
Informação sobre Alertas de Segurança de Processo d o CCPS  
 
Os Alertas de Segurança de Processo do CCPS são lid os por mais de meio milhão de 
pessoas envolvidas com segurança de processo e oper ação de unidades de 
processamento nas indústrias química, petroquímica e farmacêutica, empresas de 
consultoria e de seguros, agências governamentais e  outras organizações nos Estados 
Unidos e em todo o mundo. 
Se você estiver interessado em nos ajudar a difundi r mensagens sobre segurança de 
processo a uma ampla audiência pelo mundo afora, at ravés do patrocínio de um futuro 
Alerta de Segurança de Processo ou fazendo uma cont ribuição direta, entre em contato 
conosco em ccps_beacon@aiche.org . 
O público alvo dos Alertas de Segurança de Processo  é o pessoal do chão de fábrica de 
produção, de modo que os temas devem estar relacion ados à Segurança de Processo . 
Se você tiver uma idéia e / ou uma fotografia, envi e uma nota de correio para o CCPS em 
ccps_beacon@aiche.org .  
 
 
Como Utilizar os Alertas de Segurança de Processo:  
 
O objetivo dos Alertas de Segurança de Processo é f ornecer regularmente uma 
mensagem para o pessoal de produção. É uma oferta m ensal, mas está dependente da 
ação de usuários como você. Ao compartilhar estas m ensagens, que são baseadas em 
acidentes reais ocorridos em empresas, o seu conteú do se torna mais significativo para 
o pessoal de operação. O Alerta de Segurança de Pro cesso tem o formato de uma única 
página, com um título de grande impacto visual, uma  imagem ou gráfico ilustrando o 
acidente, um texto explicando o acidente, seu impac to, a forma como suas causas foram 
eliminadas e as lições aprendidas com a ocorrência.  Embora você possa não ter o 
mesmo equipamento ou produto químico na sua instala ção, as lições aprendidas são 
destinadas a serem universais. Além disso, um acide nte pode ter várias causas e, 
portanto, mais lições do que as que possam ser dest acadas em um único Alerta de 
Segurança de Processo. 
  
A maneira de utilizar o Alerta de Segurança de Proc esso só é limitada pela sua 
imaginação. O uso mais comum é durante reuniões de equipe ou reuniões de segurança. 
Algumas pessoas afixam o Alerta de Segurança de Pro cesso em salas de descanso, 
vestiários ou salas de controle. Uma vez que as men sagens são enviadas para você por 
meio eletrônico, o método de divulgação está em sua s mãos. Embora o subtítulo diga 
"pessoal de fabricação", isto pode ser facilmente e ntendido como se aplicando, além 
dos operadores e do pessoal de manutenção, também a  supervisores, engenheiros e 
gerentes. As opções para uso são apenas limitadas p elos termos de direitos autorais 
localizados na parte inferior do Alerta de Seguranç a de Processo - "Todos os direitos 
reservados. É incentivada a reprodução para fins nã o-comerciais e educativos. No 
entanto, é terminantemente proibida a reprodução co m o propósito revenda, por 
qualquer outra pessoa que não o CCPS." 
  
 
Como submeter uma idéia sobre Alerta de Segurança d e Processo:  
 
Para manter este ferramenta de segurança processo e m funcionamento, precisamos de 
um suprimento de "matéria prima". Precisamos de uma  cópia dos registros de acidentes 
ocorridos em suas empresas e que contenham lições a cerca de segurança de processo. 
(por favor, NÃO enviem relatos de acidentes pessoai s que não tenham conexão com 
segurança de processo). Não se preocupem com a form a. Tudo que nós precisamos é de 
uma foto (se possível), que retrata o acidente, e 2  ou 3 parágrafos explicando 
resumidamente, o que aconteceu, por que aconteceu, como foi corrigido e quais foram 
as lições aprendidas. Qualquer referência à sua emp resa será removido da mensagem. 
Envie o pacote para o CCPS por meio eletrônico ( ccps_beacon@aiche.org ) e o  pessoal 
de apoio do CCPS irá fazer a edição e a formatação final. Se você quiser, você poderá 
revisar o projeto final do Alerta de Segurança de P rocesso, de modo a certificar-se de 
que ele está correto, antes que o CCPS o envie para  os seus destinatários.  



 
Línguas :  
 
Todas as traduções são feitas por voluntários que d oam o seu tempo e seu talento para 
apoiar esta iniciativa. Registramos os nossos agrad ecimentos e admiração para com 
esses voluntários. Os Alertas de Segurança de Proce sso são normalmente publicados 
nos seguintes idiomas: africâner, alemão, árabe, co reano, chinês, chinês tradicional, 
dinamarquês, espanhol, francês, grego, gujarati, he braico, híndi, holandês, húngaro, 
indonésio, inglês, italiano, japonês, malaio, marat i, norueguês, persa (farsi), polaco, 
português (versões Portugal e Brasil), russo, sueco , tâmil, tailandês, telugo, turco, urdu 
e vietnamita. Se você quiser ser voluntário para tr aduzir os Alertas de Segurança de 
Processo em um desses idiomas ou em qualquer outra língua não listada aqui, mas 
necessária, favor enviar uma nota para ccps_beacon@aiche.org . Se houver suficiente 
interesse em algum outro idioma, nós poderemos ser capazes de encontrar um 
voluntário para traduzi-lo.  
 
Inscrições :  
 
Ajude-nos a levar uma mensagem de segurança de proc esso a uma ainda maior 
audiência no mundo inteiro, a cada mês, incentivand o seus colegas a se registrarem em:  
http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index .aspx  
O registro é rápido e fácil. Depois de feito o regi stro, os Alertas de Segurança de 
Processo lhe serão enviados gratuitamente a cada mê s, por e-mail. Durante o processo 
de registro você pode optar por receber o Alertas d e Segurança de Processo em tantos 
dos idiomas disponíveis como você desejar.  
 
 
Forma de distribuição dos Alertas de Segurança de P rocesso  
 
A lista de distribuição dos Alertas de Segurança de  Processo cresceu tanto que houve 
necessidade de mudar o método de distribuição. A pa rtir de agosto de 2009 os Alertas 
passaram a ser distribuídos através do sistema de m ensagens eletrônicas do American 
Institute of Chemical Engineers (AIChE). Este siste ma não permite anexar arquivos, de 
modo que a mensagem contém links de rede que podem ser usados para ter acesso ao 
Alerta desejado. Esta solução tem uma vantagem para  aqueles que recebem os Alertas 
em várias línguas, pois será enviada uma única  men sagem contendo os links para todas 
as línguas disponíveis. Ao invés de receber várias mensagens, cada uma delas contendo 
uma única tradução, será recebida uma única mensage m, com links para todas as 
traduções disponíveis e podem ser baixados todos os  Alertas que se queira. 
 
Quando uma pessoa realiza a inscrição para receber o Alerta, ela é solicitada a indicar 
em que linguagens ela deseja recebê-lo. Deste modo,  é possível remeter uma mensagem 
para uma lista de envio limitada se uma tradução at rasa e fica disponível somente mais 
tarde. Se, por exemplo, a versão do Alerta em sueco  não está disponível quando a 
mensagem é enviada e ela se torna disponível uma se mana mais tarde, é possível enviar 
a mensagem apenas para a lista de distribuição do A lerta em sueco, e não enviar uma 
mensagem para toda a lista de distribuição do Alert a que não seria de utilidade para a 
grande maioria dos destinatários.  
 
 
Você está inscrito porém não recebe os Alertas de S egurança de Processo ? 
 
Cada mês várias pessoas que estão inscritas para re ceber o Alerta de Segurança de 
Processo não o estão recebendo. Aqui está uma lista  de problemas que podem causar 
falhas na entrega:  

• Seu endereço de e-mail mudou e você não fez um novo  registro com a sua nova 
informação de contato. 

• O seu sistema está configurado para rejeitar e-mail s do meu provedor (att.net) e / 
ou está classificando transmissões do meu provedor como Spam.  



• O seu sistema está configurado para rejeitar ou cla ssificar como Spam e-mails 
que têm um grande número de destinatários (expediçõ es em massa).  

• O seu sistema está configurado para remover anexos de meu provedor ou para 
converter o arquivo anexado de .pdf para .dat . 

• A sua caixa postal está cheia.  
 
Após três meses de rejeições, seu endereço de e-mai l será removido do nosso sistema. 
Se você tiver problemas de recepção, verifique essa s possíveis causas. Eu não posso 
corrigi-las para você. Você é quem terá que fazer a s correções necessárias. No entanto, 
sinta-se livre para fazer-me saber sobre qualquer o utro problema de recepção que você 
tiver. 
 
  
Dennis Hendershot  
ccps_beacon@aiche.org  
 
Mensagens de Segurança de Processo para o Pessoal d e Fabricação  
"Alerta de Segurança de Processo" 
 


