
L íquidos igníferos gerenciados de maneira imprópria são uma causa comum  
de grandes incêndios. O seminário Como Manusear Líquidos Igníferos foi  
desenhado exclusivamente para clientes da FM Global, e aborda o manuseio 

de todos os tipos de líquidos que queimam, inclusive os tradicionalmente classifi-
cados como “combustíveis,” abrangendo desde óleos usados em oficinas e tintas 
usadas em operações de pintura por spray, até o uso em grande escala de tintas à 
base de solventes e armazenagens a granel.

O curso abrange os tópicos do treinamento on-line Como Manusear Líquidos 
Igníferos da FM Global, e oferece a você a oportunidade de estabelecer uma rede 
de contatos com gerentes de outras empresas que enfrentam desafios semelhantes 
aos seus.

O treinamento será dado na forma de apresentações e trabalhos em grupo. Todos 
os tópicos serão abordados sob a perspectiva da prevenção e do controle de 
perdas patrimoniais.

O seminário abordará os seguintes assuntos:
n Por que líquidos igníferos oferecem um risco tão grande;
n  Como armazenar e proteger líquidos igníferos de forma a minimizar  

o risco de incêndio;
n  Como gerenciar processos que envolvem líquidos igníferos, incluindo 

distribuição, pulverização e secagem; e
n  Como garantir o descarte seguro de resíduos de líquidos igníferos e 

vapores para minimizar o risco de incêndio e explosão.

Tópicos principais:
n Sete passos para gerenciar os riscos de líquidos igníferos
n O desafio da proteção contra incêndios e as opções disponíveis
n  Sistemas de proteção especial fixos suplementares e as alternativas para 

drenagem de emergência
n Como mitigar riscos de explosão

Quem deve participar?
n  Todos os envolvidos na supervisão de operações com  

líquidos igníferos no dia a dia
n Gerentes de produção
n Gerentes de meio ambiente, saúde e segurança 
n Gerentes de manutenção
n Profissionais responsáveis por programas de prevenção de perdas

Como Manusear Líquidos Igníferos

Encontre as soluções que precisa em www.fmglobal.com.

Essa informação está disponível aos clien-
tes da FM Global, apenas para fins infor-
mativos, como apoio ao relacionamento 
com os segurados. Não será assumida res-
ponsabilidade por ou em consequência do 
uso destas informações. A responsabilida-
de da FM Global é limitada ao conteúdo 
das apólices de seguro.

É essencial fazer reserva antecipada.  
Por favor, inscreva-se utilizando o formulário no verso.

Seminário informativo de nível intermediário – Duração: 1 dia 
Data e local:

Horário:

www.fmglobal.com


Informações para inscrição

Faça sua inscrição:
Envie este formulário 
preenchido para

Custo do seminário:

Horário do seminário:

A confirmação será enviada  
por email.

O preço do seminário inclui  
material didático, almoço e  
coffee-breaks. 

Inscrição:
Solicito a inscrição da(s) seguinte(s) pessoa(s) nesse seminário, ao custo de 
 
 
 

Data do seminário:

Nome (1): 

Cargo: 

E-mail:

Nome (2):

Cargo:

E-mail:

Empresa:    

CNPJ:

Endereço:

Cidade:    Estado:   CEP:

Telefone:    Fax:

Nº de Índice da FM Global:
(Opcional, mas nos ajudará a processar a reserva mais rapidamente)

Favor observar que: Esses seminários estão disponíveis somente para segurados da FM Global.

Como Manusear Líquidos Igníferos

Encontre as soluções que precisa em www.fmglobal.com.

No Reino Unido:  
FM Insurance Company Limited 
1 Windsor Dials, Windsor, Berkshire, SL4 1RS 
Regulada pela Financial Services Authority

P07040_BRZ © 2013 FM Global 
(03/2013) Todos os direitos reservados. 
www.fmglobal.com 


	Horario: 8h30 às 17h00
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