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TREINAMENTOS INTERNOS
INSPEÇÃO DOS HIDRANTES
Em 24/08/2015 os Brigadistas realizaram um treinamento interno para avaliação dos equipamentos de combate à
incêndio de acordo com o procedimento PGSS-03 e formulário FGSS-03 presentes no Manual da Brigada (PGSS01 http://diamante/geral/qualidade/HP-CQT/Segurança.htm). Durante a inspeção, as seguintes não conformidades
foram registradas: presença de insetos, manoplas quebradas, falta de identificação, além de válvulas com abertura
incorreta. Todos os problemas encontrados foram corrigidos.
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TREINAMENTOS INTERNOS
SIMULADO DE ABANDONO DE ÁREA COM VÍTIMA
Em 03 de dezembro de 2015 a Brigada de Incêndio realizou um treinamento de abandono simulando um princípio
de incêndio com vítimas na Sala de Rede. Os tempos de resposta foram:
PÚBLICO ALVO

TEMPO DE RESPOSTA

Brigadistas

1 min e 45s

Colaboradores Ponto 1

2 min

Colaboradores Ponto 2

2 min

Tempo total de agrupamento de todos os colaboradores no Ponto 1

8 min e 52s

Agradecemos a participação de todos!
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CONFRATERNIZAÇÃO
No dia 28 de novembro de 2015 a Brigada realizou seu churrasco de confraternização. Agradecemos ao
Brigadista Waldir por disponibilizar sua chácara para o evento.

TREINAMENTO INTERNO
PRIMEIROS SOCORROS
Em 29 de abril de 2016 a Brigada de Incêndio realizou um treinamento de primeiros socorros apresentando
diversos vídeos com diferentes tipos de acidentes e uma simulação de atendimento com imobilização e
remoção de vítima do local.

QUESTIONÁRIO DE PRIMEIROS SOCORROS
Para aprimorar o conhecimento teórico/prático dos Brigadistas, no dia 02/05/2016 foi apresentado e discutido
um questionário abordando diversas questões de primeiros socorros. Em seguida, realizou-se um debate sobre
as respostas obtidas, reforçando o conhecimento adquirido nos treinamentos anteriores .
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NOVOS MEMBROS DA CIPA
Valorizando ações que visam a prevenção de acidentes no CPQBA, foram escolhidos os novos integrantes da
CIPA/UNICAMP para a Gestão 2015/2016.

CIPEIRO

SETOR

RAMAL

Sinésio (titular eleito)

DQOF

2868/2869

Gustavo (titular indicado)

Rede

2858

Camila (suplente indicado)

DMB

2871/2872

VISITA DO CORPO DE BOMBEIROS
Para renovação do alvará de funcionamento do CPQBA (AVCB), dia 02/03/2016, foi
realizada nas dependências do Centro uma vistoria pelo Corpo de Bombeiros. As
irregularidades encontradas foram: ausência de rampa de contenção e cobertura na
entrada no almoxarifado de reagentes e solventes, ausência de extintor na área
externa da Microbiologia e falta de sinalização de emergência no local de troca de
diesel para os tratores. Estas não conformidades estão sendo resolvidas pela
Diretoria e o Centro aguarda uma nova vistoria do Corpo de Bombeiros.

CERTIFICAÇÃO DAS MANGUEIRAS
De acordo com o Sistema de Gestão em Segurança e Saúde Ocupacional do
CPQBA/UNICAMP, foi realizado o processo de certificação das mangueiras,
através de teste hidrostático (Processo: 31P-1616/2016).
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COMPOSIÇÃO DA BRIGADA
2015-2016
BRIGADISTA

SETOR

RAMAL

Adriana

DQOF

2870

André

Manutenção

2867

Benício

DAgro

2864

Bruno

Informática

2858

Camila

DMB

2871 - 2872

Celso

Manutenção

2867

Elias

Administração

2850

Felipe

DQA

2879 - 2889

Gustavo

Informática

2858

Ilza

DQPN

2861

Klauss

DBP

2883 - 2886

Laura

Administração

2855

Maurício

Manutenção

2866

Milena

DRM

2874

Sirlene

DFT

2875 - 2877

Waldir

Manutenção

2867

Wilson

Barracão

2888

NOTIFICAÇÃO DE ACIDENTES
No final de junho/2016 duas notificações de acidente de
trabalho foram registradas. A ocorrência 001/16 foi aberta
devido à queda de um prestador de serviço terceirizado de uma
escada na Divisão de Recursos Microbianos. O SAMU foi
acionado e respondeu prontamente, chegando ao CPQBA em 8
minutos. A segunda notificação (002/16) foi um atendimento
referente à um corpo estranho que atingiu o olho de um
colaborador do Centro. Os socorristas da Brigada foram
acionados, fizeram o atendimento prévio e encaminharam a
vítima para o atendimento médico especializado.
Em caso de acidentes, o formulário FGSS-09 deverá ser
preenchido acessando o link:
http://diamante/geral/qualidade/HP-CQT/Segurança.htm.
Contamos com a colaboração de todos!

INFORMAÇÕES ÚTEIS

 A velocidade máxima de tráfego nas vias internas do CPQBA
é de 30 km/h. SEJA UM CONDUTOR CONSCIENTE!
 Estacionar de ré e somente em locais permitidos. EVITE
ACIDENTES!
 Não estacionar em frente de abrigos de mangueiras e
hidrantes. COLABORE COM AS AÇÕES DA BRIGADA!
 A área de descarte de materiais recicláveis é de uso
comum e deve ser organizada. FAÇA SUA PARTE!
Elaboração: Laura, Adriana, Camila, Gustavo e Sirlene
Revisão: Waldir e Sinésio. Agosto de 2016.

