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A Empresa

Especialistas discutem sobre
prevenção de incêndios e explosões

Especialistas e profissionais de segurança participantes do
seminário “Gestão de Proteção contra Incêndios e Explosões”.

controlar as variáveis de riscos e ter uma
melhoria continuada de desempenho, com
gerenciamento de forma efetiva. De acordo
com o diretor da Agência Brasil de Segurança,
Celso de Oliveira, não existe um modelo de
gestão dessa natureza atualmente. Como não
há uma orientação oficial sobre o assunto,
Oliveira indicou que deve ser criada uma
referência para essa atividade, que deve
conter um sistema para implantar, monitorar
e revisar todos os padrões de segurança da
área, envolvendo todos os funcionários.

A Núcleo é uma empresa de
consultoria e assessoria em
gestão de riscos, composta
por gestores em segurança
empresarial, administradores
de empresas, advogados e
engenheiros, preparada para
atender seus clientes nas
diversas necessidades de segurança e proteção.

Serviços
Assessoria

Para incentivar e impulsionar a cultura de
prevenção de acidentes, o Departamento de
Segurança da Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (Deseg) realizou no dia 1º
de agosto o seminário “Gestão de Proteção
contra Incêndios e Explosões”. Segundo o
vice-presidente da entidade e diretor do
Deseg, Ricardo Lerner, a compreensão plena
dos aspectos da gestão de riscos é essencial
para que as empresas tenham mais
segurança jurídica e para que haja garantia de
que vidas serão salvas por essas ações.
O propósito do evento foi apresentar a
importância da implantação de um sistema de
gestão de proteção de incêndios,
emergências e explosões - PCIEE, para

Entre os profissionais participantes do evento,
estava João Jaouiche, sócio da Núcleo e
diretor do Deseg. “Mais uma vez tive a
oportunidade de compartilhar com os colegas
do departamento de segurança e o grande
público presente, de mais uma iniciativa de
aperfeiçoamento de conceitos, de formação e
capacitação e também do aspecto legal,
desse setor muito importante para a
sociedade. Vidas estão diretamente
envolvidas e, mundo afora, assistimos os
tristes resultados das falhas de projeto,
fiscalizações e de parâmetros relacionados à
proteção contra incêndios. Sem dúvida
alguma, temos aqui uma relevante
contribuição para todos”, comentou Jaouiche.

Auditoria
Continuidade de Negócios
Diagnóstico de Segurança
Gerenciamento de Crise
Investigação
Normas e Procedimentos
Plano Diretor de Segurança
Projetos de Segurança
Riscos Empresariais
Riscos Logísticos
Segurança Condominial
Segurança da Informação
Segurança de Eventos
Treinamento
Varredura de Ambiente

Dica de Filme

Foto: Divulgação

Decisão de Risco
Na véspera de natal, o luxuoso prédio Sky Tower está oferecendo uma grande festa para
seus ricos moradores e convidados importantes. Dae-ho (Sang-kyung Kim), o gerente do
hotel, é forçado a cancelar seus planos com sua filha para trabalhar no local. Mas tudo
parece resolvido quando Yoon-hee (Ye-jin Son), gerente da parte de alimentação se
oferece para cuidar de sua filha durante a festa. Tudo está perfeito, com uma vista
espetacular e dois helicópteros sobrevoando o local somente para espalhar neve sobre os
convidados. Quando ocorre um desastre imprevisível, Dae-ho e Yoon-hee devem reunir a
coragem necessária para salvar suas vidas e de milhares de pessoas que estão no local.
“Inspirado no acidente do World Trade Center, o ponto forte do filme são os bombeiros,
mostrando toda a coragem e determinação para salvar vidas”. Marcela Floriano
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Pensamento
“Faça o teu melhor, na condição que
você tem, enquanto você não tem
condições melhores, para fazer
melhor ainda”.
[Mário Sérgio Cortella]

