorias por invalidez acidentária, pensões por morte acidentária e auxílios-

acidente aos trabalhadores brasileiros. “Não há dinheiro que compense uma limitação física 

causada, muitas vezes, por um simples esquecimento do uso do capacete de proteção. É 

preciso que cada um cuide da obra de sua vida”, alertou Pedro Rosas. 
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04 de maio de 2018: 

Campanha Abril Verde alerta sobre prevenção e revela números alarmantes. 

 

    
 
No Brasil, Outubro Rosa e Novembro Azul são campanhas que ganharam a simpatia da 

população por alertarem sobre os métodos de prevenção para evitar câncer de mama e de 

próstata respectivamente, além de alertar para os cuidados com a saúde. Com o mesmo 

objetivo – de chamar a atenção – mais um mês ganhou cor fixa: Abril se tornou Verde, numa 

iniciativa da Lei Federal n. 11.121, de 2005. 
No mundo, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) promove campanhas desde 2005 e 

escolheu o dia 28 de Abril como o Dia Internacional em Memória às Vítimas de Acidentes no 

Trabalho e Doenças Ocupacionais. A escolha do mês foi em função de que a própria OIT já 

havia escolhido o dia 07 de abril como o Dia Mundial da Saúde. 

De lá para cá, a campanha incentivou a movimentação de grupos sociais, entidades de 

classe, órgãos do governo e organizações não governamentais, profissionais de diversas áreas 

e, principalmente, os Engenheiros de Segurança do Trabalho que lidam diariamente com 

números revelados por estatísticas mais do que preocupantes, alarmantes. 

Em 2018, com o tema “Por um Brasil sem doenças e acidentes do trabalho”, a campanha Abril 

Verde foi lançada e movimentou diversos parceiros que de Norte a Sul do país promovem 

palestras, cursos, exposições de fotografia, rodas de conversas, distribuição de kits de primeiros 

socorros, além da tradicional iluminação de prédios públicos, coloridos de verde. 

 

14 de maio de 2018: 

A ANEST apoiou e participou do Lançamento da CANPAT 2018, promovido pelo Ministério do 

Trabalho, em Natal-RN. 

 
21 de Maio de 2018: 

A ANEST e a AEST-RN reuniram-se com a Procuradora Regional do Trabalho em Natal-RN, Drª 

Ilena Neiva Mousinho, visando firmar parceria em cursos de capacitação para os Engenheiros 

de Segurança do Trabalho. 

 

A Associação Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho – ANEST e a Associação dos 

Engenheiros de Segurança do Trabalho do Rio Grande do Norte – AEST/RN, estiveram em 

reunião com a Procuradora Regional do Trabalho Dra. Ileana Neiva Mousinho, com o objetivo 

de firmar parcerias em cursos de capacitação para Engenheiros de Segurança do Trabalho. 
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A Associação Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho – ANEST apoiou e participou 

de mais eventos da CANPAT 2018. 

 

A ANEST apoiou e participou de todos os eventos da CANPAT 2018, promovidas pelo Ministério 

do Trabalho, em Natal e Brasília, com as seguintes autoridades e líderes nacionais da ANEST e 

AEST-RN. 

 

 
Presidente da ANEST Eng. Benvenuto Gonçalves, acompanhado do Diretor da ANEST Eng. 

Raimundo Montenegro e do Auditor Fiscal do Trabalho Rogério Oliveira. 

 

A AESPE-Associação dos Engenheiros de Segurança do Trabalho de Pernambuco, filiada à 

ANEST, promoveu o Fórum Técnico Permanente, em Recife-PE. 

 

O Fórum foi realizado no período de maio a novembro de 2018, visando a atualização e 

aperfeiçoamento na área de EST, no país. 

 

A ANEST participou do Seminário da CANPAT, em Brasília, dia 26 de abril de 2018, promovida 

pelo Ministério do Trabalho, na pessoa do Diretor da ANEST, Eng. Edvaldo Nunes, que foi o 

preletor do tema: ¨Prevenção de acidentes em quedas.¨ 

 

 
                                                                                                                      

Plenária do mês de maio do CREA–RN contou com a participação do Deputado Federal Rafael 

Mota, vice presidente da frente parlamentar mista de Engenharia, Infraestrutura e 

Desenvolvimento Nacional. 

 

O Deputado propôs uma audiência pública na Câmara Federal para debater assuntos 

ligados aos profissionais da Engenharia. 

 

 
 

Participação do Diretor Geral da Mutua Engenheiro Mário Amorim Presidente do Crea RN 

Engenheira Ana Adalgisa. 
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05 de Junho 2018: 

Associação dos Engenheiros de Segurança do Trabalho do Rio Grande do Norte – AEST/RN, 

filiada a ANEST, promoveu curso sobre eSocial no mês de junho. 

 

A Associação dos Engenheiros de Segurança do Trabalho do RN – AEST/RN e a Associação 

Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho – ANEST promoveram curso sobre E-Social 

para os seus associados. Curso ministrado pelo Auditor Fiscal do Trabalho Luiz Antônio Medeiros 

de Araújo. Apoiaram o evento o CREA – RN, a ALENGSST e a AIEST. 

 

 
 

12 de Junho de 2018: 

Revisão do texto da Resolução nº 1071/2015. 

 

O Presidente da Associação Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho – ANEST, 

Engenheiro Benvenuto Gonçalves Júnior encaminhou ofício ao CONFEA solicitando a revisão 

do texto da Resolução nº 1071/2015. 

 

“A Associação Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho ANEST, na pessoa de seu 

Presidente, vem, respeitosamente, reafirmar a Vossa Senhoria sobre a urgente necessidade de 

o CONFEA rever o texto da Resolução nº 1071/2015, conforme argumentação assentada em 

correspondência emitida no Rio de Janeiro, datada de 07/07/2017 e protocolada em 

10/07/2017 junto ao GIE/Setor de Documentação-SEDOC, através do funcionário de matrícula 

1357, a qual aqui é retomada e reforçada. Mais uma vez a Entidade requer que Vossa Senhoria 

leve ao Plenário do Conselho uma proposta de revisão da citada Resolução, tendo em vista 

que ela, em seu art. 10, § 2º, demonstra um contrassenso em relação à proporcionalidade para 

fins de composição das Câmaras Especializadas nos Conselhos Regionais de Engenharia e 

Agronomia (CREA). Uma vez que a proporcionalidade tem a função de equilíbrio, ponderação 

e harmonia, não faz sentido algum o profissional optar apenas por um título, quando ele possui 

mais de uma graduação, ou até pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho.” 

 

11 de Julho de 2018: 

Reunião Coordenador da CCEEST para o Conest. 

 

O Coordenador Nacional das Câmaras de Engenharia e Segurança no Trabalho, do Sistema 

Confea/Crea, Luíz Antônio Melo, veio à Natal anunciar que a cidade irá sediar a Reunião 

Nacional das Câmaras de Segurança do Trabalho no próximo mês de outubro. O anúncio foi 

feito a presidente do Crea-RN, Ana Adalgisa Dias, durante visita de cortesia realizada na sede 

do Conselho. 

A reunião nacional irá acontecer durante o 20° CONEST, o Congresso Nacional de Engenharia 

de Segurança do Trabalho, marcado para os dias 17, 18 e 19 de outubro. 

O presidente da Associação Nacional de Engenharia de Segurança no Trabalho – ANEST, 

Benvenuto Gonçalves Júnior, aproveitou o encontro para relatar os preparativos para o 

principal evento da área que irá acontecer em Natal. “Queremos reunir aqui cerca de 600 

profissionais envolvidos na segurança do trabalho. 
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12 de Julho de 2018: 

Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho. 

 

O 20º Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho (Conest) - que tem apoio 

do Confea e do Crea-RN - irá promover o debate entre Engenheiros de Segurança do Trabalho 

de todo o país sobre os principais problemas que afetam a área, visando avanços nas melhorias 

das condições de trabalho e eficácia na gestão. Além de difundir a Engenharia e, em especial 

a de Segurança do Trabalho, pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, promovendo 

o prevencionismo. 

Visa ainda fortalecer a integração da classe e o relacionamento entre as associações de 

Engenharia de Segurança do Trabalho dos diversos Estados. Também serão realizados debates 

envolvendo diversos painéis concernentes à Engenharia de Segurança do Trabalho no Brasil, 

contando com a participação de delegações de todos os Estados do país e do exterior. 

 

 
 

19 de Julho de 2018: 

XV COESENGE Congresso Estadual do Sindicato dos Engenheiros do Estado de Rondônia. 

 

O Sindicato dos Engenheiros de Rondônia promoveu nos dias 19,20 e 21 de Julho o COESENGE, 

evento teve apresentação de Artigos, palestras e debates. 

 

 
 

 

20 de Julho de 2018: 

Agronegócio: direito e a interdisciplinaridade do setor 

 

A conselheira da Câmara Especializada de Engenharia Civil, Agrimensura e Segurança do 

Trabalho do Crea-MS, Luciana Macedo, entregou exemplar do livro "Agronegócio: direito e a 

interdisciplinaridade do setor" à superintendente do Trabalho em Mato Grosso do Sul, Viviane 

Lacerda Lopes Nogueira. Um dos capítulos da publicação é de autoria da conselheira. O livro 

será lançado na Câmara Municipal de Campo Grande no dia 28 de agosto, às 19h.  

 
Saiba mais sobre o livro: http://bit.ly/2myoMJ6 

 

27 de Julho de 2018: 

III Congresso Lusófono de Segurança, Saúde Ocupacional e Ambiental em Cabo Verde na 

África. 

 

O Presidente da ANEST Engenheiro Benvenuto Gonçalves Júnior participou do III Congresso 

Lusófono de Segurança, Saúde Ocupacional e Ambiental que aconteceu de 25 a 26 de julho 

de 2018 em Cabo Verde na África. 

 

https://bit.ly/2myoMJ6
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Delegação Brasileira no III Congresso Lusófono. Da esquerda para a direita Engenheiro Alexandre Mosca 

Coordenador Adjunto da CCEEST, Presidente da ANEST Engenheiro Benvenuto Gonçalves, Procurador 

Regional do Trabalho do RJ Fábio Villela, Presidente da Associação Lusofona Evaldo Valladão, Presidente 

do CREA RJ Luis Cosenza, Dra Jackeline, Dra Juliana Dombacher, Dra Leonice da Paz, Dra Gisele Daflon. 

 

 
Acompanhado da Presidente da Fundacentro 

Dra. Leonice da Paz. No 20 CONEST a ANEST e a 

FUNDACENTRO assinarão protocolo de 

intenções. 

 

 
Acompanhado do Presidente da Ordem Dos 

Engenheiros Técnicos de Portugal - OET Augusto 

Guedes. 

 

 

 

 
Presidente da ALENGSST Evaldo Valladão,  

Procurador do MPT do Rio de Janeiro Fábio 

Villela, Professor da Escola Superior de 

Tecnologia da Saúde de Coimbra Miguel 

Corticeiro, Presidente da ANEST Benvenuto 

Gonçalves, Coordenador Adjunto da CCEEST 

Alexandre Mosca. 

 

 
Encontro da Delegação brasileira com o 

Presidente da Assembleia Nacional de Cabo 

Verde. 

 

 

 



 

 

 

 

 PÁGINA 11 BOLETIM INFORMATIVO  

08 de agosto de 2018: 

 

O Crea-MS aprovou hoje, dia 08/08/2018, proposta de composição do Plenário 2019 com a 

criação da Câmara de Engenharia de Segurança do Trabalho. O Presidente Dirson Freitag 

defendeu a criação da Câmara Especializada entendendo que nós podemos auxiliar nas 

ações de fiscalização, permeando por todas as modalidades, nas questões que envolvem a 

Segurança do Trabalho. Em nome de todos os Engenheiros de Segurança do Trabalho, deixo 

aqui registrada a minha gratidão ao Presidente Dirson e a todos os Conselheiros do Plenário, 

que entenderam a importância e relevância da nossa categoria profissional. Precisamos nos 

unir para manter esta conquista e fortalecer a nossa classe, o primeiro passo já foi dado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


