
TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO
SAIBA MAIS SOBRE A IMPORTÂNCIA DO TREINAMENTO PARA O DIA A DIA DO CONDOMÍNIO

Provavelmente você já ouviu falar em Brigada 
em Incêndio, mas você sabe qual a impor-

tância desse treinamento para o seu condomí-
nio? Nós explicamos. Anualmente, o corpo de 
bombeiros faz em todos os condomínios uma vi-
sita técnica para avaliar se as medidas de preven-
ção de combate a incêndio estão aptas, e dentro 
dos padrões estabelecidos em norma. Chama-se 
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, e é 
obrigatório.Por isso, para estar preparado para 
visita técnica da equipe de avaliação dos bom-
beiros, o grupo de colaboradores do condomínio 
passa por treinamento dado por um especialis-
ta, capacitado e habilitado a ministrar o curso. 
É importante ressaltar que o treinamento é feito 

para orientar os colaboradores a agir em situa-
ções de foco inicial de incêndio, situações fora 
de controle são deixadas a cargo dos bombei-
ros, profissionais com anos treinamentos, mais 
bem capacitados para soluções de problemas 
maiores. Ainda assim, o treinamento de brigada 
de incêndio se faz muito importante, pois uma 
atitude previamente treinada, tomada no mo-
mento certo, pode evitar que grandes desastres 
aconteçam. Faz parte do treinamento de briga-
da de incêndio a identificação de emergências, 
a organização e orientação de pessoas em locais 
de riscos, execução de primeiros socorros, ma-
nuseios de equipamentos de combate a incêndio. 
Não se pode esquecer que a função do brigadista 
não se limita apenas a agir no princípio do in-
cêndio, é sua função também verificar constan-
temente a validade de extintores, avaliar locais e 
situações de riscos. Sabendo de todas essas in-
formações, percebemos a grande importância 
que o curso de brigada de incêndio tem. Pode-
mos até mesmo lembrar de um fato ocorrido em 
2019, onde em um condomínio administrado 
pela Lotus, houve um princípio de incêndio que 
foi controlado por uma equipe de colaboradores 
da empresa, que havia passado por treinamen-
to recentemente, e com coragem e destreza, evi-
tou um grande desastre, salvando vidas, sendo o 
treinamento fundamental para êxito das ações.
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2020 será sempre 
lembrado como um 
ano difícil para todos, 
uma caminhada lon-
ga, cheia de incerte-
zas e até mesmo com 
perdas para muitos. 
Foi um ano também 
de muitos aprendiza-
dos, amadurecimen-
to e crescimento para 
outros. Para a Lotus o 
ano não foi diferente, 
houve muito traba-
lho, muita dedicação 
para manter a quali-
dade dos nossos ser-
viços, e unidos nós 
conseguimos. Assim, 
gostaríamos de agra-
decer a todos os nos-

sos condôminos, que 
confiaram na Lotus e 
no trabalho dos nos-
sos colaboradores, 
que estavam presen-
tes na entrada e saí-
da dos condomínios, 
na limpeza das áreas 
comuns, na adminis-
tração, zelando pela 
segurança e saú-
de dos condôminos. 
Obrigado condômi-
no Lotus, desejamos 
que no ano de 2021 a 
alegria e felicidade de 
antes volte ao seu lar, 
e assim permaneça.

AGRADECIMENTO AOS CONDÔMINOS

Com muita alegria,
celebramos mais um ano de parceria 

com os condomínios:
Ed. Bandeira Coelho - 37 anos.

Ed. Areia Branca - 26 anos.
Ed. Victor VII - 19 anos.

Ed. Torre de Ávila - 17 anos.
Ed. Chalé do Lago - 17 anos.

Ed. Vermont - 16 anos.
Ed. Maestro Guiães de Barros - 14 anos.

Ed. Wing - 11 anos.
Ed. Sport’s Garden - 09 anos.
Ed. Lúcia Morgado - 09 anos.
Ed. Saint Germain - 08 anos.

Ed. Reserva Ibiapaba - 08 anos.
Ed. Terrazzo Di Paula - 07 anos.

Ed. Centro Empresarial Acrópole - 02 anos.
Ed. Castelo Di Napoli - 02 anos.

Ed. Ana Tereza - 01 ano.
Ed. Bosque Versalles - 01 ano.

CONDOMÍNIOS
ANIVERSARIANTES


