
 
 

 

 

 

 

 

ENSE – Encontro Nacional dos Seconcis 

São Paulo/SP – 27 e 28 de setembro 2018 
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Encontro Nacional dos Seconcis – ENSE 2018              

Dia 27 de setembro (quinta-feira) 

 

08 às 9h – Credenciamento e café de boas vindas 

09 às 09h40 – Abertura  

09h40 – Apresentação do Estudo sobre o Impacto Social dos Seconcis, realizado pela 
NHK/Fundação Dom Cabral, a pedido do FASC/CBIC (Rafael Tello). 

10h40 – Apresentação – RAIO X Unidades Regionais Seconci – SP/ Ano 2017 (Flávia Coelho) e 
Case Ribeirão Preto (Agnaldo Silva). 

12 às 13h – Almoço 

 

13 às 17h - Reuniões das áreas técnicas conforme abaixo: 

 

Odontologia 

13 às 17h – Reunião dos Coordenadores Odontológicos para assuntos técnicos: 

1. Manejo odontológico de pacientes sistemicamente comprometidos, com enfoque em 
coagulopatias, doenças endócrinas, doenças autoimunes e outras com o objetivo de elaborar ou 
enriquecer os POPs de cada Seconci. 

2. Abrangência da cobertura do tratamento odontológico nos Seconcis (clínica básica x 
especialidades); 

3. Câncer bucal e sua ocorrência nos trabalhadores da construção civil - uma visão epidemiológica; 

4. Implementação de novos procedimentos odontológicos com a finalidade de agregar valor ao 
pacote de serviços oferecidos ao associado; 

5. Métodos e processos de agendamento e cancelamento de consultas. Troca de experiências 
sobre a utilização de agendamento online através de site ou aplicativo; 

6. Protocolo de relacionamento do profissional odontológico com o paciente; 

 

 

Administração / Segurança / Saúde do Trabalho  

13 às 14h – Palestra sistema e-Social (Auditor Fiscal José Alberto Maia). 

14h às 15h30 – Como os Seconcis estão se preparando para fornecimento às empresas das 
informações exigidas pelo e-Social. 
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Administração  

15h30 às 17h – Reunião dos Presidentes, Diretores e Superintendentes para assuntos técnicos: 

1. Resultado da matriz FOFA elaborada pelos principais executivos dos SECONCIs; 

2. ANS – posição atual sobre o andamento dos processos dos SECONCIs RJ e SP;  

3. Experiência do Seconci- OSS /SP; 

4. Lei n. 8.662/1993, em especial o Art. 15. 

 

Segurança do Trabalho 

15h30 às 17h – Reunião dos Coordenadores de Segurança para assuntos técnicos: 

1. Treinamentos em SST: a) A repetição dos temas nos diversos tipos de treinamentos de segurança 
e b) A indústria de papel para treinamentos em SST oferecido pelo mercado; 

2. As empresas demandam pouco o SECONCI para realizar os programas ocupacionais. Porque isso 
acontece? O que fazer?  

3. Treinamentos EAD x Nota Técnica 54/18; 

 

Saúde do Trabalho e Medicina Assistencial 

15h30 às 17h – Reunião dos Coordenadores Médicos para assuntos técnicos: 

1. Ações Preventivas de Saúde inseridas no PCMSO; 

2. Protocolos Médicos do PCMSO; 

3. Estatística de conclusão de Exames Ocupacionais para o mesmo dia da consulta; 

 

 

17h – Encerramento 
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Dia 28 de setembro (sexta-feira) 

 

09 às 10h – Palestra Apresentação da Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho - CANPAT Construção e trabalho CBIC voltado à Saúde e Segurança do Trabalho 
(CPRT/CBIC). 

 

Reuniões Técnicas 

Odontologia 

10 às 12h – Reunião dos Coordenadores para assuntos técnicos: 

7. Prontuário Eletrônico, desenvolver ou adquirir? 

8. Segurança do paciente : Metas Internacionais para a Segurança do Paciente. 

9. O que a odontologia pode fazer no campo da prevenção das doenças bucais, de forma a 
atingir o maior número de trabalhadores em médio prazo. 

 

Segurança do Trabalho 

10 às 12h – Palestra “O PCMAT e a fiscalização do Ministério do Trabalho” (Auditor Fiscal 
Antônio Pereira). 

 

Saúde do Trabalho e Medicina Assistencial 

10 às 12h – Reunião dos Coordenadores para assuntos técnicos: 

4. Parecer 29/2017 do CFM.  

5. Rastreamento por ECG- Diretriz técnica da ANAMT. 

6. Certificação Digital e o Prontuário - Os avanços; 

 

Administração   

10 às 12h – Reunião dos Presidentes, Diretores e Superintendentes para assuntos técnicos: 

5. Convenções Coletivas – Cláusula Seconci; 

6.  Sinergia entre o SECONCI e as entidades empresariais da construção civil com vistas a 
racionalização e eficiência das atividades em favor das empresas; 

7. Indicadores de gestão para os Seconcis. 
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12 às 13h – Almoço 

 

Reuniões Técnicas 

 

Odontologia 

13 às 16h30 – Reunião dos Coordenadores para tratar assuntos técnicos: 

10. Indicadores da Odontologia; 

11. Assuntos Diversos a acrescentar. 

 

Segurança do Trabalho 

13 às 14h – Palestra Gestão para Trabalho em altura- Palestra Auditor Fiscal Gianfranco 
Pampalon. 

14 às 16h30 - Reunião dos Coordenadores para assuntos técnicos: 

4. Atendimento de SST para empresas fora do setor de construção; 

5. Resultados econômicos de SST - lucro ou prejuízo? 

6. Assuntos Diversos a acrescentar. 
 

 

 

Saúde do Trabalho e Medicina Assistencial 

13 às 16h30 – Reunião dos Coordenadores para assuntos técnicos: 

7. Protocolo de relacionamento do profissional médicos com o paciente; 

8. Serviços alternativos em clínica geral para resolver casos de urgências por telefone; 

9. Ações de educação em saúde – o que tem sido feito? 

10. Assuntos Diversos a acrescentar. 

 

 

 

 



6 
 

Encontro Nacional dos Seconcis – ENSE 2018              

Administração   

13 às 16h30– Reunião dos Presidentes, Diretores e Superintendentes para assuntos técnicos: 

8.  Ação conjunta entre SECONCIs para: a) racionalizar processos (compras, materiais 
educativos em saúde, vídeos, etc.; b) Divulgação das atividades realizadas, interna e 
externamente, dando maior peso institucional e racionalizando custo operacional. c) 
Planejamento estratégico do SECONCI BRASIL para 5 anos; d) Programa de ética e compliance; 

9.  Relacionamento com o Sindicado dos trabalhadores com visas à cobrança das contribuições 
de 1% previstas na convenção coletiva de trabalho; 

10.  Experiências bem-sucedidas realizadas pelos SECONCIs com ações extra contribuição de 
1%, que tenham atendido às necessidades das empresas, considerando as condições 
econômicas atuais e as características regionais; 

11.  É possível tornar o Seconci independente da contribuição compulsória de 1%? 

12. Troca de experiência sobre a implementação de projetos sociais voltados para o 
trabalhador da construção civil. 

13. Forma de atuação dos Seconcis frente a projetos sociais voltados para a comunidade. 

14. Prestação de serviços ocupacionais a outros segmentos. 

15. Assuntos Diversos a acrescentar.  

 

 

16h30 às 17h– Reunião todos os participantes para conclusões finais e encerramento. 

 

 


