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TREINAMENTO

CASA DE BOMBAS

Em 03/12/2009 foi realizado nas dependências da Planta
Piloto uma simulação de acidentes com vítimas. O
treinamento foi supervisionado pelo Corpo de Bombeiros e
contou com o auxílio da Brigada de Incêndio do Shopping
D. Pedro. Os brigadistas iniciaram a ação de salvamento 3
min após a explosão de uma bomba e toque do alarme, o
que ocasionou a sensação de uma situação real para
todos. As três vítimas foram resgatadas em cerca de 18
min e a simulação de fogo controlada em 20 min.

Atendendo as exigências do Manual da Brigada e
em conformidade com o Sistema de Gestão em
Segurança e Saúde Ocupacional, foram realizadas
melhorias na casa de bombas, como por exemplo
limpeza, pintura e identificação adequada dos
diferentes componentes do local. Agradecimentos
ao pessoal da Manutenção.
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A coordenação da brigada de incêndio agradece
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BRIGADA DE INCÊNDIO DO CPQBA/UNICAMP: O INÍCIO
Em abril de 2000, com o objetivo de zelar pelo patrimônio público e pela segurança de seus colaboradores, foi
realizado nas dependências do CPQBA um curso visando capacitar funcionários a atuarem no combate ao
princípio de incêndio e atendimento pré-hospitalar. Estava criada a Brigada de Incêndio do CPQBA. Este curso
intitulado “Formação de Brigadistas de Emergência do CPQBA 1/2000” foi realizado em abril de 2000, com carga
horária de 20 horas e era regulamentado conforme as Instruções Normativas de 03/02/1999. Contou com a
participação de 25 colaboradores e teve o apoio do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo.
PARABÉNS BRIGADISTAS!

ALARME MAIS ALTO
Devido a manutenção no sistema
de alarme de incêndio o volume
do alarme sonoro agora está mais
alto. Fiquem atentos às quartafeiras e não deixem de avisar um
brigadista caso percebam que o
alarme não foi acionado.

CALENDÁRIO DA BRIGADA
PARA 2010
Reuniões Mensais:
05/04, 03/05, 07/06,
05/07, 02/08, 13/09,
04/10, 08/11, 06/12.

1ª Formação da Brigada de Incêndio do CPQBA – Abril de 2000.

Treinamentos:
30/04, 25/06, 27/08
22/10, 19/11.
Elaboração: Adriana e Sinésio
Sempre as 14 h. Revisão: Cláudia e Waldir
Março de 2010.

