
PREVENCIÓN,  PREPARACIÓN Y RESPUESTA PARA

DESASTRES POR PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS

FICHA PARA INSCRIÇÃO POR FAX
Curso: Prevención, preparación y respuesta para desastres por productos químicos peligrosos
Data: 22 a 26 de novembro de 2004 – Local: CETESB – São Paulo, SP. Brasil

Nome: ____________________________________________________________________________________________________________________
e-mail:____________________________________________________________________________________________________________________
Empresa: __________________________________________________________________________________________________________________
CGC: _________________________________________________  Inscrição Est./Mun.: _________________________________________________
Endereço: _________________________________________________________________________________________________________________
Bairro: ___________________________________________________________________________________________________________________
CEP: ___________________  Telefone: ( ________ ) ____________________ Fax: ( ________ ) ____________________
Forma de Pagamento:
      Ordem de Pagamento Bancário
Data: ____/____/____

Assinatura____________________________________________________

Para inscrição de mais de um participante tirar cópias xerox quanto necessárias

Curso

CETESB
2004

Data: 22 a 26 de Novembro de  2004
Local: CETESB — São Paulo, SP. Brasil

Objetivo geral do Curso:
Proporcionar elementos teóricos e práticos e a metodologia para  implantar
as ações a nível nacional e regional referentes aos preparativos para
emergências e os desastres químicos nos países do continente americano.

Objetivos específicos:
····· Analisar o impacto que os acidentes químicos causam no continente

americano;
····· Analisar as políticas, estratégias, organizações e responsabilidades dos

grupos envolvidos nos acidentes químicos;
····· Conhecer as principais técnicas de avaliação de riscos aplicadas às

substâncias químicas perigosas;
····· Aplicar os conceitos de prevenção e planejamento em situações de

emergência com substâncias químicas.
····· Discutir as experiências obtidas nas situações de emergência no conti-

nente americano;
····· Descrever as ações de minimização e recuperação nas situações de

emergência;
····· Conhecer os principais canais de informação  usados nas emergências

químicas; e
····· Realizar exercícios práticos com simulação de acidentes químicos.

Coordenação Técnica
Edson Haddad
Gerente do Setor de Operações de Emergência / CETESB

Jorge Luiz Nobre Nogueira
Químico do Setor de Operações de Emergência / CETESB

Coordenação Institucional
CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental.

INFORMAÇÕES GERAIS

Local:
CETESB – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental.
Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 – Alto de Pinheiros
São Paulo, SP. Brasil

Data:
22 a 26 de novembro de 2004,
Horário: das 08:00 às 12:00h e 13:00 às 17:00h

Nível:
Profissionais de nível superior ou técnico.

Certificado de freqüência e material didático:
Será fornecida apostila e certificado de participação no curso para aqueles
que obtiverem 80% de freqüência.

Inscrições:
As inscrições poderão ser feitas através dos seguintes telefones:
(55-11) 3030 6629 - (55-11) 3030 6632 - (55-11) 3030 6633, pelo
Fax: (55-11) 3030 6651 ou pelo e-mail:
cursos@cetesb.sp.gov.br, até 29 de outubro de 2004,  através
da ficha de inscrição, anexa em arquivo word.

Taxa de inscrição:
R$ 1.770,00 (hum mil, setecentos e setenta reais), almoço incluso.

Forma de pagamento para depósitos no exterior
O pagamento deverá ser efetuado pelo participante através de ordem de
crédito, utilizando os seguintes dados bancários:

Banco: Standard Chartered Bank
Código Swift: SCBLUS 33
Conta Corrente: 3544-034291-001 - Banco Nossa Caixa (151)
Beneficiário: CETESB - Conta Corrente: 13-000200-6, Agência 0946-6.
Endereço: Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 - 05459-900
São Paulo, SP. Brasil.

Atenção:
As inscrições só poderão ser canceladas até 05 de novembro de 2004.

Número de Vagas:
Limitado a 40 vagas que serão preenchidas de acordo com a ordem de recebimento das inscrições.


