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PARCERIA MAIO A jULHO/99

Curso treina servidores
AAssembléia promoveu, em maio e ju-

nho, o Curso de Formação de Orientadores
de Emergência. O curso foi organizado pelo
Comitê de Segurança do Trabalho e contou
com a participação de. aproximadamente, 60
servidores. As aulas foram ministradas pelas
equipes daCoordenação de Orientação e Se-
gurança e da Área de Saúde e Assistência.

Segundo Tânia Mercedez Fiorini, da Es-
cola do Legislativo, todos os servidores de-
veriam passar pela função de Orientador de
Emergência. ';AJémde aprender como orien-
tar os colegas de trabalho em situações de
incêndio, também adquirimos noções bási-
casque podem nosajudar no dia-a-dia.Apren-
demos como lidar em casos de vazamento
de gás, a diferenciar os tipos de extintores e
a forma correta de ligar e desligar as chaves
de energia elétrica, dependendo do que está
queimando", contou.

interrupção das obras foi provocada pela

constatação, pelo Serviço de Manutenção e

Obras, de que a instalação de alguns compo-

nentes estava em desacordo com o projeto

licitado. Por isso, o corpo técnico da Casa de-

terminou a suspensão das obras.

Durante a vistoria foi constatado, por

exemplo. que os materiais usados na instala-

ção do sistema de alarmes eram diferentes dos

solicitados e a rede de hidrantes no la andar

do Palácio da Inconfidência estava incompleta.

Não havendo acordo com a empresa que exe-

cutou as obras, no dia I I de março. o contra-

to foi suspenso.

O la-secretário da Assembléia, deputado

Dilzon Melo (PTB), analisou as incorreções e

autorizou o contrato de uma perícia técnica

para avaliar as mudanças que devem ser feitas.

A segurança Engenharia Ltda., que fez o proje-

to das obras, já realizou a vistoria. O laudo

será entregue ainda em julho. O término das

obras dependerá das conclusões apresentadas.

Objetivo é melhorar prevenção contra incêndios

s obras de reforma do sistemade hidrantes

e de instalação de alarmes de incêndio no

Palácio da Inconfidência, iniciadas em novem-

bro. serão retomadas nos próximos meses.

Segundo o coordenador do Comitê de Segu-

rança do Trabalho, Marcelo Silveira Júnior, a

stavam sendo instaladosacionadores de alar-

mes em cada um dos andares do edifício-

sede. perto das portas dos elevadores. Qualquer

pessoa poderia acionar os alarmes manualmen-

te se fosse detectado um princípio de incên-

dio. O plano de prevenção prevê que a

checagem do alarme seja feita em 60 segun-

dos pela Coordenação de Orientação e Segu-

rança. A Brigada de Incêndio fica responsável

pela evacuação das pessoas do prédio.

Os hidrantes, antes localizados nas esca-

das. agora estão instalados nos corredores, em

pontos estratégicos, de acesso fácil, permitin-

do maior cobertura aos gabinetes. As mudan-

ças têm o objetivo de facilitar o acesso aos

equipamentos e diminuir a distância coberta

pelo hidrante. Marcelo Silveira afirma que as

adequações na rede ainda não foram finaliza-

das, mas o sistema original está em operação

normal. As obras implementadas são fruto de

propostas apresentadas pelo Comitê de Segu-

rança do Trabalho.

Novo sistema
de hidrantes
estófora de

uso

CURSO

Obrasno Palácio da Inconfidência serão
retomadas

(~

Emagosto, setembro e outubro,
deverãoserministrados novos
cursosde Formação de
Onentadores de Emergência. Os
participantes têm aulas teóricas e
práticasde situações de
emergência, prevenção e combate
aincêndio e orientações de
primeirossocorros, além de
receberem informações sobre
comocontrolaropânico. O
objetivo éatingir 150 servtdores
treinados até o final de 1999.
Inscrições na Escola do
Legislativo:290-791 O
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