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A Comissão Técnica (CT) 
de Segurança do Traba-
lho da ABTCP promove a 
troca de experiências das 
melhores práticas entre os 

seus membros,  que representam as di-
versas empresas do setor de celulose e 
papel do Brasil. Sob a coordenação de 
Lucinei Damálio, com vasta experiên-
cia em mais de 44 anos de atuação nes-
sa indústria, a CT tem o papel de unir 
e discutir a Segurança do Trabalho em 
uma equipe formada por profissionais 
especialistas de diversas empresas. 

“Seus membros podem recomen-
dar e apresentar temas de inovação ou 

atualizações de Normas Regulamen-
tadoras (NR’s), bem como planejar e 
realizar Projetos, Reuniões, Treina-
mentos e Mesas Redondas de assun-
tos pertinentes à Saúde e Segurança 
do Trabalhador”, resumiu Damálio.  
Além disso, o coordenador conta que 
no início de 2019 foi criado um Co-
mitê dentro da CT para executar um 
Projeto solicitado pelo Conselho Exe-
cutivo da ABTCP, chamado de “Pro-
grama de Segurança – Plataforma Di-
gital de Integração”. 

De acordo com Damálio, o pro-
jeto visou padronizar as integrações 
de prestadores de serviços diretos 
e indiretos para acesso às empresas 
produtoras, bem como padronizar 
o treinamento e reciclagens de seus 
profissionais, respeitando as especifi-
cidades de cada uma dessas empresas 
produtoras, e criar um modelo padrão 
de certificados.

Quanto à sua importância, o coor-
denador e consultor de Segurança do 
Trabalho explica que a partir da cria-
ção da plataforma será possível, tanto 
para as empresas contratantes como 
para as empresas prestadoras de ser-
viços, reduzir significativamente a de-
manda de mão de obra e tempo para 
providenciarem a documentação ne-
cessária, reduzindo custos, sem com-
prometer a segurança dos envolvidos. 
A previsão é que o programa seja con-
cluído no próximo ano.

Enquanto isso, por conta da pande-
mia do novo coronavírus, quase todas 
as reuniões da CT de Segurança do 
Trabalho e do projeto em andamento 
foram realizadas pela plataforma vir-
tual da ABTCP. 

Dentre as tarefas a serem realizadas 
nesse e no próximo ano para concluir 
o projeto, estão:
• Definição da Estrutura Jurídica 

e TI para Suporte ao Desenvolvi-
mento da Plataforma 

• Processo de Contratação da Empre-
sa que desenvolverá a Plataforma

• Arquitetura (Definição das visões 
da Plataforma)

• Definição da Estrutura de Banco 
de Dados

• Geração do Conteúdo para Trei-
namento EAD

• Back- End (Desenvolvimento das 
funcionalidades)

• Front-End (Desenvolvimento das 
interfaces)

• Testes das Funcionalidades e In-
terfaces

• Implementação e Treinamento do 
Piloto

• Implementação da Estrutura de 
Gestão dos Documentos e Suporte 
aos Usuários

• Implementação e Treinamento das 
Demais Unidades (conforme cro-
nograma)

Para o futuro, conforme explica o 
coordenador, será preciso incentivar 
cada vez mais a participação ativa dos 
membros da Comissão, estimulando-os 
a contribuir com temas e apresenta-
ções relativas à Saúde e Segurança, 
bem como programar visitas técnicas 
da CT em diferentes empresas dentro 
e fora do setor. “Uma vez conhecendo 
suas melhores práticas, poderemos 
contribuir para o aprimoramento da 
Saúde e da Segurança do trabalhador 
do nosso setor”, concluiu.    n

Comissão Técnica de Segurança do Trabalho da 
ABTCP atua em Programa Digital de Integração
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Projeto tem por objetivo unificar a integração e controle de 
acesso para prestadores de serviços diretos e indiretos
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O coordenador da CT de Segurança do 
Trabalho, Lucinei Damálio, também consultor 
nas áreas de Segurança do Trabalho & 
Liderança, possui 44 anos de experiência 
no setor de celulose e papel. Iniciou sua 
carreira na Champion Papel e Celulose, 
com relevante atuação pela International 
Paper e Stora Enso. Nesta última empresa, 
como Diretor Industrial e Embaixador de 
Segurança do grupo, foi responsável pela 
implantação do Sistema de Segurança do 
Trabalho e Liderança em 116 unidades da 
companhia pelo mundo.


