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CIRCULAR SINDICOMBUSTÍVEIS/DF Nº 105/2019 

 
 

 Brasília, 29 de outubro de 2019. 

 

Prezado Revendedor,  
 

TREINAMENTO – FORMAÇÃO BRIGADA VOLUNTÁRIA 
   

De acordo com a NR-20 (Combustíveis e Inflamáveis), dentro do Prontuário 

de Instalação é de obrigatoriedade a elaboração do “Plano de Emergência”, onde é 

necessário documentar quais os procedimentos serão adotados caso ocorra um 

acidente de grandes proporções. Isso inclui ter equipe treinada para atender às 

emergências. 

Diante desta obrigatoriedade a HG Assessoria em Segurança do Trabalho 

junto ao Sindicombustíveis-DF está oferecendo o treinamento para formação de 

BRIGADA VOLUNTÁRIA para todos os postos de combustíveis. 

Serão oferecidos os braceletes após a conclusão do treinamento para assim 

o colaborador treinado tenha destaque entre os demais, sendo visualizado por 

qualquer pessoa e fiscalizações que o posto está cumprido a legislação. 

Este curso tem como objetivo a instrução teórica e prática quanto à 

prevenção de incêndio, capacitando os participantes na ação de prevenção de 

combate e princípios de incêndios, com base na NR-23 e NBR 14276. 

O conteúdo deste curso visa atender a NR 23 e NR 07 - Proteção Contra 

Incêndios e Primeiros Socorros. 

Conteúdo Programático: 

Prevenção e Combate contra incêndio 

  Teoria do fogo; 

  Propagação do fogo; 

  Classes de incêndio; 

  Métodos de extinção; 

  Agentes extintores; 

  Equipamentos de combate a incêndio; 

  Equipamentos de detecção, alarme e comunicação; 

  Abandono de área. 

             Primeiros Socorros 

  Parada cardiorrespiratória: procedimentos de RCP – Reanimação 

cardiopulmonar; 

  OVACE – Obstrução das Vias Aéreas por Corpos Estranhos: 

procedimentos de desobstrução; 

  Imobilização e transporte de vítimas. 
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             Prática 

  Combate a Incêndio; 

  RCP; 

  Desobstrução das vias aéreas; 

  Imobilização e transporte de vítimas. 
 

TREINAMENTO – FORMAÇÃO BRIGADA VOLUNTÁRIA 

VALOR: R$ 200,00 (duzentos reais) para associados e R$ 300,00 (trezentos reais) 

para não associados. 

CARGA HORÁRIA: 08 horas. 

DATA: 19/11/19. 

HORÁRIOS: 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 (01 hora de intervalo) e na entrada 

tolerância de 15 minutos. 

PÚBLICO ALVO: Gerentes, Chefes de Pista e Frentistas. 

OBS.: Recomendado que pelo menos 01 empregado por turno possua o 

treinamento. O Certificado tem validade de 04 anos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Paulo Roberto Correa Tavares 

Presidente 
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