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ABNT/CE-99:019.002 – Comissão de Estudo de Qualificação de Profissional de Resgate 
Técnico Industrial por Corda em Altura e Espaço Confinado 

ATA DA 6ª REUNIÃO/2017     DATA: 25.10.2017 
  
INÍCIO:   9:30h                                                                     TÉRMINO: 17:00h 
LOCAL: ABTN 

   Rua Conselheiro Nebias, 1131 – Campos Elíseos - São Paulo/SP 
 

COORDENADOR: Paulo Roberto 

SECRETÁRIO: Raimundo Sampaio 

 

1. PARTICIPANTES 

1.1. Presentes (conforme lista de presença)  

Entidade Representante Telefone Endereço eletrônico Classe MPE 

3M 
Alessandro 
Luszczynski 

(41)9949-7715 alusxczynski@mmm.com   

ABENDI Luiz Mauro Alves (11) 5586-3198 luizmauro@abendi.org.br N X 

ABETAC Natany Sousa Lanza (11) 94143-6455 natyirata@gmail.com   

ALPIEND 
André Luis Navarro de 

Araújo 
(19) 98194-0263 andre@alpiend.com   

ALPSERV Wendell Vieira (12) 98178-1487 wendell.lima@alpserv.com.br   

ALTA 
Paulo Roberto 

Ferreira 
(21) 99123-2393 bruxopaulo@uol.com.br   

ANEAC 
Luciano Dórea de 

Carvalho 
 

(71) 9176-2732 contatoctar@gmail.com   

AUTONOMO Matheus Baños (42)9828-3102 matheus.banos@ductor.com.

br 
N X 

AXIS Carlos Eduardo Lobo (41)9930-3104 eduardo@axisalesso.com.br   

BRASKEM Raimundo Sampaio (71)99297-8414 
raimundo.sampaio@braskem

.com 
P e C   

CORPO DE 

BOMBEIROS DO 

CEARÁ / STORZT 

Rômulo César Correia 

Sales 
(85) 98767-6907 

romulo@storztreinamentos.co
m.br 

  

ESTVEC 
Jânio Fernandes 

Quadros 
(11)9731503225 estvec@hotmail.com   

HAWK 
Edson Gonçalves 

Falcão Rios 
(81) 99729-6260 falcao@hawkservice.com.br   

LEAL 
José Alexandre 

Marcondes Machado 
(11) 98371-7842 

alexandre.marcondes@leal.co
m.br 

  

INDUSTRAIL RESCUE Luis Felipe (21)9647-8310 felipe@rapelradical.com.br   

MASTT Yan dos Santos (41) 984760425 yan.santos@mastt.com.br   

mailto:eduardo@axisalesso.com.br
mailto:alexandre.marcondes@leal.com.br
mailto:alexandre.marcondes@leal.com.br
mailto:felipe@rapelradical.com.br
mailto:yan.santos@mastt.com.br


            

ABNT/CB-099 - QUALIFICAÇÃO E 
CERTIFICAÇÃO DE PESSOAS 

 
 

 

Página: 2 / 6 

PETROBRÁS Wagner Roque (13) 99781-2901 Wagner.roque@petrobras.com.

br 
  

STONEHENGE Tiago Santos (51)9692-2672 tiago@stoneh.com.br P e C   

TASK Ricardo Perez (15)99789-5457 Ricardo@taskbr.com P   

TASK Tulio Mota França (15)99843-3233  tulio@taskbr.com C   

TEI SOLUÇÕES Breno Botelho (31) 986523816 teisolucoes26@gmail.com   

TOTALITAS 
TREINAMENTOS 

Rui de Miranda 
Barbosa 

(21)98752-2463 ruimiranda77@gmail.com  X 

 

 

 

Ausências Justificadas 

Entidade Representante Telefone Endereço eletrônico 

DOW BRASIL José Jorge Brito Ribeiro (71) 992731121 britojj@gmail.com 

CONTREX Luiz Carlos Santos Filho (27) 99737-5403 luizsubara@hotmail.com 

 
 

2. EXPEDIENTE 

2.1  O Sr. Paulo Roberto abriu a reunião, informando que o MTE convidou a ABNT para apresentar 

o projeto de norma de resgate e para participar da apresentação do Anexo-3, na CTTP da 

NR-35.  A ABNT o indicou para representá-la nesta reunião, visto ser membro da 

ABNT/CE-99:019.002. 

 

Informou que durante a apresentação da norma para os presentes, a CTTP abordou os 

seguintes pontos: 

 

• Ressaltou que algumas palavras do título, como corda e técnico, e no interior da norma, como 

habilitado e certificado, poderiam induzir a uma conotação que difere do propósito real da 

CE. 

• Que realizar o treinamento do PPR conforme Fundacentro como pré-requisito não seria 

adequado, mas sim, realizar o treinamento de proteção respiratória conforme o PPR da 

Fundacentro. 

• Que não estava muito claro com seria realizado a entrada direta em um nível superior, assim 

como não estava claro quais dos três níveis de trabalhador, conforme NR-33, seria exigido 

como pré-requisito para o profissional de resgate. 

• Que o tempo de validade do treinamento estava pequeno, e o retreinamento extenso. 

mailto:britojj@gmail.com
mailto:luizsubara@hotmail.com
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• Qual seria o nível técnico exigido como pré-requisito para ser instrutor, pois se não definido, 

qualquer nível técnico poderia ser – ex: Curso Técnico de Padeiro. 

• Não estava claro a necessidade de pessoas que tenham experiência na atividade. 

• Que pela leitura que fizeram da norma estava mais direcionando para o provedor de 

treinamento do que para o que o aluno deveria aprender. 

 

 O Sr. Paulo informou que a CTTP ficou satisfeita com a apresentação e vê a necessidade de 

se trabalhar mais forte nos Instrutores que irão dar o treinamento de resgate. 

 

 

2.2  A ATA anterior foi lida e aprovada pela CE. 

  

3 . ASSUNTOS TRATADOS 

3.1  A CE deliberou a remoção da palavra corda do título da norma, para evitar conotações que 

possam vir a difere do real propósito da norma. E manter o termo Resgate Técnico Industrial, 

porém colocando a definição do mesmo dentro de termos e definições. 

3.2 A CE deliberou alterar as palavras habilitado e certificado para qualificado, quando estiver se 

referindo aos alunos/profissionais de resgate. 

3.3 A CE deliberou alterar o prazo de validade dos treinamentos de todos os níveis para 3 anos. 

Excluir o retreinamento, e em substituição a este, incluir que deve ser realizado simulados no 

mínimo a cada 12 meses com a participação dos resgatista. 

3.4  A CE deliberou que não existirá passagem direta para o nível Líder, o profissional deverá passar 

primeiro pelo nível Operacional. 

3.5  Foi apresentada para a CE a norma formatada no padrão ABNT pelo GT, lida e aprovado pela 

CE, após debate e ajustes do texto.  

3.6  Conforme solicitação para registro em Ata a Sra. Natany Sousa deseja que não conste na 

norma as habilidades referentes as técnicas de progressão vertical / horizontal / inclinada por 

corda. 

 

3.7 A CE deliberou que o GT deverá trabalhar nos seguintes assuntos para serem apresentados na 

próxima reunião: 

• Texto da Norma 
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• Formatação da norma conforme ABNT  

• Anexos 

 

4 . OUTROS ASSUNTOS 

4.1 A CE deliberou que a próxima, como deve ser a última do ano, deverá ser na sede da 
ABNT-RJ  
 

 

4.2  Não havendo mais assuntos, os Sr Paulo Roberto encerrou a reunião. 

5 PRÓXIMA REUNIÃO 

DATA:  22/11/2017 

HORÁRIO: 09h às 16:30h  

LOCAL: ABNT Rio de Janeiro 

 

Esta ata também é um convite para a próxima reunião conforme data, local e horário 
acima. Solicitamos a gentileza de confirmar sua presença com Ingrid Neves, através do 
e-mail: ingrid.neves@abnt.org.br 
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