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Maior evento mundial de Acesso por Corda: a oportunidade
de conhecer o melhor da técnica
Equipes da Axis em
outras competições

Por: Eduardo Gobo
ACN3 pela Abendi e proprietário da Axis
Acesso por Corda

E

ntre os dias 28 de setembro e 02
de Outubro vai acontecer a 5º edição do maior evento de acesso por
cordas a nível mundial, esse ano o evento
vai ser em Singapura na Ásia.
O evento conta com a participação de
mais de 30 países, sendo apenas duas
equipes brasileiras representando a América Latina.

Além da competição que sempre tem o
objetivo de compartilhar técnicas e a confraternização de profissionais de acesso
por cordas de vários países diferentes,
ocorre também o simpósio com as principais certificadoras e fabricantes de equipamentos do mundo.
Esse ano o Simpósio vai ser diferente
dos outros anos, anteriormente aconte-

A equipe Axis conta com apoio institucional da Abendi, além de patrocínio das empresas Dois Dez e PróSafe
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cia em paralelo com as competições, esse novo formato vai permitir que todas as
equipes após a finalização
da competição participe do
simpósio de forma integral,
sendo muito mais participativo e produtivo para todos os
envolvidos.
A equipe Axis, vai novamente representar o Brasil
em eventos internacionais, a
equipe conseguiu a vaga diretamente com os organizadores do evento, pois como
não havia conseguido vencer
a competição em 2019 no
México, nesse evento a equipe obteve o terceiro lugar, e
o prêmio para o primeiro era
a vaga em Singapura, a outra
forma de conseguir uma vaga
era respondendo um questionário e justificando diretamente para os organizadores
franceses, que após uma avaliação e seleção das equipes
escritas, contemplou a equipe brasileira com uma vaga.
A equipe é composto por 3
integrantes, sendo todos certificados Abendi, entre os integrantes tem uma mulher a
Cintia Gobo, que é a atual campeã na modalidade de velocidade, título que conseguiu em
2018 na Alemanha.
A equipe Axis conta com
apoio institucional da Abendi,
além de patrocínio das empresas Dois Dez e PróSafe.
O objetivo novamente da
equipe além das experiências
nas competições, sempre está na troca de informações, atualizações e intercambio, poder participar e depois trazer
os aprendizados para o nosso pais de forma a compartilhar para o crescimento técnico da atividade no Brasil. u
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Na entrevista a seguir, o consultor de Acesso por Corda, Elton Fagundes, explica os
impactos da NR 35 (Normal Regulamentadora) no segmento em questão. Confira:

Elton Fagundes
Consultor de Acesso por Corda

1. Explique, brevemente, a NR 35.
Define quais são as medidas mínimas de
proteção necessárias para o trabalho em
altura.
Organização, Planejamento, capacitação
e equipamentos corretamente utilizados
são pilares básicos quando falamos em
requisitos mínimos para a execução do trabalho em altura. Gosto muito da interpretação do manual de auxilio e aplicação da
nr 35, que enfatiza que a norma foi concebida levando em conta os aspectos de
gestão de saúde e segurança do trabalhador em todas as atividades realizadas
em altura e com risco de queda. Devemos
lembrar que ela é complementada por outras normas e que sempre devemos manter uma visão alerta aos possíveis cenários e riscos existentes na sua execução.
Atuado diretamente em todo processo de
planejamento, organização e execução do
trabalho. Gosto muito desta interpretação
retirada do:
MANUAL DE AUXÍLIO NA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA NORMA REGULAMENTADORA - NR-35 COMENTADA
Por isso, a presente Norma Regulamentadora foi elaborada pensando nos aspectos da gestão de segurança e saúde do
trabalho para todas as atividades desenvolvidas em altura com risco de queda, e
concebida como norma geral, a ser complementada por anexos que contemplarão
as especificidades das mais variadas atividades.
2. Após oito anos de publicação, como
a NR 35 impactou o mercado de trabalho
em altura?
Nestes 8 anos, percebe-se que o impac-

to principal da norma é a existência de um
processo de gestão dos trabalhadores.
A norma fez com que as empresas adequassem seus processos de forma a que
a segurança antes existentes, agora esteja
despontando como prioridade.
O trabalho em altura tem uma grande
responsabilidade pelos acidentes no Brasil.
Por isto a norma e as boas práticas visam
principalmente a realização do trabalho da
forma mais segura.
Evitou e diminui a ocorrência de perdas
humanas, matérias, financeiras, imprevistos e acidentes.
3. Em sua opinião, como as empresas devem “praticar” essa norma?
As empresas devem criar, implantar e
manter processos e procedimentos adequados à norma em sua totalidade, infelizmente, alguns gestores ainda desconsideram a importância da aplicação da mesma.
Desconhecem ou fingem desconhecer sua
totalidade e importância, aplicando-a de
forma parcial e tendo como resultado processos falhos e trabalhadores expostos.
`è de suma importância implementar a
norma e envolver os trabalhadores neste
processo. Isso permitirá a educação deles
e o fortalecimento de sua cultura de segurança.
Devem implementar e adequar-se à
norma como o seu entendimento.
Alguns gestores AINDA DESCONSIDERAM A APLICAÇÃO DA da norma.
Desconhecem a sua totalidade e sua importância, aplicam de qualquer forma, não
levando a um resultado eficiente.
Implementar a norma, parte de trabalho
conjunto aos trabalhadores(as) de educação sobre a importância da NR 35.

“Recomendo a leitura integral do MANUAL DE AUXÍLIO NA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA NORMA
REGULAMENTADORA - NR-35 COMENTADA. Um excelente documento de apoio”.
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4. Qual a sua avaliação sobre a certificação profissional em atividades de risco?
Extremamente importante, pois certificar
e qualificar os profissionais garante uma
mão de obra mais especializada, agregando qualidade e segurança a execução dos
processos.
5. Fale sobre o seu perfil profissional e a
sua experiência com a NR 35 ?
Sou profissional de acesso por corda n3
Abendi - Membro de CTT da Nr-35 e NBR
15475 e 15595.
Instrutor de e supervisor de equipes de

|

Entrevista

trabalho e resgate em altura e espaços confinados com mais de 25 anos de experiência. Durante este período, trago a conquista
de mais de 25 prêmios em segurança do
trabalho, dentre eles, o case vencedor do
Prêmio Proteção 2012 na categoria trabalhos em altura, que foi considerado ainda o
melhor case da região sul do País, conquistando o capacete de prata da MSA.
6. Faça qualquer comentário que considerar importante.
A NORMA É DE GESTÃO! Leia a norma!!!
Aplique-a! Os processos organizados, e

eficazmente implantados dependem de
um bom processo de gestão. A gestão de
segurança em altura é o diferencial que
garantirá a segurança de todos os envolvidos direta e indiretamente nos trabalhos
realizados. Recomendo a leitura integral
do MANUAL DE AUXÍLIO NA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA NORMA REGULAMENTADORA - NR-35 COMENTADA. Um excelente documento de apoio. A
Norma é de Gestão. Recomendo a leitura:
MANUAL DE AUXÍLIO NA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA NORMA REGULAMENTADORA - NR-35 COMENTADA u

Visita Internacional
à Abendi

O

s representantes do SPRAT (Organismo de Certificação de profissionais de
Acesso por Corda dos Estados Unidos), Joe Rogat e Tom Wood, conheceram a
sede da Abendi. Na ocasião, eles participaram de uma reunião com os colaboradores da instituição: Antonio Aulicino (gerente executivo de Desenvolvimento de Negócios), Marcelo Neris (gerente do CEQ Abendi) e Christian Camara (diretor executivo da empresa Dois Dez Industrial). O encontro foi o primeiro passo para estreitar o
relacionamento entre ambas as instituições, e faz parte de uma iniciativa da Abendi
de manter contato com outras entidades estrangeiras com o objetivo de estabelecer
parcerias. Como todos sabem, ainda não existe uma norma internacional que trate
o assunto de certificação de profissionais de Acesso por Corda e, por isso, não há
um reconhecimento internacional. O caminho natural seria a discussão e aprovação
de uma norma ISO, entretanto ainda falta um movimento claro nesse sentido, e os
acordos regionais, ou entre dois países, é uma forma de compartilhar as experiências e buscar, a médio ou longo prazo, um entendimento sobre a necessidade da
criação de uma norma internacional. Além dessa reunião com a Sprat, a Abendi já
realizou outros encontros, incluindo uma visita às instalações do Organismo de Certificação de profissionais de acesso por corda da Noruega, conhecida como SOFT. u

Clique
aqui

Clique
aqui

6

CordaNews 20 | Abril ,maio e junho de 2020 | Instalações

Instalações Autorizadas para Acesso por Corda
A7 Treinamentos & Serviços
Rio das Ostras (RJ)
(22) 2764-5546
administrativo@a7br.com

CERRO – CT IBEX
Curitiba (PR)
(41) 3093-5877

ALTIPLANO
Rio de Janeiro (RJ)
(21) 3178-6275

ARINE ENGENHARIA
Mauá (SP)
(11) 4512-6800

CT ROPE
Canoas (RS)
(51) 3032-1219

NR Treinamentos
Blumenau (SC)
(47) 3330-8427
daniela@nrtreinamentos.com.br

atendimento@altiplanotreinamentos.com.br

treinamentos@cerro.eng.br

treinamento@gruporope.com

PRÓ SAFE
Valinhos (SP)
(19) 3929-5183
prosafe@prosafe.srv.br

TASK ACADEMY
Votorantim (SP)
(15) 3034-8000
task@taskbr.com

CLIQUE AQUI

contato@arineorg.com.br

Saiba tudo sobre Acesso
por Corda, acesse:
abendicorda.com.br
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VENHA PARA A ABENDI E ESTEJA EM CONTATO COM AS PRINCIPAIS
TENDÊNCIAS E INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS DAS ÁREAS DE ENSAIOS
NÃO DESTRUTIVOS E INSPEÇÃO DO BRASIL, FIQUE SÓCIO!
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