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ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Boletim Eletrônico nº 003/2018
Setembro / 2018.
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, da Mútua 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.
Mais informações acesse: http://www.conest2018.com.br

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.

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.

Próximos eventos

PÁGINA 2

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.
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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.

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.
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17 de Agosto de 2018
Reunião da ANEST – SOBES com o Presidente do Confea, Engenheiro Joel Kruger
A Reunião da ANEST – SOBES com o Presidente do Confea, Engenheiro Joel Kruger, para tratar
sobre a decisão do MEC reduzindo a carga horária dos cursos de Engenharia de Segurança do
Trabalho ocorrida na data de 09/08/2018 virou Deliberação CEAP 5067/2018 e foi aprovado na
Plenária pela PL 1469.

21 de Agosto de 2018:
Reunião da ANEST na 75ª Semana Oficial da Engenharia e Agronomia – SOEA
Anualmente, engenheiros, agrônomos, meteorologistas, geólogos, geógrafos, técnicos e
tecnólogos, dos quatro cantos do país, se reúnem para debater temas diretamente ligados ao
desenvolvimento e à infraestrutura brasileira. É a Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia
que, em 2018, em sua 75ª edição, tem como tema “Engenharia e Ética na Reconstrução do
Brasil”.

PÁGINA 4

BOLETIM INFORMATIVO Nº 002/2018

O Presidente da ABEST juntamente com o Presidente do Confea, e com o Presidente da
ANEST, entregam Moção de aplauso ao Engenheiro Eudes Froes, durante a reunião da ANEST.

Presidente e Diretoria da Associação Amazonense dos Engenheiros de Segurança do Trabalho
– AAMEST, marcam presença durante a reunião. A AAMEST é a mais nova afiliada da ANEST

O Presidente da Associação Lusófona de Engenharia, Segurança e Saúde no Trabalho –
ALENGSST, Engenheiro Evaldo Valladão, faz discurso em prol da classe, durante a reunião da
ANEST.
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Conselheiros do Rio Grande do Sul questionam legalidade da extinção da CEEST.

Representantes de associações filiadas a ANEST que participaram da 75ª Soea
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Galeria de Fotos da Participação da ANEST na 75ª Semana Oficial da Engenharia e
Agronomia – SOEA
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Coordenadorias das CEEST se reúnem durante a 75ª Soea:
Durante a realização da 75ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia (Soea), realizada
de 21 a 24 de agosto, no centro de Cultura e Exposições Ruth Cardoso, em Maceió (AL), o
engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho, coordenador da Câmara Especializada de
Engenharia de Segurança do Trabalho (CEEST), Luiz Antônio de Melo e o coordenador Adjunto
da CEEST, Engenheiro de Segurança do Trabalho Alexandre Mosca comandaram, na sextafeira (24), reunião de trabalho para tratar de assuntos de relevância da Engenharia de
Segurança do Trabalho.
Além da presença dos coordenadores das Câmaras de Engenharia de Segurança do Trabalho
dos Conselhos Regionais, houve ainda a presença de engenheiros de Segurança do Trabalho,
que, mesmo não sendo coordenadores são atores interessados no tema.

27 de Agosto de 2018:
Programa Segurança no Trabalho na TV:
O vereador Humberto Pontes acompanhou, nesta segunda-feira (27), a gravação do primeiro
programa sobre Segurança no Trabalho da Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP).
Segurança do trabalho na TV, da TV Câmara de João Pessoa, acontece graças uma iniciativa
do parlamentar, que entre outras áreas atua em defesa dos trabalhadores.
De acordo com Humberto Pontes, uma reunião com presidente da CMJP, vereador Marcos
Vinícius, foi realizada no mês de maio deste ano, na qual a ideia do programa foi apresentada,
discutida e acatada. A segurança do trabalho é uma questão atual e que merece ser discutida
em todas as esferas. A TV Câmara sai na frente ao instituir um programa com essa temática,
tendo como foco principal a prevenção e saúde no trabalho, frisou o vereador.
O programa Segurança do Trabalho na TV é apresentado pelo técnico em Segurança do
Trabalho, Nivaldo Barbosa, que também é presidente do Sindicado dos Técnicos em Segurança
do Trabalho do Estado da Paraíba (Sintest-PB), e vai ar no próximo domingo, dia 2 de setembro,
trazendo como primeira entrevistada Marcela Asfóra, procuradora do Trabalho na Paraíba.
O programa também poderá ser assistido pela NET (canal 23) e pelo YouTube
(youtube.com/user/tvcamarajp).
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Luiz Antônio de Melo e Maria Aparecida Estrela.
28 de Agosto de 2018:
Lançamento do Livro AGRONEGÓCIO: DIREITO E A INTERDISCIPLINARIDADE DO SETOR:
A obra aborda brilhantemente a temática do Agronegócio abrangendo os três setores
econômicos, quais sejam: o primário, o secundário e o terciário, interpelando o meio de
produção rural, as agroindústrias e indústrias de insumos agrícolas e o transporte e
comercialização dos bens agropecuários.
(http://www.editoracontemplar.com.br/agronegocio-direito-e-a-interdisciplinaridade-do-setor)

10 de Setembro de 2018:
FISP – Feira Internacional de Segurança e Proteção de 3 a 5 de outubro:
Organizada e promovida pela Cipa Fiera Milano em parceria com a Associação Brasileira dos
Distribuidores e Importadores de Equipamentos e Produtos de Segurança e Proteção ao
Trabalho (ABRASEG) , a Associação Nacional da Indústria de Material de Segurança e Proteção
ao Trabalho (ANIMASEG) e o Sindicato da Indústria de Material de Segurança (SINDISEG), a FISP
– Feira Internacional de Segurança e Proteção chega a sua 22ª edição em 2018 e deve receber
mais de 50 mil visitantes*, entre profissionais de enfermagem, médicos do trabalho, psicólogos,
fonoaudiólogos, engenheiros e técnicos de segurança do trabalho, inspetores de risco,
segurança patrimonial, cipeiros, bombeiros, gerentes, diretores, compradores, entre outros.
O evento reunirá dentro de um espaço de 42 mil m2*, cerca de 700 empresas expositoras* que
apresentarão o que existe de mais moderno na área de segurança e proteção ao trabalhador,
como inovações para as linhas de vestimentas especiais, proteção da face, luvas de segurança
para diversos setores da indústria, calçados, cintas ergonômicas e creme de proteção, entre
outros. A FISP 2018 será realizada de 3 a 5 de outubro, das 13h às 21h, no São Paulo Expo
Exhibition and Convention Center. Simultaneamente, acontecerá a 13ª Fire Show – International
Fire Fair, também organizada e promovida pela Cipa Fiera Milano, com realização da ABIEX –
Associação Brasileira das Indústrias de Equipamentos Contra Incêndios e Cilindros de Alta
Pressão. Informações no site www.fispvirtual.com.br

