INFORMATIVO JS

CURSO FORMA AGENTES MULTIPLICADORES
DA NR 20 NA FUNDACENTRO
Norma aborda Segurança e Saúde no Trabalho
com inflamáveis e combustíveis
“Foi uma satisfação enorme ter participado deste curso” (José Augusto da Silva Filho)

Um total de 42 profissionais de diferentes locais do Brasil participou do curso “NR 20 - Inflamáveis
e Combustíveis para Agentes Multiplicadores”, realizado entre 18 e 20 de agosto, na Fundacentro,
em São Paulo. Eram pessoas de cidades como Ubá/MG, Americana/SP, Barueri/SP, Goiânia/GO,
Macaé/RJ, Xanxerê/SC, Manaus/AM, Porto Alegre/RS e Lajeado/RS.
“Selecionamos profissionais que atuam na área e tenham o potencial de multiplicar esse
conhecimento. Foi uma turma muito participativa, demonstrando que o curso atingiu o público
esperado”, avalia o coordenador técnico do curso, o tecnologista Fernando Sobrinho.
Os engenheiros químicos e de segurança Fernando Sobrinho e José Possebon abordaram temas
como as características, propriedades, riscos e perigos dos inflamáveis e combustíveis;
ferramentas de análise de risco; comunicações de risco; fontes de ignição; e a nova NR 20.
“A conceituação é importante para que os profissionais possam aplicar a norma”, explica
Sobrinho. “O curso, além de treinar, serve para avaliar as dificuldades que os profissionais têm
encontrado e propor adequações à NR/20”, completa o tecnologista da Fundacentro, que faz parte
da Comissão Nacional Tripartite Temática da NR 20.

Avaliação positiva
Os depoimentos dos participantes mostram que o treinamento dado atingiu o objetivo de fomentar
a implementação da norma e formar multiplicadores. “Estarei reformulando nossos treinamentos e

com certeza, multiplicando esse aperfeiçoamento da melhor forma possível”, afirmou um dos
profissionais que fez o curso.
A multiplicação do conhecimento apareceu em outras falas: “O curso é muito bom, particularmente
trabalho em um ramo composto do risco abordado no curso e na minha região a informação é
falha. Agradeço à Fundacentro e aos ministrantes do curso pela oportunidade, e agradeço
também em nome dos funcionários que serão contemplados pela informação”.
O desempenho dos docentes também foi elogiado: “Todos os dois instrutores são de extrema
importância e conhecimento para a disseminação da segurança no trabalho; são referências. Foi
uma honra poder receber instruções vindas destes dois grandes mestres da área de segurança”.
Fonte: Por ACS/ C. R. em 24/08/2015 Portal da Fundacentro
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