
 

ESTADO DO PARANÁ 

COMISSÃO ESTADUAL P2R2 
 

1ª Reunião: GT – Ensino  

Data: 24 de março de 2017 

Horário Previsto 09h00min Início 09h20min 

Pauta:  Avaliação dos encaminhamentos da 1ª reunião do GT de transporte 
rodoviário de produtos perigosos. 

Participantes: Miscila Zeferino, SEST SENAT; 1º Ten. Marcos Vidal da Silva Junior, CEPDEC. 

ASSUNTOS ABORDADOS 

Representante Assunto 

Ten. Vidal Iniciou a reunião fazendo uma contextualização dos trabalhos da CEP2R2 até o 
presente momento.  

Miscila Informou que os cursos oferecidos pelo Sest Senat são isentos de curtos para os 
transportadores. Eles já pagam uma taxa compulsória, empresas transportadoras ou 
autônomos, que os isenta de qualquer outro pagamento.  
Grande parte dos participantes são autônomos. Os alunos são aprovados após 
atingir o índice mínimo nas provas, que são realizadas ao final de cada módulo.  
Não há desenvolvimento de atividade prática sobre ação em caso de incidentes ou 
acidentes com produtos perigosos, mas existem experiências com alguns produtos 
para demonstrar a importância para os alunos. 
A maioria dos alunos apresenta interesse nas aulas. Elas são preparadas para 
aproveitar as experiências deles, fazendo a aula mais interessante. Apenas uma 
pequena parcela dos alunos não se mostra tão interessado. 

Ten. Vidal Perguntou sobre a existência de cursos para empresas. 

Miscila O Sest Senat faz apenas para os transportadores. Seria necessário verificar se alguma 
outra empresa do sistema “S” oferece algum curso neste sentido. Talvez o Senai 
ofereça curso com referência aos agrotóxicos.  
No Paraná há uma reunião de câmaras técnicas nas quais são definidas as 
atribuições de cada uma das entidades do sistema “S”, de maneira que não há 
cruzamento de atribuições. Em outros Estados este cruzamento acontece.  
 

Miscila Outra atividade que o Sest Senat faz é o Programa Olho vivo, que atua na parte 
comportamental dos motoristas. Este programa faz parte da certificação do 
SASSMAQ, programa de qualidade para empresas transportadoras de produtos 
perigosos. 

Ten. Vidal Comentou que houve informações em outras reuniões de que já foram feitas 
proposições de alteração de legislação sobre a questão do curso do MOPP para a 
inclusão de atividades práticas. Irá verificar quais foram as propostas.  

Miscila Já houve propostas de modificação no curso feitas pela Sest Senat. Verificará com a 
Comissão responsável para repassar as informações sobre as sugestões e trazer para 
a reunião. 

Ten. Vidal Encerrou a reunião às 10h00min. 

DELIBERAÇÕES 

 Ten. Vidal fará contato com TECPAR para verificar se há outras questões de ensino na 
certificação SASSMAQ. 
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 Ten. Vidal fará contato com CRQ, PRF para verificar dados sobre as questões de ensino e 
verificar os participantes.  

 Miscila verificará as sugestões feitas pelo Sest Senat sobre a alteração do Curso do MOPP. 

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

  Análise das sugestões de modificação no curso MOPP. 

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: 18 de maio de 2017. 
Horário: 09h00min. 
Local: Local: SEST SENAT. 
Endereço: rua Salvador Ferrante, nº 1.440, Boqueirão, Curitiba-PR. 


