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VISTORIA

NOVOS EPI´S

Dando andamento as solicitações
requisitadas pelo Corpo de Bombeiros
para renovação do Auto de Vistoria do
Corpo de Bombeiros (AVCB) do CPQBA,
foram realizadas adequações das novas
instalações da DRM, como por exemplo:
instalação de extintores, caixas de
hidrantes e alarme de incêndio. As
demais irregularidades encontradas já
foram solucionadas pela diretoria.
Aguardamos a nova vistoria.

Finalizando a aquisição de EPI´s fornecidos pela
UNICAMP à Brigada de Incêndio do CPQBA,
recebemos mais 6 conjuntos de roupa de combate
contendo: balaclava, casaco e calça, luvas, botas e
capacete. Agradecemos ao DSSO-UNICAMP e ao
setor de compras do CPQBA.

TREINAMENTOS INTERNOS
Como medida de prevenção à acidentes, foram
realizados no CPQBA dois treinamentos internos. No dia
26/04/2012 a brigadista Milena apresentou as novas
instalações da DRM e demonstrou medidas de segurança
e descontaminação do local, no caso de acidentes com
material biológico. No dia 28/06/2012 o brigadista Sinésio
apresentou os riscos associados aos laboratórios
químicos e produziu algumas reações enfatizando o
potencial inflamável de alguns reagentes químicos. As
divisões DQOF e Dfito foram visitadas pelos brigadistas a
fim de conhecer os locais mais perigosos destas divisões.

Item

Quant.

Preço (R$)

Conjunto de Roupa de Combate 2011

6

13.002,00

Respiradores c/ Cilindro Autônomo 2012

2

10.000,80

Conjunto de Roupa de Combate 2012

6

16.419,24

Total (R$)

39.422,04
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TREINAMENTO INTERNO
No dia 28/08/2012 foi realizado um treinamento interno para os
brigadistas. Neste treinamento foi avaliado o uso dos EPI´s,
enfatizando seu uso correto e maior eficiência de manuseio.
Procedimentos de resgate à vítimas também foram aplicados.
Após esse treinamento todos os EPI´s foram identificados com
os nomes de cada brigadista.

FISP 2012
A brigada de incêndio, junto com a CIPA/UNICAMP participou no dia 04/10/2012 em SP, da 19ª edição da Feira
Internacional de Segurança e Proteção (FISP), considerada a maior feira do setor da América Latina e a segunda
maior do mundo. Foram 700 expositores que apresentaram o que há de mais moderno e atual na área de proteção
ao trabalhador.

AÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO
No dia 19/09/2012 os colaboradores do CPQBA
foram surpreendidos por um incêndio no terreno
vizinho ao lado da DRM. Em consequência do
forte vento, o fogo propagou-se rapidamente e
tomou proporções alarmantes quando ultrapassou
a cerca. O prédio da DRM foi totalmente evacuado
e o Corpo de Bombeiros acionado, porém não
compareceram pois já estavam em outra
ocorrência. A brigada de incêndio extinguiu o fogo
e preveniu maiores danos ao CPQBA.
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SIMULADO DE EVACUAÇÃO
Em 23 de novembro de 2012 a brigada de incêndio realizou um treinamento de
evacuação no CPQBA. O tempo de resposta para os brigadistas foi de 1 min e 59
s e para os demais colaboradores, 4 min e 20 s. Estes tempos refletem a evolução
e o bom desempenho da brigada em casos de emergências. Agradecemos a
participação de todos!

CONFRATERNIZAÇÃO DA
BRIGADA
No dia 21 de dezembro de 2012 a brigada
realizou seu churrasco de confraternização.
Agradecimentos a brigadista Ilza por
oferecer sua casa.

MEDIDA DE PREVENÇÃO
Para prevenir a propagação de incêndios que ocorrem no período de seca em áreas
adjacentes ao CPQBA, foi feito um acero próximo a cerca lateral ao lado da
Fitoquímica e Farmacologia. Agradecemos a DAgro pela realização do trabalho.

BOAS VINDAS
A brigada de incêndio do CPQBA recepciona os
novos brigadista, Felipe (DR) e André (Manutenção).

CALENDÁRIO
DA BRIGADA
Reuniões
Mensais:
07/01, 04/02, 04/03,
01/04, 06/05, 03/06 às
14h.
Treinamentos
Internos:
22/02, 26/04 e
28/06 às 14 h.
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