
PROJETO SAMARITANO  
8º PLANO DIOCESANO DE PASTORAL  

ITINERÁRIO 3: Qualificação dos membros das comunidades para as questões de segurança e de emergência 

OBJETIVO DO PROJETO:  
• Fortalecer as estruturas de acolhimento nas comunidades, por meio da qualificação dos membros das paróquias 

para as questões de segurança e emergência, conforme previsto no Itinerário 3 do 8º Plano Diocesano de Pastoral. 

• Conscientizar e preparar leigos e clérigos para atuarem em situações emergenciais com foco na preservação da vida, 

meio ambiente e patrimônio. 

• Instruir os membros das comunidades, conforme Decreto Estadual 63.911/2018 na sua instrução técnica nº17/2019 

ESTRATÉGIAS DE AÇÃO: 
• Encontros de formação aos sábados, com duração de 4 horas. 

• Os formadores serão voluntários, sendo: Bombeiros militar e civil, Técnicos de Segurança do Trabalho e Técnico de 
Enfermagem do Trabalho. Logo o curso não terá custo ao participante.  

• Os encontros serão regionais em paróquias de fácil acesso e próximas, que tenham espaço para a formação teórica 
e prática, onde atenda a maioria dos itens a serem abordados nas instruções e sua utilização, também, garantir o 
seu total funcionamento. (Ex. extintores, hidrantes, central de alarme...). Cada setor deve definir a paróquia polo. 

• Em cada encontro participarão de 30 a 40 pessoas no máximo. Organizadas por 3 a 4 paróquias em cada encontro. 
O agrupamento com respectivas datas e locais seguem anexo a este projeto. 

• Cada paróquia poderá enviar 10 participantes de sua escolha.  

• Os participantes deverão possuir boa condição física e boa saúde, possuir bom conhecimento da edificação e das 
instalações, ser maior de 18 anos e ser alfabetizado. 

• Sugerimos que os participantes sejam funcionários que estarão na igreja em período integral e membros da liturgia, 
acolhida e outras pastorais que estejam presentes nos diversos horários de missa. 

• Cada paróquia deverá fazer a inscrição de seus membros junto ao Centro de Pastoral. Deverá informar nome, RG, 
órgão expedidor, fone/zap e e-mail. Esses dados serão necessários para emissão dos certificados e encaminhamento 
digital de material formativo. 

• Os certificados serão confeccionados pelo Centro de Pastoral e assinados pelos formadores. Terão validade legal 
por um ano, mediante a realização da instrução teórica e prática. 

• Em cada encontro deverá ser providenciado (se possível pela paróquia que acolhe) um cafezinho para os 
participantes. 

 

CONTÉUDO: 
 1 - Teoria e prática de combate a incêndio  
Neste assunto o objetivo é preparar pessoas para atuarem em situações de princípio de incêndio, operando 
equipamentos de combate a incêndios e auxiliando no plano de abandono; 
2- Teoria e prática de primeiros socorros 
Neste assunto será abordado para preparar pessoas para atuarem em situações de emergências à saúde, atuando em 
situações de primeiros socorros, garantindo a sobrevida humana. 
3- Exigências legais 
Neste assunto serão abordados os seguintes temas: 
a) Decreto Estadual 63.911/2018 na sua instrução técnica nº17 do ano 2019. 
b) AVCB 

 
CRONOGRAMA: 

De acordo com Instrução Técnica nº 17/2019, as instituições religiosas fazem parte do grupo - F2, que exigem a 
formação básica como composição mínima da brigada de incêndio. O tempo de duração para formação básica deve ser 
de quatro horas, por isso o curso foi organizado aos sábados das 8h às 12h. Conforme calendário que segue: 
3/8 – 17/8 – 31/8 – 14/9 – 28/9 – 19/10 – 26/10 – 9/11 – 23/11 – 30/11. 

 
EQUIPE DE TRABALHO: 

Responsável pelas regiões Santo André Centro, Utinga e Leste – 34 paróquias 
Luiz Espínola Martins – 4451-4447/97226-7173 – espinola.luiz@gmailcom  
 
Responsável pelas regiões São Bernardo Centro, Rudge, Anchieta e Diadema – 40 paróquias 
Tenente Carneiro – 94779-4400 – bombeirocarneiro193@ig.com.br 
 
Responsável pelas regiões Mauá, Rib. Pires, Rio G. da Serra e São Caetano do Sul – 30 paróquias  
Eduardo Cruz Belarmino – 94779-8247 – eduprotec@gmail.com 
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