
                                                                                                                                                
 
 

Opus ministrará curso sobre a nova NR-35, que disciplina os requisitos de proteção 
para os trabalhos em altura 

 
O Instituto Opus, da Sobratema – Associação Brasileira de Tecnologia para Equipamentos e Manutenção, 
promoverá, no dia 5 de dezembro, um curso especial sobre as mudanças promovidas na gestão de 
segurança do trabalho em altura contemplada na nova NR-35, a Norma Regulamentadora que disciplina a 
forma de trabalho seguro em altura nas atividades executadas acima de dois metros de um piso, onde haja 
risco de queda. 
 
O principal objetivo do curso, intitulado “Desvendando a NR-35 – trabalho em altura” é apresentar esta 
nova norma que estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, 
envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos 
trabalhadores envolvidos com esta atividade. 
 
Com duração de oito horas, o curso será ministrado por Gianfranco Pampalon, engenheiro civil, de 
segurança do trabalho e auditor fiscal do Trabalho na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego 
em São Paulo (SRTE/SP) que foi membro do GTT, como representante do governo, na elaboração da NR-35. 
 
Sobre a SOBRATEMA 
A Sobratema – Associação Brasileira de Tecnologia para Equipamentos e Manutenção, desde a sua 
fundação, em 1988, hoje com 1.145 membros associados, se dedica a propor soluções para o 
desenvolvimento tecnológico do setor, difundir o conhecimento e informações ao mercado e, por meio do 
Instituto Opus, promove a formação, especialização e atualização de profissionais dos setores de 
construção e mineração.  
A entidade é idealizadora e organizadora da M&T Expo, maior e mais importante feira latino-americana de 
equipamentos para construção e mineração, da Construction Expo, que oferece soluções para edificações e 
obras de infraestrutura, e da M&T Peças e Serviços, todas realizadas sequencialmente a cada três anos. 
Lançou recentemente o Canal CHN – Construção Hoje Notícias, com boletins diários e programas 
quinzenais. Na área de publicações, edita, regularmente, livros técnicos, o Guia Sobratema de 
Equipamentos e, mensalmente, as revistas M&T – Manutenção e Tecnologia e Grandes Construções. 
Disponibiliza, ainda, na área de Inteligência de Mercado, um conjunto de estudos e pesquisas com foco nas 
áreas de construção e mineração. Além disso, organiza eventos especializados: Congresso, Workshop, 
Fórum e as Missões Técnicas, que levam profissionais para as mais importantes feiras internacionais dos 
setores da construção e da mineração. 
www.sobratema.org.br 
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