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Evento Por Redação

23º Congresso Na-
cional de Engenha-
ria de Segurança do 
Trabalho (Conest), 
realizado pela Asso-

ciação Nacional de Engenharia de 
Segurança do Trabalho (Anest), em 
parceria com a Associação de Enge-
nheiros de Segurança do Trabalho, 
e (Asengest) o Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia do Pa-
raná (CREA-PR), ocorreu em forma-
to híbrido entre 24 e 26 de novem-
bro, em Londrina (PR), sendo pela 
primeira vez em uma cidade fora 
das capitais brasileiras. A progra-
mação reuniu 278 participantes no 
ambiente virtual e 189 presenciais.

Houve a participação de pales-
trantes renomados em níveis na-
cional e internacional, do Brasil, Es-

23º CONEST 

Focado na transição pós-pandemia, Congresso Nacional de 
Engenharia de Segurança do Trabalho teve primeira edição fora das 
capitais e foi organizado em parceria com a Asengest e o CREA-PR

O
panha, Portugal e países da África. 
O 23º Conest promoveu dez pai-
néis, seis minicursos, uma confe-
rência magna e dedicou espaço 
para exposição de trabalhos cien-
tíficos e empresas parceiras. 

Para Benvenuto Gonçalves, pre-
sidente da Anest, realizar mais uma 
edição do evento neste momento 
de transição pós-pandemia repre-
senta um divisor de águas para os 
trabalhos da entidade, uma vez que 
a consequente melhora da econo-
mia contribui para as empresas vol-
tarem a contratar funcionários. 

“Esse momento favorece as ativi-
dades do engenheiro de segurança 
do trabalho, que atua diretamente 
com os trabalhadores, e auxilia pa-
ra que a empresa retome seu pro-
cesso produtivo com as ações em 

prol da segurança e saúde dos tra-
balhadores, devidamente alinhadas 
com os novos contextos do merca-
do. Estamos satisfeitos em partici-
par deste processo de retomada so-
cioeconômica junto com os nossos 
profissionais associados”, ressaltou.

Protocolos sanitários
Além disso, o presidente da 

Anest destacou que por parte da 
associação, dos patrocinadores e 
apoiadores, todos acreditaram na 
realização bem-sucedida desta edi-
ção, mesmo com os diversos desa-
fios que enfrentaram. “Cumprimos 
todos os protocolos sanitários, 
atendendo os devidos cuidados 
para a realização do evento, pro-
tegendo os profissionais e dan-
do continuidade aos objetivos da 
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O Conest 2021 foi palco de celebrações entre os convidados. A Anest, 
na pessoa de seu presidente, Benvenuto Gonçalves recebeu uma homenagem 
do Confea, entregue pelo seu presidente, Joel Krüger

associação que é proporcionar a 
oportunidade para profissionais e 
estudantes interessados na temá-
tica do evento de terem uma atua-
lização técnica, científica e legisla-
tiva, além de permitir a vivência e 
interação com experiências bem-
-sucedidas em segurança e saúde 
no trabalho”, informou.

Outro ponto de destaque para 
Benvenuto foi o fato de fazerem 
o congresso no interior do Para-
ná. “Isso atendeu nosso anseio de 
levar conhecimento, informação e 
ter contato com os profissionais do 
interior do estado também. Acre-
ditamos na força do interior das 
cidades brasileiras. Esse primeiro 
evento mostrou que estamos no 
caminho certo”, avalia. 

Ele comentou que a Anest tem 
20 filiadas distribuídas pelo Bra-
sil, sendo duas entidades no Para-
ná, uma na capital, em Curitiba, e 

vid-19, composta por palestrantes 
de Portugal, de Cabo Verde e São 
Tomé e Príncipe, na África, e tam-
bém do Brasil. O assunto também 
foi tratado no painel “Os impactos 
da pandemia na aquisição e logística 
de distribuição de Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs)”coordena-
do por Rau Casanova, diretor-execu-
tivo da Animaseg - Associação Na-
cional da Indústria de Material de 
Segurança e Proteção ao Trabalho.   

Sobre a importância de deba-
ter a questão da pandemia alinha-
da com as tratativas da segurança e 
saúde do trabalho, Benvenuto Gon-
çalves declarou que acredita que o 
Engenheiro de Segurança do Tra-
balho, de forma prudente e ade-
quada, e com suporte em seus co-
nhecimentos técnico-científicos 
adquiridos ao longo da vida aca-
dêmica e nas vivências profissionais 
específicas na área de Segurança e 
Saúde no Trabalho, saberá apon-
tar as soluções economicamente 
viáveis e em sintonia com as Nor-
mas Legais, sempre visando a me-
lhora das condições ambientais de 
trabalho. “E, dessa forma, ele po-
de contribuir positivamente para o 
incremento da produtividade, espe-
cialmente nesse momento de supe-
ração da crise pandêmica”, aponta.

O presidente da Anest ressaltou 
também que o formato híbrido fun-
cionou plenamente, pois possibili-
tou atender um público que por 
motivos excepcionais não consegue 
participar presencialmente. “Preci-
samos fazer mais alguns ajustes pa-
ra as próximas edições, mas vimos 
que o formato híbrido funciona 
muito bem, pois dá acesso ao pro-
fissional que tem interesse em par-
ticipar e não o deixa excluído dos 
debates e novidades que o congres-
so busca contemplar”, salienta. Ele 

a Asengest, em Londrina, onde foi 
realizado o 23º Conest. “No início 
dos preparativos para esta edição fi-
zemos um trabalho de pesquisa em 
Londrina, quando vimos que a cida-
de atendia todas as condições pa-
ra a realização do congresso. A de-
cisão trouxe resultados expressivos 
para a Anest e todos os parceiros e 
apoiadores envolvidos, pois repre-
sentou uma oportunidade única de 
fazer contatos com profissionais de 
outros lugares do Brasil e do exte-
rior”, comemora.

A programação desta edição foi 
delineada para atender o novo ce-
nário de crise pandêmica global e 
levar informações atualizadas sobre 
esse aspecto para os participantes. 
O tema foi contemplado em diversos 
painéis e atividades, por exemplo, 
na mesa redonda sobre o Panora-
ma Global da Segurança e Saúde do 
Trabalho no pós-pandemia da Co-



106

Evento

acrescenta que as perspectivas pa-
ra a próxima edição são as melho-
res possíveis. “A cada ano o con-
gresso atinge um público maior, sua 
programação é elaborada com ba-
se nas tendências e dinâmica atuais 
do mercado visando atender as ex-
pectativas dos engenheiros de se-
gurança do trabalho e demais pro-
fissionais prevencionistas”, ressalta.

Reconhecimentos e celebrações 
Na noite de 24 de novembro, du-

rante a abertura do 23º Conest, a 
Anest recebeu, por meio do seu pre-
sidente Benvenuto Gonçalves, uma 
homenagem do Confea. “A enge-
nharia de segurança do trabalho re-
cebe uma atenção muito grande do 
Confea. Agradeço imensamente a 
homenagem do presidente Joel Krü-
ger”, comemorou Benvenuto.

A organização do Conest 2021 
também entregou honrarias a 
grandes nomes da engenharia, 
que contribuem para o cresci-
mento do setor. Os homenagea-
dos foram Joel Krüger, presidente 
do Confea; Ricardo Rocha de Oli-
veira, presidente do Crea-PR; Car-
los Alberto Kita Xavier, presidente 
do Crea-SC; Jorge Luiz e Silva, pre-
sidente do Crea-ES e presidente da 
ASVDS, Miguel Corticeiro Neves.

O presidente do Confea agrade-
ceu a honraria. “Fiquei muito lison-
jeado e feliz. É um reconhecimen-
to do carinho e amizade que temos 
com a Anest”, afirmou Joel Krüger.

“Foi uma surpresa muito agradá-
vel, me sinto lisonjeado. É um refle-
xo do que tenho feito em termos 
de envolvimento de engenharia de 
segurança do trabalho, não só para 
mim, mas para toda a minha equipe, 
em nível dos países falantes de por-
tuguês, como Cabo Verde, Angola, 
Brasil e Portugal”, disse Corticeiro. 

O presidente do Crea-SC ressal-
tou o histórico da própria carreira. 
“Coordenei o Conest em Florianó-
polis, em 2007, e só cheguei à presi-
dência do Crea-SC por causa da en-
genharia de segurança do trabalho.  
Hoje, trabalhamos com a missão de 
pensar no protagonismo das nossas 
profissões”, explicou Kita.

Já o presidente do CREA-ES des-
tacou o sentimento de estar hon-
rado e valorizado. “Entendo que é 
uma premiação que reconhece nos-
so trabalho, não só de engenharia 
de segurança do trabalho, mas das 
empresas de todo o Brasil”, disse 
Jorge Luiz e Silva. Por fim, o presi-
dente do Crea-PR comemorou a rea-
lização do evento no período pós-
-pandemia. “É um evento nacional, 
em formato híbrido, que estamos 
fazendo pela primeira vez, de uma 
área que justamente contribuiu mui-
to durante a pandemia. Fico feliz e 
honrado pela homenagem porque é 
um reconhecimento da gestão. Di-
vido esse prêmio com funcionários 
e conselheiros”, declarou Oliveira.

Conest 2022 será em Recife
No dia 25 de novembro, em as-

sembléia da Anest, foi aclamada a 

cidade do Recife como sede do 24º 
Conest. A candidatura da Aespe - 
Associação dos Engenheiros de Se-
gurança do Trabalho do Estado de 
Pernambuco, foi apresentada pe-
la diretoria da associação e contou 
com a presença do presidente Au-
denor Marinho, os diretores Ronal-
do Borin e Giani Câmara e o asso-
ciado Mário Cerqueira.

Como pontos fortes da candida-
tura, foram ressaltados: os resulta-
dos e o comprometimento da Di-
retoria da Aespe nos últimos anos 
da associação; os apoios do Crea-
-PE, das Secretarias de Turismo de 
Pernambuco e do Recife, UPE, IFPE, 
Convention Bureau Recife e de ou-
tras grandes instituições; além das 
estruturas hoteleira, gastronômica 
e de lazer da cidade do Recife e do 
Estado de Pernambuco.

“A Aespe agradece à Anest e 
suas afiliadas pela confiança, as-
sim como, a todas as instituições 
que anteciparam seu apoio ao Co-
nest Recife, aos membros da Co-
missão Conest Recife e ao Conven-
tion Bureau Recife, sendo esses os 
responsáveis pela construção des-
sa candidatura vitoriosa”, destacou 
Audenor Marinho.

Para ampliar o network e a interatividade, esta edição do Conest 
contou com profissionais renomados de países da África e Europa
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