
prevenção e segurança

Curso para controlador de
A. ~emergencla sera em março

INCÊNDIO
Segundo o responsável pela
Coordenação de Orientação e
Segurança, Ricardo Moreira, o
setor estará divulgando, durante
este ano, aprogramação dos
treinamentos de prevenção e
combate a incêndio. Esses
treinamentos serão ofereCidos a
todos os servidores

ABANDONO DE PRÉDIO
De acordo com o coordenador do
Comitê de Segurança no Trabalho,
Marcelo Silveira Júnior, o Edifício
Tiradentes vaipassar por nova
simulação de abandono de prédio.
O treinamento será na segunda

',fi mplementar medidas de prevenção e segu-
~~}

ifª! rança não é suficiente para evitar problemas.
O treinamento dos servidores é também medida
essencial, pois é necessário que saibam como
agir em situações de risco, mantendo a calma e
até ajudando o trabalho dos seguranças e da Bri-
gada de Incêndio. Pensando nisso, o Comitê de
Segurança no Trabalho deverá oferecer, em mar-
ço, um curso de formação de controladores de
emergência. Os controladores são funcionários-
referência para os demais servidores, em cada
setor, no caso de situações de risco.
Papel - "Vamos reciclar aqueles que já fizeram
o curso e formar outras pessoas". informa Mar-
celo SilveiraJúnior. coordenador do Comitê, As
turmas serão definidas com a ajuda dos respon-

sáveis pelas diversas áreas, levando-se em conta
o perfil do controlador de emergência e a distri-
buição dessas pessoas pelos dois prédios. "O
controlador de emergência é um multiplicador de
informações e exerce papel fundamental na pre-
venção e segurança". destaca Silveira.

O curso será realizado na Escolado Legislativo
e terá 20 horas/aula. ministradas no horário de
trabalho do servidor pelas equipes do Comitê e
da Área de Saúde, além do Corpo de Bombeiros
e da Cruz Vermelha. Primeiros socorros. pre-
venção e combate a incêndio e como agir em
situações de emergência serão alguns tópicos das
aulas. Informações sobre como conter o pânico,
manter a calma e saber o que não fazer nessas
situações também serão repassadas aos alunos.
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