CURSO
NR-20 – SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO COM
INFLAMÁVEIS E COMBUSTÍVEIS
Objetivo:
Atender o item 20.11.9 da NR-20, que obriga trabalhadores que adentram na área ou local de
extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e
líquidos combustíveis e mantêm contato direto com o processo ou processamento a
realizarem o treinamento.
Programa:
 Inflamáveis: características, propriedades, perigos e riscos;
 Controles coletivo e individual para trabalhos com inflamáveis;
 Fontes de ignição e seu controle;
 Proteção contra incêndio com inflamáveis;
 Procedimentos básicos em situações de emergência com inflamáveis;
 Estudo da Norma Regulamentadora n.º 20;
 Análise Preliminar de Perigos/Riscos: conceitos e exercícios práticos;
 Permissão para Trabalho com Inflamáveis.
Conhecimentos e utilização dos sistemas de segurança contra incêndio com inflamáveis.
Público Alvo:
Profissionais que adentram na área ou local de extração, produção, armazenamento,
transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis e mantêm
contato direto com o processo ou processamento, realizando atividades de operação e
atendimento a emergências.
Metodologia:
O curso será desenvolvido através de técnicas teórico-expositivas, gráficos e técnicas de
estudos práticos. A teoria será ministrada através de aulas expositivas dialogadas, construção
de conceitos através de exemplos, trabalhos em grupo e individuais, análises de textos,
estudos de caso. Também serão utilizados cadernos de exercícios para fixação do
entendimento da utilização do programa e recursos audiovisuais.
Facilitador: ROMÁN EUGÊNIO CALFAS
Pós-Graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho e Engenharia de Produção; Graduado
em Engenharia Elétrica (UFAM); Especialista em TPM; Black Belt Six Sigma; Instrutor de
treinamentos voltados para Produtividade, Qualidade e Segurança; Instrutor de NR 10, SEP e
NR 12. Mais de 20 anos de experiência em empresas como LG, 3M, Coca-Cola, Heiniken,
atuando em Gestão e Manutenção de Ativos, implantando programa TPM, realizando projetos
de six sigma e realizando treinamentos.
Carga Horária:
16 horas
Agenda:
27 a 30/03/17 – Horário: 18h às 22h
Investimento:
R$ 320,00 (Trezentos e Vinte Reais) ou 3x R$ 117,00 nos cartões VISA e MASTERCARD.
Inscrições e Informações:
Qualynorte Consultoria e Treinamento Ltda
Rua 24 de maio, nº 220, 6º andar, salas 617/618 – Edifício Rio Negro Center – Centro –
Manaus/AM

Fones: 3234-4846 / 3622-8704 / 3622-8724 / 98137-8976 (Wapp)
E-mail: comercial@qualynorte.com.br / vendas1@qualynorte.com.br /
vendas2@qualynorte.com.br
Website: www.qualynorte.com.br
Facebook: facebook.com/qualynorteconsultoria

