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EDIFICAÇÕES DA GET SE e DCS SE
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A Brigada de Incêndio da GET SE e do DCS SE informa que será realizado neste mês de
Outubro, em dia e horário não divulgado previamente, Treinamento de Abandono de Edificação.
O objetivo deste treinamento é preparar toda a população fixa e flutuante das edificações para
enfrentar uma situação de emergência, quando se faz necessário o abandono do local de
trabalho de forma organizada, rápida e segura. Portanto, o treinamento deve ser encarado com
seriedade, não ignorando que em uma situação real, vidas podem ser perdidas pelo fato da
demora em abandonar a edificação.
Todos os empregados da CET, empregados terceirizados e visitantes devem participar do
treinamento, seguindo as orientações do Grupo de Abandono. Todas as ações serão
acompanhadas pelos membros da Brigada de Incêndio.
Caso haja alguma dificuldade, que impossibilite participar do treinamento deve ser comunicada à
Brigada de Incêndio através do e-mail: brigadagetse@cetsp.com.br.
O treinamento será finalizado pelo Coordenador da Brigada de Incêndio, devendo todos os
participantes retornarem, obrigatoriamente, ao seu local de trabalho.
O treinamento de Abandono de Edificação está previsto no Decreto 56.819/11 do Corpo de
Bombeiros do Estado de São Paulo, fazendo parte das atividades da Brigada de Incêndio
instituída pelo Ato de Presidente – Revitalização da Brigada de Incêndio nas Unidades da CET –
nº 037/13 de 30/04/2013.

ATENÇÃO: Após o início do Treinamento do Simulado de Abandono, não será permitida a
entrada de pessoas a pé ou em viaturas nas dependências dos prédios até o término das
atividades.
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