Reconhecida como Utilidade
Pública Internacional - Decreto
n° 9.620, de 13/06/1912

PROJETO BREC
DEPARTAMENTO DE SOCORRO & DESASTRES

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA – FILIAL RIO GRANDE DO SUL
Endereço: Av. Independência, 993
Cidade: Porto Alegre/RS

CEP: 90035-076

CNPJ: 07.345.851/0001-15
Representante Legal: Thiago dos Santos
Coordenador do Departamento de Socorro e Desastre: Rogério Faleiro

2. NOME DO PROJETO
PROJETO BREC
Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas
Nível 01
3. APRESENTAÇÃO
O projeto BREC-NIVEL 01 é uma parceria gaúcha, direcionada às preparações, técnica e
especialista, na formação inicial e atualização de profissionais das áreas de emergências
médicas, atendimentos pré-hospitalares, primeiros socorros, resgate, bombeiros, EPIs,
segurança, monitoramento, sinalização e escaladas.
4. PÚBLICO ALVO
Militares das Forças Armadas, Militares das Forças Auxiliares, funcionários de órgãos
relacionados à Segurança Pública e Defesa Civil, profissionais e organizações da área de saúde,
civis e ou Voluntários comprometidos com a qualificação na Resposta à Tragédias.
5. JUSTIFICATIVA
Considerando uma notável alteração climática em todo o Globo Terrestre, em virtude,
passamos a presenciar, aqui no Brasil, desde 2008, que desastres naturais e humanos,
passaram a ocorrer com maior frequência e maior intensidade.
Apesar de termos profissionais formados na área de resposta às emergências, constatamos a
necessidade da padronização de ações voltadas ao tipo de qualificação oferecida nesta
proposta, consciência da responsabilidade e da infraestrutura empregada em desastre de
média magnitude.
6. OBJETIVO GERAL
Implantar, no Brasil, os conhecimentos referentes às técnicas operacionais, utilizadas no BRECBusca e Resgate em Estruturas Colapsadas – Nível 1.
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7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Formar o corpo discente como “operadores” de BREC, capacitando-os nas técnicas e destrezas
necessárias para busca, localização, estabilização e extração de vítimas presas em estruturas
colapsadas. De acordo com os critérios da INSARAG e FEMA, para os operadores, com êxito
neste curso, serem reconhecidos internacionalmente, nas principais técnicas de Busca e
Resgate, nivelando-os à mesma padronização utilizada pelas equipes mais bem preparadas do
mundo, bem como na familiaridade do manuseio de tecnologias modernas, específicas para
Busca e Resgate Urbano, avaliação e monitoramento em Estruturas Colapsadas.
8. NÚMERO DE VAGAS
O curso disponibilizará o número mínimo de 30 vagas e o número máximo de 100 vagas.
9. CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO
O preenchimento das vagas para o “Curso de BREC Nível 1” deverá obedecer aos seguintes
critérios:
• Formação em Atendimento Pré-hospitalar comprovado;
• Condições físicas e psicológicas para a prática dos exercícios;
• Cumpridos estes critérios, o discente deve estar ciente de que o caráter de
APROVAÇÃO, deste curso, se dará mediante avaliações diárias, detalhadas, em
técnicas intelectual, teórica e práticas individuais, habilidades e conhecimentos.
10. VALORES E CUSTEIOS
O valor da inscrição para o CURSO BREC – NÍVEL 01 será na razão de
R$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta Reais) por cada discente, este valor compreenderá a
inscrição do curso.
11. DA FORMA DE INSCRIÇÃO E PAGAMENTO
A inscrição será feita no site www.cruzvermelhars.org.br-cursos-BREC
O pagamento deverá ser realizado via PAGUE SEGURO ou inscrição presencial na sede da
instituição.
IMPORTANTE:
QUALQUER UMA DAS FORMAS DE PAGAMENTO DEVE SER CONCLUÍDA ATÉ O DIA 15/03/2020.
12. DESLOCAMENTO
Os inscritos deverão estar as 8h da manhã de sexta-feira, dia 27 na sede da Cruz Vermelha,
localizada na Avenida Independência, 993, Porto Alegre.
Posteriormente deslocamento para o local do curso.
13. ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO
• Durante o treinamento o aluno ficará alojado em formato de imersão.
• Será disponibilizado vestiários para higienização e troca de roupas.
A alimentação durante os períodos de capacitação/treinamento ficará a cargo da Logística de
suprimentos, será cobrado a parte em separado e antecipado o valor de 60,00 para suprir tal
necessidade.
Caso o contratante desejar levar, acondicionar, produzir seu alimento dentro do tempo
destinado para isto, será disponibilizado espaço para isto desde que solicitado
antecipadamente.
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14. MATERIAIS INDIVIDUAIS NECESSÁRIOS
Cada aluno deve possuir os seguintes EPI’s. Obrigatórios, que serão utilizados para a
realização do curso:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacete de Resgate;
Óculos de Proteção;
Máscara de Proteção Individual para Aerodispesóides (N95);
Luvas de Vaqueta;
Protetores Auriculares;
Mochila Tática;
Cantil ou Camelback;
Joelheira;
Cotoveleira;
Apito;
Lanterna de Cabeça, com Pilhas sobressalentes;
Barraca (não obrigatório);
Roupa reserva (não obrigatório)
Saco de dormir
Material de Higiene Pessoal
Saco plástico 100 litros resistente.
Kit Primeiros Socorros pessoal
Rádio de comunicação (não obrigatório).
Obs.: Caso tenha alguma ferramenta ou equipamento que interprete oportuno, poderá
levar, após inspeção e confirmação de que toda equipe discente poderá utilizar, será
liberada para uso durante o curso.

15. PERÍODO DE REALIZAÇÃO
O curso será realizado nos dias:
• 27 de março de 2020
• 28 de março de 2020
• 29 de março de 2020
16. DO CURSO
16.1. LOCAL E REALIZAÇÃO DO CURSO
Hospital Colônia de Itapuã – Viamão
Parque Estadual de Itapuã
16.2. CARGA HORÁRIA DO CURSO
58 HORAS AULA
16.3. HORÁRIO E FUNCIONAMENTO DO CURSO
DATA
27-03
28-03
29-03

HORÁRIO
08:00h às 23:59h
00:00h às 23:59h
00:00h às 18:00h
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17. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
• Avaliação de riscos e monitorização;
• Estudos sobre estruturas colapsadas e seus comportamentos;
• Triagem estrutural e principais sistemas de marcação INSARAG e FEMA;
• Equipes especialistas em USAR/US&R;
• Elementos da equipe e suas funções
• Ckeck-list (padronização internacional de prontidão USAR)
• Capítulo de especial para oficina de segurança e monitorização;
• Organização e início de operações USAR;
• Sistema de Comando;
• Posto avançado de Comando;
• Movimentação de carga e estabilização;
• Estruturas de construção;
• Tipos de construção e seus padrões;
• Estruturas colapsadas e os seus potenciais espaços de vida;
• Prevenção de risco para equipe;
• Ameaças para a equipe em cada tipo de estrutura;
• Gestão dos riscos para a redução das ameaças;
• Procedimento de segurança e Briefing de Emergência;
18. MÓDULOS CONFORME ORIENTA OS SEGUINTES DEPARTAMENTOS GOVERNAMENTAIS
INTERNACIONAIS
INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group);
FEMA (Federal Emergency Management Agency).
OBS:
Seguimos fielmente as orientações destes departamentos, mas não possuímos
ligações com os mesmos.
19. CORPO DOCENTE - INSTRUTORES
19.1 RESPONSABILIDADE DO CORPO DOCENTE:
Confeccionar material didático, necessário ao aprendizado, através dos complementos
e síntese dos conteúdos trabalhados (sem a alteração ou adulteração dos módulos
originais), os quais deverão ser disponibilizados ao corpo discente sob a forma digital.
Observar e cumprir o planejamento do projeto, incluindo as orientações pedagógicas e
demais normas atinentes à execução dos trabalhos docentes.
Efetuar controle de presenças, registro de aula e a avaliação formal.
20. CORPO DISCENTE – ALUNOS
20.1. RESPONSABILIDADE DO CORPO DISCENTE
A presença do discente no curso será verificada pela coordenação no início das aulas e
acompanhada pelo docente da disciplina ao longo destas.
Decorridos 15 (quinze) minutos do início do horário previsto para a aula e não estando
presente o discente, implicará em falta a este.
20.2 DA FREQUÊNCIA DO DISCENTE
A frequência mínima para a aprovação dos discentes será de 90% (noventa por cento),
considerando o total da carga horária do curso. Os 10% que não é obrigatório será exclusivo
para atendimento psicológico ou médico, se julgar necessário e autorizado.
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20.3 DA AVALIAÇÃO DO DISCENTE
O discente terá seu desempenho avaliado em cada disciplina, sendo que o docente deverá
efetuar controle de presenças, registro de aula e a avaliação formal.
A avaliação será feita através de notas que materializarão o aproveitamento ou não do
discente no curso, através de avaliações diárias, detalhadas em técnicas intelectuais e
teóricas, práticas individuais, habilidades e conhecimento.

A Cruz Vermelha filial RS, representada
pelo seu coordenador Socorro & Desastres, lhe
deseja uma boa sorte e que o conhecimento seja
compartilhado da melhor forma possível.
Bom curso!!!
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