Sorriso/MT, 22 de fevereiro de 2021

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A, D H R SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, empresa com atuação no mercado de Sorriso a mais de 15
anos, detém um contrato de ASSISTENCIA TECNICA no segmento de SAÚDE E SEGURANÇA DO
TRABALHO com a empresa, FORMULA CERTA. Em contemplação a esse contrato, oferece soluções
referente a áreas de atuação especifica e em diversos segmentos correlatos.
Procurando operar nas legalidades e oferecer um serviço integro e de qualidade com seus clientes, a
DHR, sempre terceiriza as ações, das quais não possui credenciamento junto aos órgãos reguladores.
Sendo assim, no caso em questão, designou a empresa BRASEG, que por si possui devido
credenciamento para realização do evento, ficando somente na supervisão e apoio de tal.
No momento da ocorrência discorria no local apenas as manobras com unidades extintoras, que se trata
de uma parte do treinamento na qual disponibiliza-se aos treinandos a oportunidade de reconhecimento
LOCAL dos meios, ferramentas de prevenção e combate a princípio de incêndios, de acordo com,
ANEXO-C, da NTCB 34, em seu MODULO 3. Como bombeiro civil o profissional detém, SIM,
habilitação pra tal procedimento, CONFORME NORMA TÉCNICA DO CORPO DE
BOMBEIROS Nº 39/2019 EM SEU ITEM, 4.1, sendo assim, designado pela própria BRASEG.
Impossível não relatar nossa tristeza pela forma ríspida com a qual fora conduzida toda situação. No
momento da abordagem não nos fora dado nem chance de explicação do tipo de evento ali sendo rolado,
tomando, os oficiais, suas próprias conclusões por informações coletadas aleatoriamente.
Um dos elementos de convicção disso fora o fato de outra empresa, a qual nada tem envolvimento com
as ocupações da DHR SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, ter sido NOTIFICADA EM TERMO
CIRCUNSTANCIADO, ou seja, outra empresa fora multada não a DHR. Importante fazer menção que, no
momento da chegada dos Bombeiros e demais órgãos fiscalizadores, toda manobra já tinha sido
finalizada.
Externamos nossa enorme admiração e importância a esse órgão, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO MATO GROSSO. Enaltecemo-los de forma grandiosa pela sua missão, valores e nobreza aos
serviços prestados a sociedade. Fixamos também que esse evento, tão desalentador, não maculará sua
gloriosa imagem diante nossa visão.
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