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PROJETO PORTAS ABERTAS 
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O Projeto Portas Abertas é uma iniciativa sócio cultural e voluntaria, desenvolvida pela Divisão Integrada 
de Segurança do Trabalho, Saúde do Trabalhador e Gestão Ambiental  da UNIFESP – Campus Guarulhos 
em parceria com a Sociedade Brasileira de Proteção Humana e o NUPREC, cujos objetivos, dentre outros 
são: 
Formação, qualificação e habilitação de pessoas, colaborando com o desenvolvimento e aperfeiçoamento 
contínuo do individuo (tão exigido no mercado de trabalho atual) estimulando e garantindo o acesso ao 
emprego e estimulo ao empreendedorismo com consequente direito pleno ao exercício da cidadania, ou 
seja, influenciando a comunidade para seu desenvolvimento responsável e sustentável através de ações de 
capacitação profissional para a empregabilidade e prevenção de acidentes. Informa o Coordenador do 
Projeto Professor Aparecido da Cruz que é Especialista em Segurança do Trabalho e atua como chefe da 
divisão na UNIFESP além de educador e articulista voluntário da Sociedade Brasileira de Proteção Humana.  

As atividades do Projeto Portas Abertas já atenderam mais de 5500 pessoas, por meio de  cursos, palestras 
e oficinas realizadas nos finais de semana no campus da universidade, bem como em outras instituições de 
ensino da cidade e até em Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho - SIPAT de empresas de 
Guarulhos e região, sem qualquer ônus e voltadas para a disseminação da cultura prevencionista, como é o 
caso das palestras Segurança Doméstica, Segurança Pessoal na Pratica, Prevenção de Acidentes e Currículo 
Eficaz e Voluntariado em Proteção Civil, todas realizadas em algumas empresas da região e no campus 
universitário no Bairro dos Pimentas com o auxilio de divulgação do CIET Guarulhos e outros parceiros 
eventuais. 

É a divisão de segurança de um campus universitário de humanidades, compreendendo que, o que 
realmente faz diferença, não são discursos, mas ações firmes e concretas.  

Entendemos nosso papel de coadjuvante neste processo social, oferecendo oportunidade através das 
atividades realizadas no campus, contribui no processo de melhoria continua da imagem da universidade 
junto à comunidade e promove a cultura prevencionista. Finaliza o coordenador das atividades e educador 
social Aparecido da Cruz, que é Especialista em Segurança do Trabalho da instituição e Coordenador de 

 

Cursos, oficinas, palestras, simpósios e 

outras atividades gratuitas vêm sendo 

desenvolvidas para a comunidade 

com foco na capacitação para a 

empregabilidade e a prevenção de 

acidentes e eventos adversos. 
Alunos sociais recebem certificados no teatro da universidade 

Contatos com a Divisão Integrada de Saúde, Segurança do Trabalho e Gestão Ambiental 

11.5576.4848 Ramal 6180 e 11.962824347 ou aparecido.cruz@unifesp.br 
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voluntariado da ONG NUPREC. Muitas das atividades sociais da Divisão de Segurança do Trabalho da 
Universidade Federal de São Paulo, já foram objeto de publicações em jornais, revistas e sites facilmente 
encontradas na rede mundial de computadores e periódicos da área. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeiro  Curso Fundamentos de 
Resposta a Desastres, em parceria 
com Associação Médica Brasileira, 
Segurança do Trabalho UNIFESP e 

Defesa Civil.  

Palestra “Construindo um 
currículo eficaz” dicas de 

comportamento e etiqueta em 
entrevistas e processos 

seletivos. Outro propósito da 
palestra é fomentar o 
empreendedorismo 

Formatura da 3ª Turma do 

Curso Agente de Portaria e 

Zeladoria 

Voluntários vinculados às 
ações da Divisão de Segurança 

do Trabalho UNIFESP 
Guarulhos receberam Selo e 

Láurea Ambiental da 
Prefeitura e Câmara de 

Guarulhos em 2014 através do 
NUPREC 

Projeto Música e Dança na 
Comunidade. Atividade em 
parceria com ONGs da 
Cidade de Guarulhos e 
igrejas. 

 

Curso Gratuito de Formação 
Profissionalizante de Bombeiros 

Profissionais Civis em parceria com 
o Núcleo de Proteção e Defesa 

Civil – NUPREC e Sociedade 
Brasileira de Proteção Humana 

Alunos de escolas públicas locais 
recebem certificados e medalhas 

pela participação no Projeto Arte e 
Prevenção da Segurança do Trabalho 
UNIFESP Guarulhos. O Projeto tem a 

ideia de despertar a consciência 
prevencionista nas escolas. O projeto 

contempla a Política Nacional de 
Proteção Civil e a Política de 

Segurança e Saúde no Trabalho. 

O V Encontro Internacional de 
Bombeiros e Equipes de 
Emergência realizado no Teatro da 
UNIFESP Guarulhos reuniu 
profissionais de todas as regiões do 
país e os maiores especialistas 
sobre os temas abordados. 

Além dos mais de 700 bombeiros 
civis, voluntários e militares que 
aderiram ao evento, autoridades e 
comunidade em geral prestigiaram 
a ação da Divisão de Segurança do 
Trabalho em parceria com o CEU 
Pimentas,  Policia Militar e Força 
Tarefa Brasileira. 

O evento coloca Guarulhos como 
“Capital Nacional da Prevenção” no 
dia deste maravilhoso evento. 

Plantio de árvores com crianças do 

CEU Pimentas e promoção da 

Educação Ambiental 

 

Entrega de certificados aos 

multiplicadores da prevenção 
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Chefe da Segurança do 
Trabalho da UNIFESP Guarulhos 
fala sobre voluntariado na 
Comissão de Legislação 
Participativa da Câmara dos 
Deputados em Brasília a convite 
da casa. 

Conferência Livre de Proteção 
Civil realizada pela SST UNIFESP 
Guarulhos é considerada a 
melhor conferencia livre do Brasil, 
inclusive com registro pela TVNBR 
do governo federal. 

O vídeo está disponível no you tube: 

https://www.youtube.com/watch?v=PgQJIWzpHgQ  

Parceria com: NUPREC – Núcleo de Ações Voluntarias em Proteção e Defesa Civil e Sociedade Brasileira de Proteção Humana 

A premiação da 11ª edição do Selo Ambiental foi realizada no Teatro 
Adamastor. Estavam presentes à mesa de autoridades os então prefeito de 
Guarulhos, Sebastião Almeida, o vice-presidente da Câmara Municipal, 
Marcelo Seminaldo (PT), o então secretário municipal de Meio Ambiente Luiz 
Henrique Rodrigues, além dos então integrantes da comissão permanente de 
Meio Ambiente, Guti (PV) e João Barbosa (PRB). 

A cerimônia foi iniciada ao som de clássicas músicas internacionais 
tocadas pela Banda Big Band, do Conservatório Municipal de Guarulhos. 
Nesta edição do Selo, 51 projetos de ações sustentáveis foram premiados 
em quatro categorias: Sociedade Civil, Setor Privado, Poder Público e 
Parcerias. 

O prefeito Sebastião Almeida destacou que “a premiação é uma das 
maneiras de dizer aos premiados um muito obrigado pelo o que estão 
fazendo pelo planeta”. 

Já o presidente da comissão permanente de Meio Ambiente da 
Câmara, vereador João Barbosa (PRB) ressaltou que “o Selo é para o 
município de Guarulhos, mas certamente será referência para todo o país”. 

Zanetta mencionou que “os 11 anos de existência do selo ambiental 
refletem uma política pública que está sempre sendo aprimorada, mas que 
continua acertando”. 

Todos os premiados receberam um certificado de boas ações 
ambientais e um troféu ecológico, feito de vidro e ornamentado com uma 
micro-orquídea nativa da mata atlântica. “Esse troféu representa 
transparência, cuidado e preservação da vida”, disse um dos organizadores 
do Selo, Fábio Hidalgo Valente Bordalo, conhecido popularmente como Fabu. 

Nas fotos ao lado o servidor chefe da Divisão Integrada de Saúde, 
Segurança e Gestão Ambiental da Unifesp Guarulhos, Aparecido da Cruz que 
recebeu a Láurea e o Certificado do 11º Selo Ambiental com o Projeto 
NUPREC de Educação e Prevenção a Emergências Ambientais. O projeto 
apresentado pelo servidor e voluntários, atenderam aos critérios de 
Impactos socioambientais , Legalidade, Potencial Replicação, Inovação, 
Fomento às políticas públicas,  Estimulo ao desenvolvimento local e 
Responsabilidade Solidária exigidos pela organização.  

A premiação, que durou cerca de 3h e foi acompanhada por um 
público que lotou o Teatro do Centro Adamastor, foi encerrada ao som das 
músicas instrumentais da Banda Big Band.  

 

Todas as fotos do evento podem ser conferidas em: 

https://plus.google.com/photos/108139667443913336306/albums/6021897060878238753?hl=pt-BR 
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NUCLEO DE AÇÕES VOLUNTARIAS EM PROTEÇÃO E DEFESA 
CIVIL - NUPREC 
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O Núcleo de Ações Voluntarias em Proteção e Defesa Civil – 

NUPREC é uma atividade que visa promover, incentivar, estimular, 

articular, defender e contemplar a educação para a proteção e 

defesa civil voluntaria nos atuais moldes internacionais, através de 

pessoas qualificadas, treinadas, preparadas, comprometidas e 

capacitadas para tal fim. 

Suas atividades além de reconhecidas por autoridades em geral, 

tem também o reconhecimento da Defesa Civil Nacional, bem como 

suas ações, dentre elas a organização e promoção de conferencia 

livre, registrada na página 23 do Relatório Final da Conferencia 

Nacional de Proteção e Defesa Civil. 

Abaixo o link para uma dessas ações junto a comunidade no Bairro 

dos Pimentas realizada na UNIFESP: 

https://www.youtube.com/watch?v=PgQJIWzpHgQ  

    


