
 

 

A ser realizado no Brayton Fire Field da Texas A&M’s 
5-8 de dezembro de 2017 

A nova equipe do HELLFIGHTER U e da PHOS-CHEK® tem o orgulho de oferecer 
o mais recente treinamento prático de combate a incêndio em gases e líquidos 
inflamáveis. Somente algumas das muitas razões para assistir a este curso que 
é considerado o melhor do seu gênero no mundo, incluem: 

 Um quadro de instrutores composto por especialista 
experientes em matéria de conhecimentos em todo o 
setor de petróleo e petroquímica, bem como as 
principais agências públicas de incêndio americanas e 
internacionais. 

 As aulas se centram em torno de estratégias e táticas 
comprovadas para alguns dos incidentes mais 
desafiantes registrados. Esses estudos de caso 
(muitos dos quais foram extintos com a ajuda de 
membros do quadro de instrutores) ajudam a incutir 
confiança naqueles que estão vendo este material 
pela primeira vez. Os exemplos incluem: 

  Uma revisão da química de espuma a partir do 
ponto de vista do que os agentes de resposta 
precisam saber sobre o seu trabalho durante e 
após uma resposta. 

 Discussões estratégicas centradas no "Objetivo 
Final" real da resposta a incidentes para priorizar 
as atividades e evitar o erro de considerar a 
extinção o objetivo final de uma resposta 
ao incêndio.  

 Métodos para evitar armadilhas 
associadas a implantação e 
desmobilização inadequada ou 
inoportuna dos equipamentos serão 
discutidos para muitos tipos de 
incidentes. 

  Os requisitos estratégicos de 
fornecimento de água para o novo milênio 
referidos como "GRANDE FLUXO" serão discutidos 
a partir das necessidades dos agentes de resposta. 

Para adicionar mais realismo, haverá exercícios 
noturnos para todos os assuntos introduzidos nas 
aulas. 

 
QUEM DEVE PARTICIPAR:  

 Chefes dos bombeiros e brigadistas de refinarias, de 
plantas petroquímicas, de usinas de etanol; 

 Bombeiros públicos com funções de resposta a 
incendios de Classe "B"; 

 Bombeiros aeroportuários e de aeródromos (ARFF); 

 Pessoal de segurança e de empresa responsável por 
combate a incêndios em líquidos inflamáveis; 

 Pessoal de parque de tanques e de transporte de 
liquidos inflamáveis 

 Pessoal de seguradoras envolvidas com a proteção de 
instalações de armazenamento e de processo 

industriais  

 
INSCRIÇÃO 
Por favor, Inscrever a pessoa listada 
abaixo no Curso de Combate a Incêndio 
em Líquidos Inflamáveis HELLFIGHTER U - 

PHOS-CHEK patrocinada pela ICL 
Performance Products LP a ser realizado no 

Brayton Firemen Training Center, localizado no 
Texas A & M campus em College Station, TX. Uma taxa 
de US $ 2.395,00 (dolares EUA) será faturada para cobrir  

ANUNCIO DE CURSO DE COMBATE A E INCÊNDIO 



 

INSCRIÇÃO (continuação) 
os custos, que inclui os encargos do campo, o almoço no 
local do curso, banquete de encerramento, jaqueta de 
graduação, certificado e materiais de didáticos 
necessários.  
Todas as outras despesas incluindo aquelas 
relacionadas a viagens, hospedagem e refeições são da 
responsabilidade do aluno.  
As taxas de inscrição devem ser recebidas pelo menos 
30 dias antes do primeiro dia de aula. 
Cancelamentos com até 30 dias de antecedência - 
reembolso completo. Os cancelamentos inferiores a 14 
dias antes do curso incluirão uma sobretaxa de 50% nos 
reembolsos.  
A ICL Performance Products LP reserva-se o direito de 
cancelar o curso a qualquer momento. Em caso de 
cancelamento, os reembolsos serão totais. 
Para perguntas sobre a disponibilidade da escola e do 

assento, entre em contato com Frank Bateman em 925-
381-9512 ou Virgil.Bateman@icl-group.com. 
 
REQUISITOS PARA A PARTICIPAÇÃO NAS AULAS: 

1. EPI (equipamento de proteção individual) compatível 
com NFPA  incluindo capacete (com proteção facial 
aprovada), roupa de aproximação (jaqueta / calças / 
botas / luvas / balaclava). O EPI aprovado pode ser 
alugado de um fornecedor aprovado pelo Texas A & 
M. Estes fornecedores não tem participação do Texas 
A & M ou da ICL Performance Products LP. 

2. Macacão ou camisa de manga longa e calças devem 
ser usados sob os EPIs dos participantes.  

3. O combate a incêndios nesta instalação é uma 
atividade rigorosa e os participantes precisam estar 
em boa saúde. 

 
PROCESSO DE INSCRIÇÃO 
1. Em caso de dúvidas sobre a disponibilidade vagas, entre em contato com Frank Bateman por telefone 925-381-

9512 ou Virgil.Bateman@iclgroup.com 
2. Envie o formulário de inscrição (abaixo) preenchido por e-mail para o Cliente.Service@icl-group.com ou fax 314-

983-7642 ou envie pelo correio para o Serviço de Atendimento ao Cliente ICL Attn: Equipe de Registro de Escola 
de Incêndio, 622 Emerson Road, Suite 500, St. Louis, MO 63141. 

3. O serviço ao cliente da ICL encaminhará sua confirmação de registro dentro de 3 dias úteis após receber seu 
pedido. Esta confirmação incluirá seu número de confirmação de registro e detalhes sobre como o pagamento 
pode ser feito. 

Nome    Titulo/Cargo 

Empresa 
  

Endereço    País 
 

Cidade    Estado CEP 

Telefone     e-mail 
 

INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO:    
Cartão de Crédito Internacional (Detalhes são requisitados para a confirmação de registro)  

Cartão de crédito:  
Tipo/Bandeira:___________________ Nome (como no cartão) ___________________________________________ 
 
Numero:__________________________________________VCC_________________Exp:_________________ 
 
Assinatura:_________________________________________________________Data:_______________ 

 Please select the size of your graduation jacket:    S             M           L            XL          XXL 
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