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VIDA DE BOMBEIRO

O projeto vida de bombeiro visa trazer pra você o mundo dos
Bombeiros.

É uma abordagem profunda do que faz o Bombeiro em todas as
suas atividades, envolve o Bombeiro Civil que atua na
prevenção, combate ao incêndio e pânico, busca, resgate e
primeiros socorros.

É um trabalho intenso, que exige muita dedicação e muito amor
ao próximo.

O Bombeiro atua como profissional, com remuneração, mas
também atua muito com o coração, realiza muito trabalho
voluntário e se dedica de corpo e alma à sua causa.

Quando tudo está bem poucos se lembram deles, mas quando
ocorre uma emergência é a primeira pessoa que lembramos. E
pode ter certeza... Ele estará lá, independente de qualquer coisa
com um único propósito: Salvar vidas!

Para ser esse profissional tão competente o Bombeiro precisa de
muita dedicação, treinamento, especialização e reciclagens.

É necessário estar atualizado para garantir o melhor
desempenho  frente a qualquer situação.

Introdução
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VIDA DE BOMBEIRO

PROFISSÃO BOMBEIRO

O bombeiro Civil pode trabalhar em vários setores diferentes,
desenvolvendo atividades distintas. Para cada área de atuação
ele precisa se especializar para garantir excelência no que faz.

A legislação que regulamenta a profissão do Bombeiro Civil é a
Lei 11.901/2009, lei esta que determina a atuação do
profissional e estabelece diretrizes como uso do uniforme,
jornada de trabalho, entre outras atribuições.

Além da Lei 11.901/2009 o Bombeiro Civil precisa estar atento à
outras leis, NBR’s e Portarias que também estabelecem
diretrizes para a capacitação e campo de atuação desse
profissional.

A NBR 14608 da ABNT define a carga horária da capacitação
profissional e o conteúdo programático a ser abordado na
formação deste profissional.

E nos estados existem leis específicas que determinam como
desenvolver a capacitação, carga horária e conteúdo
programático para atender ao estado.
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QUAL LEGISLAÇÃO SEGUIR?

A Lei 11.901/2009 é a lei federal que estabelece a profissão.
A NBR 14608 dá parâmetros para capacitação e
dimensionamento.

Já as Portarias estaduais geralmente publicadas pelo Corpo de
Bombeiros dos estados para terem força de lei devem estar
vinculadas a uma lei estadual.

Seguindo este raciocínio, se no seu estado existe uma
determinação baseada em uma lei estadual, desde que não seja
conflitando com a lei federal essa terá seu cumprimento
obrigatório.

Exemplo Legislação Estadual:

Em Minas Gerais o Corpo de Bombeiros Militar
do Estado através da Lei 22.839/2018 estabelece
sobre a prática de atividades da área de
competência do Corpo de Bombeiros por
voluntários, profissionais e instituições civis.

Através desta Lei o Corpo de Bombeiros criou a
Portaria 33 onde estabelece as diretrizes para
capacitação e credenciamento dos Bombeiros e
também dos centros de treinamento que
formam estes profissionais.

Recentemente a Portaria 33 foi revogada e
novas portarias foram criadas em substituição.
São elas Portaria 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56.
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         O QUE MUDA COM A LEGISLAÇÃO DO ESTADO?

Muito conflito é gerado quando o assunto é a legislação do
estado e de fato algumas alterações acabam  resultando em
muita polêmica.

Na verdade, quem define a profissão é uma lei federal, mas nada
impede que leis estaduais sejam criadas para complementar e
adequar o processo. 

São requisitos, por exemplo, envolvendo as escolas que formam
este profissional, o conteúdo a ser abordado, a carga horária,
entre outros assuntos não tratados na Lei 11901/2009.
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ESPECIALIZAÇÕES DO BOMBEIRO CIVIL

Quando uma pessoa decide ser Bombeiro, ele decide muito mais
do que ser um profissional, ele escolhe amar o próximo e dar o
seu máximo em prol de alguém que ele nem sabe ao menos o
porque de estar ali.

O Bombeiro está em todos os lugares onde não queríamos estar
em momento algum, nos incêndios, nos desastres naturais, nos
acidentes industriais, nos acidentes automobilísticos ou seja, ele
vai até onde ninguém pode ir, fazer o que ninguém faz, salvar
vidas!!!

Avaliando esta realidade precisamos estar atentos aos tipos de
atividades a serem desenvolvidas e as especializações necessárias
para garantir maior competência.

Para isso o Bombeiro precisa definir em que área atuar, existem
áreas específicas para este profissional e buscar atingir o seu
máximo.
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BOMBEIRO DE AERÓDROMO

O Bombeiro de Aeródromo, tem formação de Bombeiro Civil e
realiza esse curso de forma complementar para atuar em
emergências aeroportuárias.

Para atuar nessas emergências eles são preparados em cursos
oferecidos pela Infraero, atendendo à regulamentação da ANAC.

A formação também é fornecida pelas empresas contratadas para
atuar em aeroportos, empresas que contratam os Bombeiros de
Aeródromo.

A atuação destes profissionais, envolve toda ocorrência
relacionada a incêndios e também desenvolve busca, resgate e
salvamento.
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BOMBEIRO INDUSTRIAL

O Bombeiro Industrial, atua na prevenção e combate a incêndio,
controle do pânico, resgate de vítimas nas diversas situações da
empresa como salvamento em altura, espaço confinado,
atendimento de emergências químicas e presta socorro às
vítimas em plantas industriais.

11



VIDA DE BOMBEIRO

BOMBEIRO CIVIL DAS EDIFICAÇÕES

O Bombeiro Civil atua também em edificações em geral, como
prédios comerciais, condomínios, shoppings, teatros, cinemas,
galerias de arte, auditórios para eventos, entre outros.

É ele o responsável pela inspeção de segurança e prevenção
contra incêndio na edificação, controle do pânico, ações de
combate ao incêndio e atendimento de primeiros socorros.
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Em ambientes como shopping centers por exemplo, ele também
atua nos ambientes onde circulam pessoas, mantendo atenção e
estando preparado para qualquer emergência.

A sua atuação envolve também acompanhamento de serviços,
especialmente terceiros que atuam na manutenção e nestes casos
é importantíssimo conhecimento técnico envolvendo as normas
que regulamentadoras. 
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BOMBEIRO CIVIL NOS EVENTOS

Em eventos a atuação do Bombeiro Civil também é intensa, hoje
todos os lugares que tem eventos temporários mantém equipes
para inspeções em segurança contra incêndio. Essas equipes vão
atuar na prevenção, controle do incêndio caso ele ocorra,
evacuação e controle do pânico, atendimento de APH às possíveis
vítimas.

Ele aciona, caso necessário socorro do Corpo de Bombeiros
Militar e faz a sua recepção.

Fornece toda a orientação necessária para as pessoas no evento. 

No link abaixo você tem um vídeo explicando como é a atuação
desse profissional.

                    https://www.youtube.com/watch?v=hVIViyiF8E8 
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BOMBEIRO CIVIL INSTRUTOR

Outra atividade muito exercida pelo Bombeiro Civil, são os
treinamentos, existem muitos cursos que podem ser ministrados
como por exemplo brigada de incêndio, trabalho em altura,
espaço confinado, Inflamáveis e líquidos combustíveis, primeiros
socorros, realizar simulados de abandono de área, entre outros
treinamentos.

O Bombeiro Civil deve estar atento à necessidade de novas
capacitações para estar atualizado ao que é exigido pelo mercado
de trabalho.
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                CAPACITAÇÕES PARA BOMBEIRO CIVIL

NR 35 - TRABALHO EM ALTURA

"Trabalho em altura é toda atividade executada acima de 2
metros do nível inferior onde haja risco de queda..." (NR35 MTb)

A NR 35 estabelece que trabalhador capacitado é todo aquele que
participou de treinamento teórico e prático com carga horária
mínima de 8hs.

Além do treinamento de 8hs, temos os cursos de resgate em
altura com carga horária que varia, mas em geral é realizado em
16hs e o multiplicador, curso que forma o instrutor e tem carga
horária de 40hs.
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                CAPACITAÇÕES PARA BOMBEIRO CIVIL

NR 33 - ESPAÇO CONFINADO

"Espaço Confinado é qualquer área ou ambiente não projetada
para ocupação humana contínua, que possua meios limitados de
entrada e saída e a ventilação existente é insuficiente para
remover os contaminantes ou onde possa existir deficiência ou
enriquecimento do oxigênio..." (NR33 MTb)

A NR 33 estabelece treinamento de 16hs para trabalhador
autorizado e vigia, que representa os trabalhadores que vão
executar o serviço, 40hs para vigia, que é o trabalhador
responsável pela liberação do serviço. 

Além do treinamento para equipe de trabalho é necessário
treinar a equipe de resgate, envolvendo os possíveis cenários de
acidentes.

Existe também os cursos para o instrutor, que envolvem todas as
práticas necessárias para um pleno desenvolvimento dos cursos
ministrados.
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                CAPACITAÇÕES PARA BOMBEIRO CIVIL

NR 20 - INFLAMÁVEIS E LÍQUIDOS COMBUSTÍVEIS

"Estabelece a gestão da segurança e saúde no trabalho contra os
fatores de risco de acidentes provenientes das atividades de
extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e
manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis..." (NR20
MTb)

A NR 20 estabelece critérios para classificação da instalação, que
pode ser dividida em 3 classes e também critérios para aqueles
processos que não se enquadram nas 3 classes, mas existe
manuseio, armazenamento, manipulação e transporte de
inflamáveis e líquidos combustíveis.

Os treinamentos da NR 20 são divididos em Integração 4hs,
Básico 8hs, Intermediário 16hs, Avançado I 24hs, Avançado II
32hs e o Específico 16hs.

Existe também os cursos para o instrutor, que envolvem todas as
práticas necessárias para um pleno desenvolvimento dos cursos
ministrados, esses cursos também variam  carga horária.

                 
19



VIDA DE BOMBEIRO

                CAPACITAÇÕES PARA BOMBEIRO CIVIL

NR 10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM
ELETRICIDADE

"Estabelece os requisitos e condições mínimas objetivando a
implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de
forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que,
direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e
serviços com eletricidade...." (NR10 MTb)

A NR 10 estabelece critérios para adequação das instalações
elétricas, criando um parâmetro para segurança no processo.

Os treinamentos da NR 10 são divididos em Básico 40hs e SEP
40hs, além das reciclagens previstas.

Existem também os cursos para o instrutor que são capacitações
realizadas com intuito de deixar o profissional que vai preparar
a equipe que está direta ou indiretamente trabalhando no
sistema elétrico, com todo know how necessário.
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E se você chegou até aqui, leu todo o conteúdo desse Ebook, que
foi preparado com tanto carinho pensando em você, é porque tem
algum interesse no assunto... E eu tenho uma novidade pra quem
já é bombeiro civil e quer se especializar ou você que pretende
fazer o curso.  

Estamos preparando uma promoção imperdível e única... Isso
mesmo... Única. 

Você vai poder se capacitar, agregar ao seu currículo e talvez até
poder ingressar no mercado de trabalho, atuando como
instrutor. 

Serão cursos de qualidade, desenvolvidos por profissionais
proficientes no assunto e que você só vai fazer aqui na MA
Consultoria.

Para isto basta você clicar no link abaixo e ser inscrever em
nosso canal no YouTube, lá temos uma playlist especial para você
Bombeiro e vários conteúdos importantes para enriquecer seus
conhecimentos.

E preencher seus dados no link abaixo e participar de um grupo
seleto que terá a oportunidade de fazer nossos cursos por um
valor nunca realizado antes.

                        https://cursos.maconsultoria.com/
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                                        CONCLUSÃO

A MA Consultoria é uma empresa especializada em
treinamentos das normas regulamentadoras, realizamos todos
os cursos previstos como obrigatórios e além deles a MA realiza
curso para Multiplicador/Instrutor, cursos que proporcionam
proficiência ao profissional que vai atuar como instrutor.

A MA conta com uma infraestrutura completa para realizar os
cursos, tanto na teoria quanto as práticas previstas nas normas
através de um laboratório com plataformas, escadas, paredão de
escalada e um tanque que simula um espaço confinado, além de
uma casa de fumaça e também conta com a parceria de grandes
empresas, como a MG Cinto, AP Extintores, que proporcionam
maior comodidade e qualidade dos cursos ministrados. 

Estamos preparados para atender a qualquer demanda e prontos
para sanar qualquer dúvida.

Esperamos por você!!     
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