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Informação de imprensa 

BASF e Corpo de Bombeiros de São Paulo oferecem 

capacitação para atendimento à emergência 

 Ação visa preparar os bombeiros do estado para atender a 
emergências com produtos químicos 

 

A Escola Superior de Bombeiros do Corpo de Bombeiros do Estado 

de São Paulo está oferecendo, em parceria com a BASF, desde 24 

de abril, um curso de especialização sobre atendimento a 

emergências com produtos perigosos no Complexo Químico da 

empresa em Guaratinguetá (SP). As aulas serão concluídas no 

próximo dia 19 de maio. 

O público-alvo da iniciativa são bombeiros da região do Vale do 

Paraíba e de municípios como Barueri, São José do Rio Preto, 

Ribeirão Preto e Sorocaba. “Um total de 23 profissionais estão 

participando dessa ação. O objetivo é abordar os comportamentos 

que devem ser adotados em emergências químicas, e por isso 

escolhemos a parceria com a BASF, que tem um Campo de 

Treinamento em Guaratinguetá totalmente preparado para este fim”, 

explica Capitão Reis, do 11º Grupamento do Corpo de Bombeiros de 

São Paulo. 

O curso aborda as principais classes químicas, como explosivos, 

líquidos inflamáveis, sólidos inflamáveis, infectantes, materiais 

corrosivos e radioativos. Os módulos contam com conteúdo teórico, 

prático e visitas técnicas. “A parceria da BASF com o Corpo de 

Bombeiros do Estado vem de longa data e é benéfica para ambas 

organizações, assim como para a sociedade. Isso permite que 
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atuemos todos juntos em sinergia durante atendimentos 

emergenciais, inclusive aqueles que não envolvem a empresa, como 

foi o caso do incêndio no Porto de Santos em 2015”, ressalta Bert 

Neumeier, Diretor de Segurança e Proteção Ambiental da BASF para 

América do Sul. 

Simulado 

Dia 18 de maio, às 14h30, os bombeiros participantes terão a 

oportunidade de colocar em prática toda a teoria que foi ministrada 

nessas quatro semanas de curso. Nesta data, será realizado um 

simulado geral de algumas situações de emergência com produtos 

químicos no Campo de Treinamento da BASF em Guaratinguetá. 

“Vamos dividi-los em equipes e colocar a mão na massa. O intuito é 

que todos saibam aplicar o conteúdo das aulas e estejam realmente 

preparados para agir nestas situações”, conclui Capitão Reis. 

Formatura 

Após a conclusão das etapas teórica e prática, os alunos participarão 

de um evento de encerramento, que acontecerá dia 19 de maio. Na 

formatura, a turma receberá um certificado de aptidão para atuar no 

atendimento a casos de emergência com produtos químicos. 

 

Sobre a BASF 

Na BASF, nós transformamos a química para um futuro sustentável. Nós 

combinamos o sucesso econômico com a proteção ambiental e responsabilidade 

social. O Grupo BASF conta com aproximadamente 114 mil colaboradores que 

trabalham para contribuir com o sucesso de nossos clientes em quase todos os 

setores e países do mundo. Nosso portfólio é organizado em 5 segmentos: 

Químicos, Produtos de Performance, Materiais e Soluções Funcionais, Soluções 

para Agricultura e Petróleo e Gás. A BASF gerou vendas de mais de € 58 bilhões 

em 2016. As ações da BASF são comercializadas no mercado de ações de 

Frankfurt (BAS), Londres (BFA) e Zurich (AN). Para mais informações, acesse: 

www.basf.com.br. 
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