
Objetivos de aprendizado:
Ao concluir este webinar, você poderá:

 Identificar riscos comuns em caldeiras e os tipos de dispositivos de segurança para  
 preveni-los.

 Descrever as melhores práticas de testes em dispositivos de segurança e manutenção.

 Desenvolver protocolos operacionais que o ajudam a reduzir paradas forçadas e  
 perdas patrimoniais.

Público-alvo:
Este webinar se destina, entre outros, a gerentes de manutenção, supervisores, técnicos e  
operadores de caldeiras, e todos aqueles envolvidos com o gerenciamento de caldeiras com foco  
na produtividade.

Descrição:
Você está fazendo todo o possível para garantir a confiabilidade e segurança de suas caldeiras?  
Este webinar apresenta os riscos mais comuns em caldeiras, os tipos de dispositivos para  
preveni-los, e práticas de testes e manutenção que o ajudam a evitar paradas forçadas e danos  
patrimoniais onerosos.

Para inscrever-se, siga as instruções a seguir: 
Escolha a sessão de sua preferência clicando em um dos links abaixo:  
Quinta-feira, 06 de julho de 2017, das 10h00 às 11h00
http://fmglobal.adobeconnect.com/eoachpagyb30/event/registration.html

Quinta-feira, 06 de julho de 2017, das 14h00 às 15h00
http://fmglobal.adobeconnect.com/ecvtleluyn1u/event/registration.html

Depois que você preencher o formulário de inscrição, nós lhe enviaremos um e-mail  
de confirmação com um link para sua participação no webinar, mais um número de telefone  
para conectar-se.

Caldeiras—Testes em Dispositivos de 
Segurança e Práticas de Manutenção

Sobre a FM Global
A FM Global é uma das maiores organizações no mundo de seguros patrimoniais comerciais e 
industriais e gestão de risco, especializada em proteção patrimonial.

Mais de uma entre três empresas da Fortune 1000, assim como corporações líderes 
internacionais, beneficiam-se da solidez financeira, cobertura de apólice, experiência em gestão 
de risco e amplo conhecimento em engenharia e pesquisa de prevenção de perdas.
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Idioma: 
Português

Datas e horários: 
06 de julho de 2017, 
quinta-feira

Das 10h00 às 11h00

Das 14h00 às 15h00

O número de participantes 
é limitado.

Os horários listados 
são de Brasília. Ajuste-
os para seu fuso.
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