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Como era antes?



Antigamente era assim...

Definia as características da rota de fuga:



Antigamente era assim...

Definia as classes de incêndio:



Antigamente era assim...

Definia o combate por água:



Antigamente era assim... Define os tipos de extintores:



Antigamente era assim...

Como inspecionar extintores:



Antigamente era assim...

Quantidade de extintores:



Antigamente era assim...

Círculo vermelho, seta vermelha,

bordas amarelas, chão pintado.

Isso tudo estava na NR23:



Voltando...



http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C816A2E7311D1012FE5B554845302/nr_23_atualizada_2011.pdf







?
?

?



www.waterfire.net.br



mundodiferente2010.blogspot.com



radlivres.wordpress.com



g1.globo.com

Segurança do
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X

Segurança
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Pode?

Eu-Repórter / Foto do leitor Andrei de Sampaio Bastos



“Para especialista, se há obrigatoriedade de acesso, também deve haver 
condições para saída rápida.

Após a tragédia na boate Kiss, em Santa Maria, os brasileiros abriram os olhos 
para a necessidade de sair rapidamente de locais fechados e com grandes 
aglomerações. Além de operações do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e outros 
órgãos competentes para vistoriar as condições de estabelecimentos, os próprios 
consumidores passaram a vigiar a segurança dos lugares que frequentam, 
atentando para vias de escape emergencial e condições dos equipamentos de 
segurança.

Por isso, o leitor Andrei de Sampaio Bastos se espantou ao constatar, no 
domingo, que a saída de emergência da sala 2 do cinema Kinoplex Shopping 
Leblon fica localizada após um lance de escadas. Cadeirante, Bastos se preocupa 
não só com sua impossibilidade de fuga, mas também com os perigos que o 
obstáculo pode causar em uma urgência:
— Já é um absurdo porque me impossibilita de fugir em uma situação de 
emergência, mas mesmo pessoas sem deficiência correm perigo, porque, na hora 
do pânico, haveria tumulto, e elas poderão tropeçar e se atropelar.

http://portaldoleblon.com.br/2013/02/10/saida-de-emergencia-de-cinema-do-shopping-leblon-tem-escada-no-caminho/



De acordo com a assessoria de imprensa do Kinoplex, a saída de emergência está de 
acordo com a legislação e as normas do Corpo de Bombeiros, que não preveem a 
ausência de escadas. Segundo a empresa, seus funcionários são treinados para que 
pessoas com necessidades especiais “sejam orientadas e auxiliadas na saída da sala, 
feita pela mesma porta onde ingressaram”.

O Corpo de Bombeiros do Rio confirma que a legislação atual não contempla saídas de 
emergência para deficientes físicos. A corporação afirma que já está viabilizando o 
atendimento à lei de acessibilidade para fins de vistoria, mas não dá data para 
mudanças nas regras.

Para Moacyr Duarte, especialista em gerenciamento de riscos, a questão apresenta 
risco reais para os portadores de deficiência:
— A lei sobre saída de emergências pode não falar nada, mas a lei da acessibilidade 
fala. É uma questão de bom senso: se diz que o cadeirante deve ter acesso para entrar, 
me parece crucial que a pessoa também tenha acesso à saída de emergência. 

Não adianta dizer que a situação não é contemplada, porque no caso de uma tragédia 
o cadeirante será prejudicado — afirma Duarte.
— Apesar da construção ser nova, não levaram em conta a acessibilidade nas rotas de 
fuga. Fiquei de cara para o perigo — afirma Andrei de Sampaio Bastos.”


