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A Pró-Safe, especializada em 
consultoria em Engenha- 

ria de Segurança do Trabalho 
e Treinamentos, é a mais no- 
va Instalação Autorizada da 
Abendi para capacitação e exa- 
mes de Acesso por Corda. Com 
250 metros quadrados de área 
construída, o local está estru-
turado para atender candi-
datos tanto para trabalho em 
altura como em espaço con-
finado. Durante uma visita, à 
associação, representantes da 
empresa participaram de um 
treinamento sobre todo o pro-
cesso de certificação, incluindo 
o histórico da Abendi no seg- 
mento, a importância da acre-
ditação ISO 17024 (avaliação 
de conformidade que estabe- 
lece requisitos gerais para or-
ganismos de certificação de 
pessoas), as exigências da NR 

Nova
Instalação
Autorizada

35 (norma regulamentadora 
para trabalho em altura) e seu 
anexo 1 (Acesso por Corda), 
além de aspectos operacio-
nais. ‘’Essa parceria representa, 
à nossa empresa, uma revolu-
ção interna, visto que antes 
aplicávamos somente treina- 
mentos básicos de NR-35. Com CNEWS

a certificação da Abendi, te-
mos a chance de nos estru-
turarmos melhor, conforme 
exigências da entidade. Será 
uma via de mão dupla, pois 
haverá troca de conhecimen-
tos entre ambas as partes, 
além da inter-relação na área 
de treinamentos’’, explicou o 

engenheiro ambiental da em-
presa, Herick Manzini Ama-
dio. Esse é mais um passo no 
sentido de reforçar o Setor 
de Segurança da Abendi, que 
inclui as áreas de Acesso por 
Corda, Atmosferas Explosivas 
e Içamento e Movimentação 
de Cargas.

Essa é mais uma parceria 
do Setor de Segurança da 
Abendi
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A equipe brasileira Axis, 
com todos os integrantes 

certificados pela Abendi em 
Acesso por Corda, consagrou-
se como a grande vencedora 
do Petzl Ropetrip Series Latino 
America, realizado em maio, 
no Chile. O grupo, bicampeão 
por também ter conquistado 
o primeiro lugar no ano pas-
sado, em Lima, no Peru, foi 
formado pelo Tiago Nunes e 
o casal Eduardo e Cíntia Gobo.  
Realizado na Duoc UC, uma 
instituição educacional ligada 
à Pontifícia Universidade Ca- 
tólica do Chile, o torneio en-
volveu três baterias de testes, 
com manobras de passagem 
por fracionamentos, passa ma- 
nos e provas de velocidade, 
nós e resgate. Entre o público 
do torneio, estavam profissio-
nais de empresas de Acesso 
por Corda, bombeiros, estu-
dantes, professores e pessoas 
em geral.

Ao todo, 13 equipes parti-
ciparam do evento, das quais 
seis passaram para as próxi-
mas fases e, posteriormente, 
quatro disputaram as semifi-
nais. Axis e Eskalar, da Costa 
Rica, se enfrentaram nas finais. 
‘’Foi um momento emocio-
nante. Os dois grupos ficaram, 

Escaladores certificados 
pela Abendi vencem

competição internacional

lado a lado, numa prova de 
precisão, quando o objetivo 
era montar umas conexões 
com tubos num circuito e 
transportar água por recipien-
tes, transferindo-a por tubos 
para preencher um frasco no 
solo. A melhor equipe não era 
a que executasse o desafio pri-
meiro e, sim, quem colocasse a 
água no nível exigido pela or-
ganização. O pessoal da Costa 
Rica acabou saindo na frente, 
mas, após uma virada, nossa 
equipe atingiu o objetivo da 
prova e venceu’’, lembrou Edu-
ardo Gobo. 

De forma geral, o Brasil foi 
soberano no Petzl Ropetrip 
Series Latino America deste 
ano, já que a competição indi-
vidual também teve um brasi-
leiro com o 1º lugar no pódio: 
Walker Figueroa. A próxima 
disputa das séries Latino Amé-
rica estão previstas para o se-
gundo semestre de 2019, no 
México.

Já de 7 a 10 de junho, deste 
ano, a Axis será uma das re-
presentantes da América Lati-
na num evento de Acesso por 
Corda em Duisburg, na Ale-
manha, com participação de 
14 equipes de todos os conti-
nentes. CNEWS

Equipe da Axis é bicampeã, 
com todos os profissionais 
certificados pela Abendi

A competição envolveu três baterias de provas

Velocidade e precisão foram os principais desafios

O Brasil foi o grande destaque do
Petzl Ropetrip Series Latino America
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Workshops explicam as normas de Acesso por Corda

E sclarecer as dúvidas so-
bre as normas de Acesso 

por Corda no sentido de con-
tribuir com a formação de pro- 
fissionais do segmento. Com 
esse objetivo, Elton Fagundes, 
um dos colaboradores da 
Abendi na realização de treina- 
mentos da técnica, vem pro-
movendo encontros, pelo País, 
voltados a ajudar a interpre-
tar os seguintes documentos: 
o anexo I da NBR 15475 (que 
estabelece a sistemática for-
mal de qualificação e certifica-
ção de pessoas), item 35.5 da  
NR-35 (sobre equipamentos 
de proteção individual, aces-
sórios e sistemas de ancora-
gem, da norma regulamen-
tadora de para trabalho em 
altura) e o Anexo II da NR-35 ( 
sistema de ancoragem). 

Participam, desses eventos, 
representantes de empresas, 
técnicos de Segurança, Saúde 
e Meio Ambiente (SSMA) e do 
trabalho (TST), estudantes de 
escolas técnicas, faculdades e 
universidades. ‘’Tive essa ideia 
porque sempre percebi no mer- 
cado, de uma forma geral, que 
há muitas dúvidas em torno 
dessas leis’’, explica Fagundes.

Até o momento, foram pro-
movidos worshops em São Pau- 
lo (SP), na Capital, Santa Cata-
rina (SC), em Blumenau, no Rio 
Grande do Sul (RS), nas cidades 
de Porto Alegre, Santa Maria, 
Santa Cruz e Carlos Barbosa e 
em Minas Gerais (MG), nos mu-
nicípios de Serra do Salitre e 
Divinópolis. O próximo encon-
tro acontece nos dias 12 e 13 
de julho, em Itajaí (SC). CNEWS

Atribua o melhor padrão de qualidade ao seu trabalho

Novo manual ajuda a entender
melhor norma para trabalho em altura
O Ministério do Trabalho publicou um manual de auxílio na interpretação da 

NR-35, a norma regulamentadora de atividades em altura. A publicação con-
templa as últimas alterações da lei, incluindo a mudança do item 35.5 e do 
Anexo II, sobre Sistemas de Ancoragem, além de abordar o anexo I Acesso por 
corda. O objetivo é orientar a aplicação dos novos requisitos, tornando o ma-
terial uma ferramenta útil para empregadores e profissionais em geral. Para 
baixar o seu manual, clique logo abaixo:

http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/MANUAL_da_NR-35_
Consolidado_v1_04-04-2018.pdf

http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/MANUAL_da_NR-35_Consolidado_v1_04-04-2018.pdf
http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/MANUAL_da_NR-35_Consolidado_v1_04-04-2018.pdf
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Saiba tudo sobre Acesso por Corda, clique aqui para acessar: www.abendicorda.com.br.

Você conhece todas as instalações autorizadas de
Acesso por Corda da Abendi ? Confira...

D urante o processo de 
certificação em Acesso 

por Corda, os exames teóricos 
podem ser realizados na sede 
da Abendi, em instalações au- 
torizadas ou em locais previa 
mente determinados. Já os 
exames práticos só devem 
ocorrer em locais devidamen-
te aprovados pelo CEQ Aben-
di, conhecidos como instala-
ções autorizadas. Lembrando 
que os exames têm duração 
entre quatro e oito horas. Con- 
fira as instalações.

Tel. (21) 3178-0275
atendimento@altiplano

treinamentos.com.br

ALTIPLANO
Rio de Janeiro (RJ)

Tel. (41) 3093-5877
treinamentos@cerro.com.br

CERRO - CT IBEX
Curitiba (PR)

Tel. (47) 3330-8427
daniela@nrtreinamentos.

com.br

NR TREINAMENTOS
Blumenau (SC)

PRO SAFE
Valinhos (SP)

ROPE MOUNTAIN
LOTTICI

Canoas (RS)
Tel. (51) 3032-1219

treinamento@ropemb.com.br

SALT TREINAMENTOS
Rio das Ostras (RJ)

Tel. (22) 2764-6172
contato@salttreinamentos.

com.br

TASK/POLYGON
Votorantim (SP)
Tel. (15) 3034-8000 

task@taskbr.com
Tel. (19) 3929-5183

prosafe@prosafe.srv.br

http://www.abendicorda.org.br/
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