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Campeonato de Fotos Radicais

Atenção escaladores! Quem tiver uma imagem sensacional realizando alguma atividade nas alturas, envie uma cópia para Abendi. 
Você participará de uma competição inédita, que vai eleger as três melhores fotos de Acesso por Corda do País. As cenas vencedoras 
serão publicadas nas nossas redes sociais e em todos os veículos de comunicação da entidade, e ainda valerão um prêmio no valor 
de R$ 1,7 mil, para ser utilizado em serviços na Abendi! Aproveite! Mande a sua foto, a partir de 02 de março até 1º de maio, para: 
concurso.abendi.corda@gmail.com. Conheça, a seguir, o regulamento do campeonato:

Instruções de participação:
1- Cada competidor pode enviar até cinco fotos;
2- Serão consideradas somente as imagens que cumprirem todos os requisitos profissionais e de segurança;
3- Ao se inscrever, os participantes autorizam, automaticamente, a Abendi a utilizar as imagens para fins promocionais e institucionais.

Critério de avaliação:
1- Serão aceitas apenas as fotos de trabalho de acesso por corda, excluindo as atividades de lazer e/ou esportivas;
2- As imagens serão avaliadas por uma comissão julgadora composta por instrutores de Organismos de Treinamentos da Abendi (OTs), 
examinadores e especialistas;
2- Serão escolhidas as fotos que melhor retratarem a realidade do acesso por corda, refletindo a complexidade do trabalho e a beleza 
do cenário revelado naquele exato momento do clique;
4- Os profissionais vencedores serão anunciados, no dia 03 de maio, no site: abendicorda.org.br.

Fique atento profissional, sua certificação pode vencer neste ano!
Você tem quatro motivos para fazer a sua recertificação na Abendi:

- Pagamento em até 12X no cartão;
- Caso precise repetir o exame de recertificação, o valor desse reexame terá 50% de desconto; 
- Condições especiais de pagamento para profissionais que fizeram treinamento ou retreinamento nos OTs da Abendi.
- Tenha um diferencial no mercado de trabalho, mantenha a sua certificação em um organismo com prestígio nacional e internacional! 

Mais informações: abendicorda.org.br e abendi@abendi.org.br.
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Seminário Acesso por Corda: um dos destaques da Coteq 2017

Apresentar a visão de especialistas em Acesso por Corda em relação a temas como segurança, ancoragem, inspeção, mercado de 
trabalho, práticas internacionais, certificação e desempenho. Esse é o objetivo do Seminário Acesso por Corda, um dos eventos para-
lelos da Conferência sobre Tecnologia de Equipamentos (Coteq 2017), que acontece de 15 a 18 de maio, no Rio de Janeiro. Além de 
escaladores, o público-alvo do encontro é formado por representantes de empresas que contratam esse tipo de atividade. 
Mais informações: http://abendieventos.org.br/acesso_corda/.

Embora o Setor de Óleo&Gás seja uma das principais demandas de trabalho de acesso por corda, outras atividades, como escalar encostas, por exemplo, também repre-
sentam boas oportunidades de emprego

Treinamento Reconhecido pela Abendi é exigência para certificação em 
Acesso por Corda
• Os cursos realizados em outras unidades não serão mais aceitos 

Desde janeiro, os candidatos que iniciarem o processo de certificação em Acesso por Corda da Abendi devem realizar o treinamento 
em uma instituição reconhecida pela entidade. A nova exigência é uma forma de estimular a melhor formação profissional na área, 
justamente porque, antes de reconhecer um treinamento, a Associação atesta a credibilidade do local onde ele acontece, avaliando o 
material didático, as instalações, os equipamentos e o nível de qualificação dos instrutores.
Vale destacar que essa nova regra traz vantagens para o mercado, os profissionais e empregadores. Saiba por que, a seguir:

• Com a formação num Treinamento Reconhecido, o candidato sai na frente ao disputar uma vaga de trabalho, por ter concluído um 
treinamento numa instituição com a marca Abendi, de solidez e credibilidade no mercado;

• O Treinamento Reconhecido  dá direito a um curso de nivelamento nível 1 e 2 EAD da Abendi, que transmite conceitos básicos sobre 
Ensaios Não Destrutivos (ENDs), abordando a introdução aos métodos de END, processos de fabricação, Sistema Nacional de Quali-
ficação e Certificação (SNQC), desenho técnico, conceitos de matemática, segurança industrial, vasos de pressão, entre outros. Além 
disso, amplia as possibilidades de qualificação do profissional e, com isso, a sua empregabilidade,

• Empresa e mercado podem contar com profissionais alinhados aos padrões técnicos e normativos mundiais. Isso evita acidentes, 
aumenta a produtividade e impulsiona a competitividade.

Mais informações: corda@abendi.org.br.

CE de Resgate Industrial define níveis de competências na área
A Comissão de Estudo de Qualificação de Profissional de Resgate Técnico Industrial por Corda em Altura e Espaço Confinado, formada 
pela ABNT para a criação de uma norma no segmento, estuda a possibilidade de considerar quatro níveis de competência na atividade, 
além de descrever pré-requisitos e comprovação de atividades. As discussões avançaram no fim do ano passado, e no início desse 
ano, quando o grupo se reuniu no Rio de Janeiro. Vale lembrar que a CE foi criada no segundo semestre de 2016 para atender a uma 
demanda do mercado de trabalho por profissionais mais capacitados, aptos a desenvolver a função seguindo procedimentos e padrões 
de segurança. O próximo encontro acontece no dia 16 de março. 

Acesse o link ao lado http://www.abendicorda.org.br/docs/reuniao_ce_resgate.pdf e conheça, na íntegra, a ata da reunião.
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Entrevista

O segmento de Óleo&Gás não é o único a empregar escaladores 
industriais. Confira, a seguir, uma entrevista com Erik Almeida, gestor 
de contratos da Betonpoxi Engenharia, prestadora de serviços para 
diversos setores empresariais:

1. Quais são os segmentos de atividades da sua empresa que necessitam de escaladores industriais?
A Betonpoxi Engenharia Ltda realiza serviços em diversos tipos de áreas industriais, incluindo aqueles que demandam escaladores, 
como inspeção de estruturas, eliminação de condições inseguras em prédios, torres e chaminés, execução de desmontagem/demo-
lição controlada de estruturas que sofreram sinistro, recuperação de estruturas em locais de difícil acesso, estabilização de taludes e 
encostas, execução de cortinas atirantadas em solo ou rocha, etc.

2. São contratos fixos ou temporários?
Ambos. Temos contratos com poucos meses de prazo, bem como contratos anuais.

3. Qual é o perfil ideal de um escalador industrial?
Este profissional deve possuir uma excelente concentração e foco na atividade, exercer o cuidado genuíno com a equipe, nunca parar 
de aumentar sua capacitação/treinamento.

4. Explique a importância da Certificação Profissional nesses 
segmentos?
É fundamental, pois, nesse nicho de atividade, é imprescindível o 
treinamento válido e experiência, assim este aspecto só é eviden-
ciado por meio de capacitação/certificação. A certificação já era fun-
damental, mas, com a normatização da NR 35, ficou mais clara a 
necessidade.

5. Existem profissionais qualificados suficientemente para aten-
der à demanda do mercado de trabalho ou faltam escaladores 
bem preparados?
Infelizmente não, quando há a necessidade de contratação de uma 
equipe certificada de maior porte, surge sempre uma grande dificul-
dade, temos que buscar esses profissionais em todo o Brasil.


