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A s indústrias já perceberam há tempo que 
simplesmente contratar uma pessoa  que sai-

ba operar uma câmera infravermelha, para uma 
inspeção termográfica, não produz um laudo con-
fiável. Isso compromete o funcionamento das má-
quinas e representa risco à vida. É preciso contra-
tar profissionais qualificados, que conheçam bem 
os equipamentos e sejam capazes de realizar um 
trabalho de qualidade, detectando evidências sé-
rias de possíveis falhas.

Diante dessa realidade, a certificação é a única 
forma de um profissional se destacar no mercado 
de trabalho, e a Abendi está com inscrições aber-
tas para os interessados em se tornar Nível 1 na 
técnica. A norma que regula a atividade no terri-
tório nacional é a NA-009 (Qualificação e Certifi-
cação de Pessoal em Termografia), que tem como 
base a ISO 18.436-7 (Condições de Monitoramen-
to e Diagnóstico de Máquinas – Requisitos para 
Qualificação e para a Certificação de Pessoal. Par-
te 7 – Termografia) e a ISO 9.712.

Pré-requisitos

Os profissionais de Termografia são classificados 
em três níveis crescentes de competência. Para 
se certificarem em qualquer nível, os candidatos 
precisam atender a alguns requisitos preestabele-
cidos, como grau de escolaridade, aptidão física, 
horas de treinamento e experiência profissional 
comprovada que garanta o entendimento dos pro-
cedimentos das medidas e análises termográficas. 
Com relação à escolaridade e à experiência profis-
sional, é exigido diploma de conclusão de Ensino 
Técnico de Nível Médio. Por enquanto, a Abendi 
só oferece a certificação para Nível 1.

MERCADO DE TRABALHO QUER PROFISSIONAL 
CERTIFICADO EM TERMOGRAFIA 

d

Não basta conhecer a técnica, é necessário comprovar a excelência 
na atividade

Inscrição

Os profissionais interessados devem acessar o 
site da Abendi (www.abendi.org.br), preencher a 
ficha de solicitação e encaminhar à Associação có-
pias do RG, CPF, diploma escolar, atestado de acui-
dade visual, foto 3x4 e atestado de treinamento. 
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• CEQ Angra dos Reis (Sequi Petrobras)
Rodovia Gov. Mario Covas – (Rio - Santos), km 467 – Monsuaba (RJ)
• CEQ Contagem (Senai)
Via Sócrates Mariani Bittencourt, 711 - Cinco (MG) 
• CEQ Rio de Janeiro (Senai)
Rua São Francisco Xavier, 601 - Maracanã (RJ) 
• CEQ Salvador (Senai/ Cimatec)
Av. Orlando Gomes, 1845 – Piatã (BA) 
• CEQ São José dos Campos (Sequi Petrobras)
Rodovia Presidente Dutra – Km 143 (SP)
• CEQ São Paulo (Abendi)
Avenida Onze de Junho, 1.218 – Vila Clementino (SP) 
• CEQ São Paulo (Sabesp)
Rua Sumidouro, 448 – Pinheiros (SP)

Conheça a relação de Centros de Exames de Qualificação (CEQs)
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A Abendi oferece processo de certificação a 
profissionais que trabalham nas dez unida-
des de competência de áreas com atmos-

feras explosivas (veja no boxe na página ao lado). 
Lançado há menos de um ano, o sistema é basea- 
do em uma sistemática internacional, traduzida 
pelas normas da Série NBR IEC 60079 – Atmosfe-
ras Explosivas, elaboradas por subcomitê forma-
do especificamente para atender ao segmento, o 
SC-31 do Cobei (Comitê Brasileiro de Eletricidade, 
Eletrônica, Iluminação e Telecomunicações), sob a 
supervisão da ABNT. A norma Abendi que rege o 
processo é a NA-017.

Atualmente, o interessado pode certificar-se por 
crédito estruturado para as unidades de compe-
tência Ex001 a Ex010, que consiste na comprova-
ção de experiência na área com base na soma de 
pontos e considerando requisitos específicos que 
variam de acordo com a unidade de competência 
escolhida. 

A partir do próximo ano, a Abendi também deve 
lançar a certificação por exames para todas as uni-
dades de competência, e irá submeter o profissio-
nal a provas teóricas. Dependendo da unidade de 
competência, o candidato também deverá passar 
por provas práticas. 

Para esse processo de certificação, os candidatos 
devem cumprir uma série de requisitos, listados a 
seguir:

• Apresentar comprovantes de Ensino Funda-
mental e treinamento de pelo menos oito horas.

CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
PESSOAIS EM ATMOSFERAS
EXPLOSIVAS ESTÁ ABERTA PARA
TODOS OS NÍVEIS
Agora, todas as pessoas que trabalham na área podem ser certificadas, 
independentemente da ocupação que exerçam

• Saber operar equipamentos de plantas de pro-
cesso ou atividades de instalação, manutenção ou 
reparos; reunir e analisar dados técnicos para ava-
liação de riscos.

• Apresentar Guia de Evidências de competência 
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UNIDADES DE COMPETÊNCIA:

Ex 001 | Aplicação dos princípios básicos de proteção em 
atmosferas explosivas.

Ex 002 | Execução de classificação de áreas.

Ex 003 | Instalação de equipamentos com tipos de prote-
ção Ex e respectivos sistemas de fiação.

Ex 004 | Manutenção de equipamentos em atmosferas 
explosivas.

Ex 005 | Reparo e revisão de equipamentos com tipos de 
proteção Ex.

Ex 006 | Ensaios de equipamentos e instalações elétricas 
em atmosferas explosivas.

Ex 007 | Execução de inspeções visuais e apuradas de 
equipamentos e instalações em atmosferas explosivas.

Ex 008 | Execução de inspeções detalhadas de equipa-
mentos ou instalações elétricas em atmosferas explosivas.

Ex 009 | Projeto de instalações elétricas em atmosferas 
explosivas.

Ex 010 | Execução de inspeções de auditoria ou de ava-
liação das instalações elétricas em atmosferas explosivas.

na unidade Ex 001, demonstrando: desempenho 
prático associado a cada elemento de competên-
cia, utilizando procedimentos técnicos, informa-
ções e recursos disponíveis no local de trabalho 
(de acordo com a tabela apresentada em 4.2.3 da 
Revisão 0 da NA-017); domínio dos conhecimentos 
e das habilidades essenciais associados à execução 
das atividades (como apresentado de 5.1 a 5.4 da 
Revisão 0 da NA-017); aplicações práticas dos co-
nhecimentos e das habilidades essenciais associa-
dos à execução das atividades (como apresentado 
em 5.5 e 5.6 da Revisão 0 da NA-017).

É importante esclarecer que, tanto no processo 
de certificação atual quanto no que estará dispo-
nível a partir do próximo ano, as comprovações de 
escolaridade e treinamento são feitas mediante 
envio de certificado e/ou documento da institui-
ção que o candidato cursou. Já as competências 
requeridas devem ser comprovadas por meio de 
declaração. d
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d

O processo de migração dos 
profissionais certificados 

em Inspeção de Fabricação (IF) 
pelo Sequi-Petrobras para o Sis-
tema de Certificação Abendi 
(SNQC) foi prorrogado para até 
o dia 1º de março de 2016. Após 
esse período, quem perder o pra-
zo deverá realizar um novo pro-
cesso de certificação, com pro-
vas práticas e teóricas; além de 
apresentar comprovante de trei-
namento, como estabelece a NA-
012 (Norma Abendi que define as 
regras inerentes à atividade).

Vale destacar que o inspetor de 
fabricação realiza a inspeção de 
recebimento ou de pré-envio de 
um produto nas seguintes moda-
lidades: mecânica; eletricidade; 
tubos flexíveis e umbilicais; cal-
deiraria e tubulação; acessórios 
de tubulação; instrumentação e 
automação; perfuração e produ-
ção de petróleo, carga e fundeio 
marítimo.

Normas

A NA-012 estabelece o proces-
so de certificação de Inspetores 
de Fabricação, baseado  na ABNT 
NBR 16278/2014. O documento 
está disponível para download no 
site da Abendi. 

PRORROGADA A MIGRAÇÃO DE
INSPETORES DE FABRICAÇÃO
 Quem perder o prazo deverá realizar um novo processo de certificação
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ABERTO O RECONHECIMENTO PARA A CERTIFICAÇÃO 
DE METROLOGISTAS EM CALIBRAÇÃO

“S ó o que é mensurável pode ser melhorado”. 
A ideia contida nesse consenso aplica-se 

perfeitamente à atividade de Metrologia Industrial. 
E quem trabalha nesse segmento sabe bem o quan-
to exatidão e concentração são fatores determinan-
tes de uma medição correta.

O processo de certificação da Abendi para me-
trologistas em Calibração atesta que o profissional 
certificado possui conhecimento, experiência e ha-
bilidade para empregar a técnica nas indústrias da 
melhor forma possível, controlando especificações 
técnicas e o processo de fabricação de um produto. 

É esse profissional que realiza a calibração, a afe-
rição e a validação dos instrumentos de medida, 
como balança, medidores volumétricos e de tem-
peraturas, entre outros. No momento, a Associação 
está certificando pessoas por meio do sistema de 
crédito estruturado*. 

O processo, resultado de uma parceria com a 
Rede Metrológica do Estado de São Paulo (Remesp), 
aborda as seguintes especialidades de calibração: 
acústica/vibrações; dimensional; eletricidade/mag-

TEMA DATA

Gestão e Organização dos ENDs - Diurno 27 de outubro

Básico de END - Diurno 09 de novembro

Nivelamento N3 – Diurno 23 de novembro a 4 de dezembro

WEBINAR - Elaboração de Procedimento de PM (ASME V) - Noturno 17 de novembro

Análise de Certificados de Calibração - Diurno 17 de novembro

Radiografia Digital: Princípios e Normas – Diurno 23 de novembro

Inspeção em Fabricação e Manutenção no Setor Eólico  – Diurno 30 de novembro/dezembro

CONFIRA A RELAÇÃO DE TREINAMENTOS DA ABENDI PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

netismo/eletromagnetismo; físico-química; força/
toque/dureza; massa, pressão, tempo/frequência; 
temperatura/umidade; vazão/viscosidade; volume/ 
massa específica/ alta frequência e telecomunica-
ções. Os interessados podem certificar-se como 
Níveis 1, 2 ou 3. Para iniciar o processo de reconhe- 
cimento, é necessário enviar os documentos lis-
tados a seguir ao setor de certificação da Abendi 
(metrologista@abendi.org.br): 

• Ficha de solicitação de reconhecimento.
• Uma foto 3x4 (recente).
• Atestado de acuidade visual.
• Cópia simples do CPF e RG.
• Assinatura do Código de Ética. 
• Resumo das atividades que comprovam a pon-

tuação e o tempo de experiência para o reconheci-
mento de acordo com seu nível de certificação.

Todos os formulários podem ser impressos aces-
sando este link: 

http://abendicertificadora.org.br/metrologistas/
index.html. d



8 |  destaQC  no 85

O Registro de Auditores Certificados (RAC), 
operado pela Abendi desde 2009, acaba 
de lançar mais dois processos de certifica-

ção: Sistema de Gestão em Saúde e Segurança no 
Trabalho (OHSAS 18001) e Sistema de Gestão em 
Laboratório de Ensaio e Calibração (ISO 17025). 

O sistema OHSAS 18001 foi desenvolvido para 
ser compatível com as normas de gestão ISO 9001 
(Qualidade) e ISO 14001 (Meio Ambiente), com o 
objetivo de facilitar, nas organizações, a integração 
dos processos de gerenciamento da qualidade, 
ambiental, saúde e segurança no trabalho. Além 
disso, busca detectar, também nas empresas, os 
riscos de acidentes dessa natureza, definindo pla-
nos de controle em situações rotineiras.

 “Entre as várias normas existentes no Brasil e 
no mundo, destacam-se as de Sistemas de Ges-
tão (Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saú-
de etc.). Nos dias atuais, as organizações buscam 
Sistemas Integrados de Gestão, ou seja, Sistemas 
Multidisciplinares e, no Brasil, ainda não possuía- 
mos a certificação desse auditor. Te-
mos cursos para a formação desses 
profissionais de forma isolada ou in-
tegrada, mas existia uma lacuna na 
certificação de pessoas, que passa a 
ser preenchida com esse lançamen-
to. Diferentemente do técnico ou do 
engenheiro de segurança, o auditor 
deve ter conhecimento teórico e prá-
tico das normas regulamentadoras, 
das técnicas de auditoria e de lide-
rança, experiência em auditorias, e 
compreender a norma OHSAS 18001 
de 2007’’, afirma Sergio Constantino (foto acima), 
gerente de Avaliação da Conformidade e Certifica-
ção – Brasil da LRQA e representante do Bureau de 
Certificação do RAC.

Segundo Constantino, essa iniciativa faz parte 
das ações da Abendi/RAC voltadas a profissiona-
lizar cada vez mais o mercado de certificação de 

NOVOS SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO    DO RAC 
sistemas de gestão. E complementa: “Neste mo-
mento, a ISO está em fase adiantada de desenvol-
vimento de uma nova norma internacional para 
sistemas de gestão de segurança e saúde, a ISO 
45001, que, em breve, deverá substituir a OHSAS 
18001. Essa nova norma será reconhecida interna-
cionalmente e escrita com base nos mais moder-
nos conceitos de sistemas de gestão, e alinhada às 
ISO 9001-2105 e ISO 14001-2015, recentemente 
publicadas. Dessa forma, abre-se um pré-requisito 
para que experiências prévias na OHSAS 18001 se-
jam aceitas para a definição de competência des-
sa futura norma internacional. Isso facilitará a vida 
de organismos de certificação e de auditores”.

Em relação ao sistema com base na ISO 17025, 
serão certificados especialistas para auditar labo-
ratórios de ensaios e calibração. “Um auditor des-
se sistema de gestão possui, basicamente, a mes-
ma formação de um auditor de sistema de outras 
normas da qualidade. Não é um auditor generalis-
ta, mas, sim, especializado no tema da auditoria’’, 

explica o diretor do Inter-Metro e 
também representante do Bureau de 
Certificação do RAC, Oswaldo Rossi 
Júnior.

De forma geral, segundo Rossi Jú-
nior, os novos processos de certifica-
ção representam mais oportunida-
des de crescimento profissional para 
os auditores. “Eles estavam dispersos 
no mercado de trabalho e eram pou-
co assistidos em suas necessidades 
de progresso e expansão de poten-
cial. A partir de agora, eles possuem 

um organismo que os representa’’, destaca.

Requisitos e níveis de vertificação

Nos dois processos, abertos pelo sistema de 
crédito estruturado*, os candidatos à certificação 
devem atender aos requisitos mínimos de escola-

*A certificação pelo sistema de crédito estruturado consiste numa avaliação que considera pontuação baseada no tempo de experiência profis-
sional, na escolaridade e nos treinamentos voltados para a área de atividade em questão.
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NOVOS SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO    DO RAC As funções do auditor são eliminar falhas e aperfeiçoar 
processos 

ridade, treinamento e experiência (profissional e 
em auditoria). Confira a seguir:

• Auditor principal – deve ter diploma de Ensino 
Superior e comprovar experiência profissional de 
72 meses.

• Auditor e auditor líder - quem tem diploma de 
Ensino Médio deve comprovar experiência profis-
sional de 72 meses; diploma de Ensino Técnico de 
Nível Médio, 60  meses; e de Ensino Superior, 48 
meses.

• Auditor aspirante – não é obrigado a ter expe-
riência profissional.

• Auditor interno - quem tem diploma de Ensino 
Médio deve comprovar experiência profissional 
de 24 meses; de Ensino Técnico de Nível Médio, 
18 meses; e de Ensino Superior, 12 meses.

Quanto aos requisitos de treinamento, os can-
didatos a auditor principal não precisam ter a for-
mação de auditor líder. Já quem pretende se tor-
nar auditor líder, auditor e auditor aspirante deve, 
primeiramente, comprovar formação de auditor 
líder por um Organismo de Treinamento (OT) da 
Abendi ou por outra instituição ligada à Associa-
ção Internacional de Certificação de Pessoal (IPC).

Os candidatos à certificação de auditor interno 
precisam, obrigatoriamente, apresentar compro-
vante de curso de auditor interno realizado em 
um OT da Abendi. Os casos de cursos não reco-
nhecidos pela Abendi serão submetidos à análise 
do Bureau de Certificação da entidade.

Sobre o RAC

Acreditada pelo Inmetro, a Abendi é a adminis-
tradora das atividades do RAC, que certifica au-
ditores nas seguintes especialidades: Sistema de 
Gestão Ambiental (SGA); Sistema de Gestão da 
Qualidade (SGQ); Auditoria Ambiental (AA) e Sis-
tema de Avaliação da Conformidade de Empresas 
de Serviços e Obras da Construção Civil (PBQP-H).

De forma geral, o auditor é o responsável pela 
realização de avaliações por meio de um proces-
so sistemático documentado e independente que 

visa obter evidências e avaliá-las objetivamente, 
para determinar a extensão do atendimento aos 
critérios normativos.  As constatações da audito-
ria servem como base para identificar problemas e 
oportunidades de melhoria nas empresas. 

No caso do auditor de SGQ, é ele quem avalia se 
a gestão da empresa (ou área) auditada está de 
acordo com os procedimentos e requisitos des-
critos pela própria organização, norma ABNT NBR 
ISO 9001, e se o SGQ é mantido eficazmente.  Já 
o SGA é uma estratégia focada em atingir a quali-
dade ambiental desejada, com postura proativa, 
por meio de ações preventivas que minimizem os 
impactos ambientais causados pela operação. 

Para avaliar um SGA implantado, o auditor deve 
analisar os aspectos e impactos ambientais iden-
tificados, os dados de monitoramento, as ativida-
des de calibração e manutenção, entre outros.

Em relação à Auditoria Ambiental (AA), o traba-
lho avalia o grau de implementação e eficiência 
dos planos e programas no controle da poluição 
do ecossistema. A Portaria 319 de 15 de agosto de 
2003 define a AA como um “processo sistemáti-
co e documentado de verificação, executado para 
obter e avaliar, de forma objetiva, evidências que 
determinem se as atividades estão em conformi-
dade com os critérios de auditoria estabelecidos 
na Resolução Conama 306, de 2002”. 

Finalmente, os auditores do PBQP-H analisam a 
conformidade de sistemas de gestão da qualidade 
em níveis ou estágios definidos de acordo com a 
especialidade técnica das empresas do setor de 
serviços e obras da construção civil, contribuin-
do para a evolução da qualidade, produtividade e 
sustentabilidade do setor.

|

d



10 |  destaQC  no 85

PROFISSIONAIS SE REÚNEM NA 
SEDE DA ABENDI

O dia 22 de julho entrará para a história da 
Abendi como uma data muito especial. 
De forma quase inédita, recebemos cer-

ca de 40 profissionais de END em nossa sede para 
a realização de uma reunião aberta, que denomi-
namos Encontro de Profissionais. 

A ideia surgiu de mensagens recebidas por di- 
ferentes canais, como mídias sociais, e-mails, Fale 
conosco etc. Os profissionais foram recebidos por 
nosso presidente e pelo diretor, Marcelino Guedes 
e João Conte, respectivamente que, após as boas-
vindas, fizeram uma apresentação do atual cenário 
que o país atravessa.

O conteúdo preparado para a conversa foi ba-

seado nas solicitações dos profissionais e apre-
sentado em 11 slides. Acompanhe, a seguir, um 
resumo do que foi discutido:

1) Sobre a presença de profissionais N3
nas obras

O número é limitado, o que dificulta a realização 
do trabalho.

Sugestões dos profissionais: 
• Que a Abendi recomende o número adequado 

de profissionais (N1, N2 e N3) para cada tipo de 
obra, de acordo com padrões internacionais, e 
opine sobre o piso salarial da categoria. A Abendi 

Após a reunião aberta com profissionais, a Associação implementa ações 
tendo em vista o atual cenário que o país atravessa

João Conte, diretor-executivo da Abendi, afirmou que a Associação gira em torno dos profissionais de END e 
que essa reunião possibilitou estreitar a relação com eles
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buscará o registro no Cadastro Brasileiro de Ocu-
pações – CBO.

• Que a Abendi faça uma aproximação com as 
empresas contratantes no sentido de sensibili- 
zá-las para a obrigatoriedade da presença de pro-
fissionais N3 e para que sigam os procedimentos 
estabelecidos pelas normas.

• Que a Abendi forme um grupo de auditores 
para atuar nas obras, apontando aquelas que não 
seguem as recomendações.

• Que a Abendi crie uma versão eletrônica do 
logbook (projeto em andamento). Importante: Os 
logbooks não precisam ser assinados apenas por 
um profissional N3. A assinatura de um responsá-
vel pelo contratante já é suficiente.

2) Sobre como a Abendi pode ajudar o
profissional desempregado

Sugestões dos profissionais
• Que a Abendi promova ações junto às contra-

tantes de outras áreas da economia (fora do O&G) 
visando divulgar os ENDs e criar demanda em ou-
tras áreas.

• Que a Abendi estabeleça parcerias com es-
colas de inglês para ampliar as possibilidades de 
atuação, incluindo obras no exterior.

Providências Abendi:
• Novas modalidades de certificação fora dos 

ENDs: Acesso por corda, Atmosferas explosivas, 
Içamento de cargas.

• Recursos do Prominp (Programa de Mobilização 
da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural) 
para certificação em Phased Array (nova técnica).

• Criação de um processo de exames intermediá-
rios (CEQ Abendi).

3) Sobre a ampliação da visibilidade da
atuação da Abendi

Sugestões dos profissionais
• Criação de Representantes Regionais dos pro-

fissionais certificados por meio das Corendis (Co-
missões Regionais de END), com divulgação no 
site da Abendi.

Outras informações/sugestões
• Os profissionais solicitaram acesso à Lista de 

Marcelino Guedes, presidente da Abendi, garantiu que durante sua gestão fará o possível para atender as 
necessidades do grupo em questão
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Verificação via site Abendi, na área restrita. A 
Abendi avisou que já está providenciando o aces-
so a essa informação.

• Foi informado, também, que os valores dos 
processos de renovação da certificação e da re-
certificação serão parcelados em até 12 vezes, 
sem juros, no cartão de crédito.

• Foram solicitados mais simulados com foco 
nos temas que serão abordados nos exames. 
Isso porque determinadas técnicas têm aplicação 
mais ampla do que o necessário para determina-
dos ensaios e tomam muito tempo de estudo, às 
vezes desnecessário.

• Foi solicitado que a Abendi forneça cursos e exa-
mes in company para diminuir os custos de deslo-
camento dos profissionais até São Paulo ou outros 
centros regionais. A Abendi informou a existência 
de CEQ móvel que oferece cursos in company, bas-
tando, que a empresa/profissionais façam a solici-
tação com antecedência. A disponibilidade estará 
sujeita a análise de custo x benefício.

Marcelino Guedes fechou a reunião declarando: 
“durante este riquíssimo Encontro, disse, em di- 
ferentes momentos, que ‘estou’ presidente da 
Abendi, ou seja, que minha gestão é passageira e 
que os profissionais e a Abendi permanecem. Pois 
bem, enquanto ‘estiver’ presidente farei tudo que 
estiver ao meu alcance para atender, da melhor for-
ma possível, as solicitações trazidas por este grupo”.

Já para João Conte, “a Abendi gira em torno 
dos profissionais de END. Pensamos e focamos 
nossas ações neles, no mínimo, oito horas por 

dia. Mas confesso que os receber em nossa se- 
de, ouvir suas reivindicações e debater com eles 
ampliou consideravelmente o entendimento de 
suas atividades cotidianas e de como podemos es-
treitar nossa relação”.

A opinião de alguns
profissionais sobre a reunião

Há 11 anos na área de inspeção, Daniel Costa de 
Jesus, certificado como N2 em Líquido Penetran-
te (LP), Partículas Magnéticas (PM) e Ensaio Vi- 
sual de Solda (EVS), considerou “o Encontro Aber-
to com Profissionais Certificados o primeiro gran-
de passo em direção ao crescimento do setor, 
tanto para  inspetores, quanto para empregado-
res e para a própria Associação.’’

“Acompanhar as informações que a Abendi 
apresenta em seus veículos de comunicação é 
uma forma de driblar as crises enfrentadas atual- 
mente pelo Brasil”, afirmou Sônia Maria de Melo, 
N2 em EVS e LP e N1 em Solda. “Senti, nessa 
reunião, que as pessoas cobram soluções da As-
sociação que elas mesmas podem buscar se in-
formando mais. Precisamos buscar notícias que 
nos mostrem onde há disponibilidade de vagas e, 
muitas vezes, não é na técnica em que estamos 
qualificados, é em outra. Por isso, devemos am-
pliar nossos horizontes. ’’

Outro participante do Encontro, Robinson de Oli- 
veira, N2 em Controle Dimensional (CD), LP e ES, 
ficou otimista em relação aos resultados da reu-
nião. “Acredito que essa aproximação entre nós e 

Uma das providências da Abendi gerada após a reunião com os profissionais foi a criação de novas modali-
dades de certficações fora dos ENDs: Acesso por Corda, Atmosferas explosivas e Içamento de cargas
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a Abendi foi o começo de uma mudança positiva.”
Para Douglas Rodrigues Tasca, N2 em Ultrassom 

(US-S2.1 e S4), estreitar o relacionamento entre 
Abendi e profissionais é uma forma positiva de 
apoiar quem está fora do mercado por falta de 
trabalho. “Estou há seis meses sem emprego. In-
felizmente, existem muitos inspetores na mesma 
situação espalhados pelo país. Por isso, a Abendi 
precisa ter mais representatividade entre nós, in-
dependentemente do estado em que moramos.”

Augusto César Ferreira Evangelista, N2 em Lí-
quido Penetrante (LP), tem a mesma opinião: “A 
Abendi é o nosso direcionamento. Se a Associa-
ção nomear um representante dela, em cada re-
gião, para nos amparar, a situação certamente vai 
melhorar”, acredita.

Em linhas gerais, essas foram as principais soli-
citações geradas no evento. Algumas foram res-
pondidas ainda durante a reunião, mas a maioria 
exige que a equipe Abendi analise internamente a 
viabilidade das soluções e as melhores formas de 
atendê-las. E isso requer certo tempo. 

As reivindicações respondidas durante a oca-
sião, bem como a Ata do Encontro, estão em nos-
so site, na página “Área do Profissional”. É lá que 
serão publicadas as ações que implementaremos 
para atendê-las.

No dia 22 de setembro realizamos o II Encontro 
com Profissionais, desta vez na sede do Senai CT 
Solda no Rio de Janeiro, RJ.

A Ata dessa reunião, bem como o status das 
ações também estão na Página do Profissional. d
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