
1. A ORGANIZAÇÃO 

 
 

A Associação Empresarial de Jaraguá do Sul, fundada em 22 de junho de 

1938, tem como missão promover o desenvolvimento sustentável do setor 

econômico regional, por meio da representatividade e associativismo e sua 

visão é ser agente indutor para excelência da classe empresarial que 

representa. 

 

A entidade exerce forte representatividade junto ao poder público e uma ativa 

participação comunitária em favor do município e região. Entidade civil de 

direito privado sem fins lucrativos, à ACIJS congrega os segmentos da 

indústria, comércio e serviços, pautando sua atuação em compromissos 

renovados a cada gestão e definidos por diretrizes estabelecidas pela diretoria. 

 

Por acreditar desde o início de sua história que associativismo é toda a ação de 

pessoas, grupos ou entidades que reúne esforços, vontade e recursos com o 

objetivo de superar dificuldades, resolver problemas e gerar benefícios 

comuns, a ACIJS reforça permanentemente, de diversas formas, a importância 

desse engajamento. Assim, estimula o desenvolvimento sustentável regional, 

por meio da sua representatividade. A participação de empresas em 

organizações cívicas, desenvolvem nelas o espírito de cooperação e o senso 

de responsabilidade comum para com os empreendimentos coletivos. 

Nas comunidades a participação, a solidariedade e a cooperação em torno de 

objetivos comuns, têm sido fundamentais para assegurar melhores condições 

de vida. Essa prática, mais do que uma forma de organização, é uma 

construção e uma conquista social para Jaraguá do Sul e para toda Santa 

Catarina. 

 

 

 

 

 

 

 



2. SST NA ORGANIZAÇÃO 

 

O Núcleo de Segurança e Saúde no Trabalho, fundado em 9 de março de 2006 

tem como propósito aprimorar o conhecimento técnico disseminando 

constantemente a cultura prevencionista na sociedade. 

 

É formado por empresas referência na região e que atuam fortemente no 

âmbito associativista, hoje representadas no Núcleo por técnicos de Segurança 

e Saúde no Trabalho, engenheiros de Segurança, cipeiros, brigadistas, além de 

Bombeiros Voluntários, entidades do Sistema S, Prefeitura Municipal e 

Hospitais, as empresas citadas são: 

Agricopel Comércio de Derivados de Petróleo; Baumann Ind. e Com. De Aços; 

Bergo Equipamentos de Segurança; Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul; 

Caiman Ind. e Com. De Malhas; Carrocerias Argi; Comércio de Indústria 

Breithaupt; Consistem Sistemas; CSM Componentes, Sistemas e Máquinas 

para Construção; Dalila Têxtil; Duas Rodas Industrial; Elian Indústria Têxtil; 

Estofados Jardim; Figueira Indústria de Artefatos de Metais; Hospital São José; 

Humana Saúde e Segurança Ocupacional; Indumak Máquinas; Lunelli Indústria 

do Vestuário; Malhas Menegotti; Metalúrgica Trapp; MMD & Advogados 

Associados; Novacki Industrial; Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul; SESI; 

Soder Engenharia; Sol Paragliders; Unimed Jaraguá; Urbano Agroindustrial; 

WEG S.A. e Grupo Zanotti. 

 

Entre suas principais atividades está a busca continua de aprimoramento 

técnico, novas tecnologias, capacitar os participantes na teoria e na prática 

sobre as ações de prevenção e legislação da área, difundir boas práticas 

aliando a rotina de trabalho com a preservação da vida e o respeito ao meio 

ambiente, aumentar a segurança e saúde nas empresas, por meio de uma 

maior participação dos empresários, ações de conscientização da comunidade, 

visitas técnicas, missões empresariais, troca de informações tendo como 

premissa fortalecer o trabalho prevencionista nas empresas nucleadas e 

também para comunidade. 

 

 



3. O PROBLEMA 

 

Localizado na região Norte de Santa Catarina, o município de Jaraguá do Sul 

se constituiu na quinta maior economia do Estado, concentrando importante 

polo industrial. No município estão importantes empresas de segmento como o 

metal mecânico, alimentício, motores elétricos e têxtil, entre outros. 

A brigada de incêndio ocupa um papel fundamental na prevenção e no 

combate aos incêndios e outros incidentes no Brasil. Por essa relevância e por 

nossa região ser polo industrial, o Núcleo criou um evento anual de encontro de 

brigadas. 

O Núcleo entende que o enfrentamento a situações de caos, mitigação de 

danos e para minimizar danos pessoais, patrimoniais e materiais, seja nas 

empresas ou em nossas casas, além de equipamentos de prevenção também 

se faz necessário a integração das pessoas qualificadas e capacitadas a 

prestar os primeiros atendimentos em qualquer situação de emergência. 

A ação também tem o grande papel de fomentar a interação entre as equipes 

de brigadas, órgãos e entidades competentes, promovendo a ajuda mútua 

entre os envolvidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. A BOA PRÁTICA 

 

Com o objetivo de fortalecer a integração entre profissionais da segurança, 

entidades, instituições, equipes de emergência das empresas e prestadores de 

serviço, o Núcleo realiza o Encontro de Brigadas na própria Associação 

Empresarial. O evento em sua primeira edição foi realizado em 05/10/2019 das 

08h às 16h30. Em 2020, devido às restrições decorrentes da pandemia do 

novo coronavírus, o evento foi cancelado.  Em 2021, com a possível retomada 

dos eventos, o Núcleo planeja realizar no segundo semestre a segunda edição 

do evento, seguindo todos os critérios de combate à COVID-19. Assim, 

tornando este evento parte do calendário de ações voltadas as boas práticas. 

O evento foi organizado com o propósito de receber tanto os profissionais 

envolvidos com a segurança e saúde no trabalho, representando as empresas, 

como da sociedade. A programação contou com simulações práticas, 

envolvendo entidades e organizações como Defesa Civil, Bombeiros 

Voluntários, Grupo GERAR (Grupo Especializado em Resgate de Alto Risco), 

Sr. Tenente Coronel Paulo Chaves Araujo, da reserva do Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado de São Paulo, CIPEIROS e representantes das equipes de 

emergências das empresas da região. 

O inicio do evento contou com a palestra sobre a atuação da Defesa Civil, 

dando um panorama de situações com potenciais riscos e demonstrando as 

principais melhorias previstas sob a coordenação da instituição e prefeitura. 

Na sequencia ocorreu a palestra com o Sr. Neilor Vicenzi Comandante dos 

BVJS, informando aos participantes quais são os principais tipos de 

ocorrências dos últimos cinco anos e principalmente como as equipes de 

emergências e profissionais da segurança devem agir para prevenir e manter o 

controle em caso de sinistros. Foram exemplificadas quais as ações que esses 

profissionais precisam adotar e como recepcionar as equipes de atendimento 

externo. 

A próxima atração foi a palestra magna com o  Sr. Paulo Chaves  

Araújo,Tenente Coronel da reserva do Corpo de Bombeiros da Policia Militar de 

São Paulo, que apresentou aos participantes as legislações sobre sistemas 

preventivos com o foco em incêndio, comentou também de prospecções da 



legislação e compartilhou sua vasta experiência respondendo a 

questionamento dos participantes. 

O evento também contou com a simulação de incêndio. Ao final da palestra 

magna o sistema preventivo (alarme) do prédio foi acionado, os Brigadistas das 

empresas e bombeiros se organizaram rapidamente para verificar onde e qual 

era o sinistro, enquanto que os profissionais de segurança auxiliavam e 

informavam os presentes no auditório. 

Para que a situação estivesse o mais próximo possível da realidade, foram 

instaladas máquinas de fumaça artificial em alguns pontos e deixadas várias 

vítimas espalhas em locais de difícil acesso e visibilidade praticamente nula 

devido a fumaça. 

Neste momento o sinal contínuo, para abandono do prédio começa a soar, 

rapidamente as equipes de emergências e profissionais da segurança no 

trabalho se organizaram para realizar a evacuação.  

Após a evacuação, foram acionados para apoio, o Corpo de Bombeiros com 

caminhão de combate a incêndio e o SAMU, pois foram encontradas vítimas 

nos locais de incêndio. 

Ao mesmo tempo em que simulavam a contenção do incêndio, parte das 

equipes fazia o resgate das vítimas. 

Uma das vítimas foi retirada pelo telhado, com a coordenação do grupo 

GERAR, demonstrando o resgate em altura com equipamentos adequados. 

Dando continuidade ao evento, na parte externa da associação, foram 

realizadas demonstrações de resgate de espaço confinado, utilização de 

extintores e combate a incêndio com água, momento que contou com a 

interação com o público. 

 Para finalizar uma demonstração de resgate em altura, apresentando técnica e 

equipamentos e procedimentos que simultaneamente era narrado ao publico 

para melhor entendimento.  

 

 



5. OS RESULTADOS 

 

A troca de informações e compartilhamento das boas práticas entre as 

empresas participantes fortaleceu e contribuiu com a prevenção em 

emergências, tanto na área industrial como também na comunidade. Esta boa 

prática permitiu o aprimoramento técnico operacional em situações 

emergenciais dentro das indústrias. 

Percebe-se também equipes mais engajadas, buscando como prática a 

interação entre as diversas empresas da nossa região. A união de equipes que 

buscam a prevenção e a conscientização de que na maioria das vezes os 

resgates necessitam de equipes e não só de uma pessoa. 

A oportunidade foi importante para troca, aprimoramento de conhecimento e 

integração do trabalho entre brigadas e bombeiros voluntários e outros órgãos 

envolvidos no atendimento a emergências. 

O Núcleo conclui que através dessa ação conseguiu disseminar o senso de 

ajuda mútua entre as equipes, o que permite uma rápida atuação quando se 

conhece o papel de cada um no atendimento de emergência. “Nenhum de nós 

é tão bom quanto todos nós juntos”. 

Também foi uma oportunidade para que a sociedade, seus cidadãos, 

conhecessem as entidades e organizações da nossa região e a atuação de 

cada uma delas nos diferentes sinistros, tanto nas empresas como nas 

residências.  

https://projetogerar.com.br/gerar-participa-do-1-encontro-de-brigadas-de-

jaragua-do-sul/ 

 

 

https://projetogerar.com.br/gerar-participa-do-1-encontro-de-brigadas-de-jaragua-do-sul/
https://projetogerar.com.br/gerar-participa-do-1-encontro-de-brigadas-de-jaragua-do-sul/


6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Todas as empresas estão sujeitas a emergências que colocam em risco a vida 

das pessoas. Alguns setores produtivos costumam ser mais seguros, enquanto 

outros oferecem riscos maiores de ocorrências de sinistros e acidentes. Até 

empresas com atividades mais burocráticas estão sujeitas a esse tipo de 

incidente, sofrendo grande prejuízo no processo.  

 

Concluímos que este movimento criado pelo Núcleo, deixou evidente que a 

adoção de procedimentos corretos, com uma equipe preparada e atuando de 

maneira assertiva, pode fazer uma grande diferença no planejamento, 

gerenciamento dos riscos e prevenção. É vital que, havendo sinistro, a equipe 

esteja preparada para minimizar consequências, preservando vidas e mesmo 

salvaguardando bens materiais. 

Através do evento, as equipes e comunidade tiveram a oportunidade de 

conhecer as particularidades das diferentes instituições, demonstrando-se 

como cada instituição poderá contribuir com a outra. Ganha-se tempo, 

assertividade e se evita que o risco seja potencializado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


