Projeto
"Valorização da Vida"

Ajude a salvar vidas!
Ingresse no Corpo de Socorristas do Brasil
Quadro Operacional
Maiores de 18 anos, ensino médio, ambos os sexos

lQuadro de Especialistas
Médicos, enfermeiros, dentistas, veterinários, advogados,
engenheiros, psicólogos entre outros

Quadro de Capelânia
Padres, Pastores entre outros

Quadro de Eventuais
Apoio logístico ao quadro operacional

www.socorristas.org.br
(11) 4083-2850

Quadro de Ilustres
Personalidades e autoridades (civis, militares e
religiosas)

socorristas@socorristas.org.br

Socorristas Mirins
A partir de 12 anos

Apoio cultural:

Empresa que Valoriza a Vida
Pessoas jurídicas parceiras

( Espaço reservado para Patrocinadores )

Prevenir e Educar
Esta é a nossa meta

Você pode
fazer a diferença
onde estiver

Quem somos?
O Corpo de Socorristas do Brasil é uma ONG
(Organização Não Governamental), formada por
voluntários das mais variadas áreas: Médicos,
Bombeiros, Enfermeiros, Acadêmicos,
Advogados, Militares, Engenheiros, Profissionais
de A.P.H. - Resgate, Educadores, Jornalistas,
dentre outros.
A Entidade conta com o apoio de empresas e
outras instituições, que têm dado alicerce para a
construção de um sistema de educação eficaz na
área de pronto socorrismo, salvamento, etc...,
treinando e preparando Oficiais Voluntários para
desenvolver suas missões de auxílio à
Comunidade.
Nosso objetivo é preservar e valorizar a vida,
conscientizar e estimular a população no exercício
da cidadania, trabalhando para o bem da
comunidade.

Curso Básico de Primeiros Socorros
A Entidade oferece curso básico de primeiros socorros, para empresas, escolas e público em geral. Nele o aluno
aprende técnicas simples e eficazes de primeiros socorros e poderá ajudar vítimas portadoras de problemas
clínicos ou traumáticos que ameacem a vida em curto prazo. O curso é baseado nos protocolos internacionais de
atendimento pré-hospitalar, com certificado de conclusão.

Parcerias com Empresas
As empresas parceiras contam com o auxílio de profissionais do Corpode Socorristas em treinamentos de
primeiros socorros e brigadas de incêndio, recebem o título de “Empresas que Valorizam à Vida” , são citadas no
nosso site, otimizam seu balanço social e contribuem para a formação de “Socrristas Mirins”, permitindo que
jovens tenham acesso à disciplinas inexistentes no currículo escolar brasileiro: noções de direito, cidadania,
primeiros socorros e vida preventiva, além de acompanhamento nas disciplinas de maior dificuldade do aluno,
evitando dificuldades futuras que possam comprometer sua qualidade de vida.
Junte-se a nós e ajude a salvar vidas!

O Voluntário poderá atuar em calamidades e
catástrofes ou em situações isoladas, onde houver
a necessidade de Primeiros Socorros.

Há 18 anos
Salvando vidas

Curso de Formação de Oficiais Voluntários
Para o exercício do serviço voluntário em calamidades e catástrofes, sob o Comando do Corpo de Socorristas,
todos os integrantes passam pelo C.F.O.V. (Curso de Formação de Oficiais Voluntários), onde recebem
treinamento de “Suporte Básico da Vida” - Atendimento Pré-Hospitalar Resgate. Após conclusão e aprovação, o
Oficial Voluntário desenvolve atividades voluntárias voltadas para a prevenção de acidentes diversos e
preservação da vida, ministrando palestras em escolas, igrejas, universidades e empresas.

