FISP 2016: feira de tecnologias para saúde e segurança e do
trabalhador acontece em São Paulo
Mercado nacional de EPI fatura R$ 4,6 bilhões*
calçados (33%); luvas (27%) e vestimentas de segurança (20%)
*dados levantamento realizado pela ANIMASEG/ 2015

Após dois anos, São Paulo volta a sediar
a FISP | Feira Internacional de
Segurança e Proteção, maior evento
voltado para o setor de saúde e
segurança no trabalho da América
Latina que acontece de 05 a 07 de
outubro de 2016, no São Paulo Expo,
em São Paulo. Em sua 21ª edição, a feira
apresenta o potencial do setor, através
de 700 expositores com soluções voltadas
à prevenção de acidentes e doenças
no trabalho c o m o risco de queda,
risco elétrico, risco de corte e em local confinado.
Ainda, vestimentas de segurança, protetores auditivos e faciais, capacetes e
óculos de segurança, proteção respiratória, calçados de segurança, creme de
proteção, luva de segurança, extintores; sistemas fixos de detecção e
combate a incêndio; alarmes e identificação.
A feira promove a qualificação e a capacitação profissional através de ampla grade de
palestras e cursos ministrados por especialistas de diversas áreas, durante o Show
de Qualificação Profissional em SST, que visa à disseminação da cultura
prevencionista com abordagens atuais de maior interesse e amplitude profissional
através de cursos e seminários como o NR33 voltado para a atualização dos
profissionais que trabalham em espaços confinados e o seminário e-social, que irá
preparar as empresas para a correta transição dos sistemas atuais para a nova
ferramenta, eliminando ou reduzindo passivos trabalhistas e fiscais. Ainda, com
programação gratuita de palestras, ministradas pelos expositores, o TECHSHOW
promove a troca de informações e tecnologias.
Os eventos são voltados aos profissionais do setor de saúde e segurança do trabalho,
como bombeiros, gerentes, engenheiros, médicos do trabalho, inspetores de riscos,
RH, cipeiros, empresários, compradores e técnicos.

A FISP é uma iniciativa da Cipa Fiera Milano com realização da Associação Brasileira
dos Distribuidores e Importadores de Equipamentos e Produtos de Segurança e
Proteção ao Trabalho (ABRASEG), Associação Nacional da Indústria de Material de
Segurança e Proteção ao Trabalho (ANIMASEG) e o Sindicato da Indústria de
Material de Segurança (SINDISEG).
O Brasil registra mais de 700 mil acidentes de trabalho/ano
Segundo o último Anuário Estatístico da Previdência Social (referência ano base
2014), foram registrados 704.136 acidentes de trabalho no Brasil, que resultaram em
2.783 mortes. Ou seja, a cada dia, mais de sete trabalhadores brasileiros perdem a
vida executando sua atividade profissional, por falta de segurança, manutenção no
ambiente de trabalho ou não uso de equipamentos de proteção individual.
A região Sudeste é responsável por 53,9% dos acidentes registrados com 379.425
casos e 1.303 óbitos. Os dados revelam uma média de 1.000 acidentes por dia e três
trabalhadores mortos diariamente. Além disso, 5.968 trabalhadores da região
passaram a sofrer de incapacidade permanente em 2014, devido a acidentes ou
doenças laborais. São Paulo registrou 239.280 acidentes do trabalho e 690 óbitos.
MERCADO
O mercado nacional de EPI representou R$ 4,64 bilhões em 2015, segundo
dados do último levantamento realizado pela Associação Nacional da Indústria de
Material de Segurança e Proteção ao Trabalho (ANIMASEG).
Os segmentos de maior destaque são os calçados (33%); seguido das luvas
(27%) e vestimentas de segurança (20%). No mercado global, com faturamento
de US$29 bilhões, o Brasil teve participação de 5%.
Mais informações: www.fispvirtual.com.br
Serviço
21ª FISP | Feira Internacional de Segurança e Proteção
Evento Simultâneo: 12ª FIRE SHOW | International Fire Fair
Data: 05 a 07 de outubro de 2016, das 13h às 21h
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center
Endereço: Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5 – São Paulo – SP – Brasil
Transporte gratuito: Rua Nelson Fernandes, 450 – Acesso pelo Terminal Rodoviário

Jabaquara
* Evento gratuito para profissionais do setor
Sobre a Cipa Fiera Milano
A Cipa Fiera Milano é especializada em feiras de negócios e publicações técnicas, e tem como
objetivo, aproximar organizações e criar oportunidades de negócios e relacionamentos por
meio da realização de grandes feiras e publicações de revistas segmentadas na América
Latina.
Fundada em 1977, foi adquirida pela Fiera Milano em 2011, tornando-se a filial brasileira de
uma das empresas líderes mundiais de feiras e congressos do mundo.
Fiera Milano no Mundo
Localizada em Milão – Itália, a Fiera Milano é líder de mercado nos segmentos de feiras e
congressos, tanto em número de visitantes e expositores, quanto na excelência das
exposições.
Com escritórios ao redor do mundo, a Fiera Milano possui um portfólio que se destaca das
demais promotoras de feiras em termos de gama de setores econômicos representados e
qualidade dos eventos.
A cada ano, suas exposições atraem mais de 30 mil expositores e mais de 5 milhões de
visitantes. Atualmente, a Fiera Milano opera uma joint venture com a Hannover Messe, na
China e na Índia, e tem suas próprias filiais no Brasil, África do Sul, China, Índia e Rússia.
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