A ABRAEST, em parceria com o CDER, promoverá Palestra como parte do Projeto
“Quintas Tecnológicas” do CDER do CREA DF.
Palestra “CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA
INCÊNDIO E PÂNICO”.
Objetivo: Atualizar os profissionais quanto às exigências e critérios exigidos no trabalho de
avaliação de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico e quais os aspectos discutíveis ou
passíveis de serem melhorados. Na oportunidade serão mostrados situações problemas e como
resolvê-las de modo a garantir a segurança do ambiente e dos trabalhadores.
Palestrante: Engenheiro Wolfgang Leopold Bauer
Engenheiro formado pela OSACAR-VON-MILLER-POLITECNIKUM-MÜNCHEN, na
Alemanha. Há anos é responsável pela elaboração e avaliação de sistemas de detecção e alarme de
incêndio de empresas espalhadas por todo o país, destacando-se o sistema de detecção e alarme da
Siemens, a instalação de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico do laboratório no IPT. É
Membro do comitê Técnico da ABNT, Norma CB 24 (SISTEMAS DE PREVENÇÃO COMTRA
INCÊNDIO E PÂNICO).
Público Alvo: Engenheiros e Técnicos de Segurança do Trabalho, Médicos, Enfermeiros e
Auxiliares de Enfermagem do Trabalho, Engenheiros e Arquitetos alunos de Pós-Graduação em
Engenharia de Segurança do Trabalho, bem como fornecedores de EPI, EPC e demais interessados
no assunto.
Local: Plenária do CREA DF, Auditório do Prédio da frente do CREA DF.
Dia: 27 de novembro de 2014
Horário: das 18:30 às 21:30.

Inscrições: das 17:00 às 18:30 no local da Palestra
Investimento: R$ 20,00 para filiados da ABRAEST; da ABRAMT (Associação Brasiliense de
Medicina do Trabalho); e alunos de Pós-Graduação em Engenharia de Segurança e de Medicina do
Trabalho.
R$ 40,00 para não filiados e demais profissionais.
Informações adicionais disponíveis pelo endereço eletrônico contato@abraest.org.br
Obs.: a) Ao lado do prédio há vagas limitadas que serão preenchidas por ordem de chegada; porém,
em frente ao CREA DF há bastante estacionamento público;
b) A ABRAEST fornecerá recibo àqueles que necessitarem de comprovação do investimento.
Apoio: Associação Brasiliense de Medicina do Trabalho – ABRAMT e

