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Tutorial

SURF-SALVA

POR QUE O PROGRAMA SUF-SALVA?
O afogamento é muito comum em nosso país, e ocorre em sua maioria na frente de 
amigos e familiares que poderiam evitar ou ajudar, mas desconhecem inteiramente
como poderiam prevenir e agir. O desconhecimento ou a imprudência são muitas
vezes, as causas principais destes incidentes na água. Sabemos que mais de 80% das 
pessoas que se afogam em nossas praias vivem fora da orla, e, portanto, não estão
habituadas aos seus perigos e peculiaridades.

O surfista é o visitante mais assíduo de nossas praias, embora na maioria das vezes
sem nenhum treinamento, ele acaba se envolvendo em salvamentos, que em sua
grande maioria são bem sucedidos, podendo eventualmente ter um fim trágico para 
ambos. 

Criado em 1982 pelo Surfista Rico de Souza 
e pelo guarda-vidas Neil da Policia Civil no 

Rio de Janeiro, o programa durou até 1986
Em 1998, a SOBRASA recriou O PROGRAMA 

“SURF-SALVA” como uma forma rápida de 
educação de surfistas na arte de prevenir

afogamentos, salvar com uso de prancha e 
realizar os primeiros socorros.

SURF-SALVA é propriedade intelectual
da SOBRASA com registro no INPI.
Só pessoas e instituições autorizadas podem usar a marca. 
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OBJETIVO
Prover ferramentas na elaboração do SURF-SALVA ao voluntário SOBRASA.

Em parceria com

Tutorial

SURF-SALVA

Com esse conhecimento o voluntário SOBRASA ensina aos surfistas, 

que estão todos os dias nas praias de nosso litoral junto com os 

guarda-vidas, as diferentes formas de ajudar a prevenir, salvar com uso 

da prancha e a aplicar o suporte básico de vida, sem se tornarem um 

segundo afogado ao tentar ajudar. Desta forma multiplicamos o 

conhecimento, resultando em milhares de vidas salvas em nosso país. 
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DICAS INICIAIS

✓ A forma mais eficaz de reduzir os afogamentos é através da educação –

PRESENCIAL ou DIGITAL.

✓ O SURF-SALVA possui diferentes conteúdos e formatos conforme o tempo 

que será ministrado, a faixa etária e a competência aquática e no surf do 

aluno – RESPEITAR SIGNIFICA ENSINAR MELHOR! 

✓ Não haverá custos aos surfistas participantes do programa. No máximo será 

repassado custos de uniforme, deslocamento e alimentação se for o caso.

✓ Peça que todos preencham o PAR-Q (substitui o atestado médico até a idade 

de 40 anos) e o Termo de Responsabilidade (isso é muito importante para 

sua segurança) – Para aulas digitais isso não será necessário.

✓ Avise seus alunos com antecedência o dia da ação, o que será abordado, 

tempo de duração, o que trazer e como se vestir.

✓ Divulgue sua ação antes e depois em suas redes sociais marcando @sobrasa 

#sobrasa #afogamento para maior adesão ao seu evento.

OBJETIVO
Prover ferramentas na elaboração do SURF-SALVA ao voluntário SOBRASA.

Em parceria com

Atividades realizadas dentro da 
água devem SEMPRE ter supervisão 
de Professor, instrutor ou guarda-

vidas. SEGURANÇA É A NOSSA 
PRINCIPAL MISSÃO.

Tutorial

SURF-SALVA

http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/Tutoriais/Instrucao/Anexo%20I%20-%20PAR-Q.pdf
http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/Tutoriais/Instrucao/Termo%20de%20Responsabilidade_e_permissão_de_pesquisa.pdf
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Em parceria com

Tutorial

SURF-SALVA

O SURFISTAS e os GUARDA-VIDAS

• 51% dos surfistas já presenciaram alguém morrendo na praia,

• 74% já participou de algum salvamento,

• 32% referem medo por não ter conhecimento de primeiros socorros,

• 46% já tiveram a oportunidade de ajudar um guarda-vidas, e

• 84% gostariam de participar de algum curso de primeiros socorros para

afogamento.

• Já do lado dos guarda-vidas, 41% já foram auxiliados alguma vez por um

surfista, e 84% acreditam que o surfista possa realizar um salvamento.

“A união destes dois amantes do 

mar forma uma parceria incrível nas 

praias, e é isto que queremos”.

Szpilman

O Surf-Salva pode ser ministrado em 4 formatos: 

1. Palestra: 15 a 60 min;

2. Workshop: 90 a 180 min; 

3. Curso ao surfista: 4 a 5 h; ou

4. SURF-SALVA PRO (instrutor de surf):10 a 12 h 

(só instrutores SOBRASA são autorizados a fazer)
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OS PROGRAMAS COGÊNERES

SUP-SALVA, CAIAQUE-SALVA, CANOA-HAVAIANA

SALVA, KITE SALVA, e OUTROS 

Todos esses cursos congêneres do SURF-SALVA possuem 90% de 
seu conteúdo comum. Suas particularidades dizem relação com 
pequenas especificidades na prevenção (análise e identificação
de risco e soluções) e no resgate, quanto ao material de 
flutuação a ser utilizado para dar suporte ao afogado.
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Identifique 
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Logística da 
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anteriores
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SURF-SALVA

COMO TORNAR SUA 
AÇÃO MAIS EFICAZ

Tutorial

SURF-SALVA



Identifique o problema afogamento ao 
público da instrução
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Ambiente, faixa etária, 
atividades aquáticas mais 

comuns de afogamento.

Instituições envolvidas no 
problema na região (Defesa 

Civil, Bombeiros, Guarda-vidas, 
Prof. de saúde, outros)

Tutorial

SURF-SALVA

https://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/baixar/AFOGAMENTOS_Boletim_Brasil_2022.pdf
https://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/baixar/AFOGAMENTOS_Boletim_Brasil_2022.pdf


https://youtu.be/l9IUJQwqYyE


Capacite-se para ministrar a instrução2

Em parceria com

10

Tutorial

SURF-SALVA

Baixe em alta resolução (.rar)
folder surf-salva interno e externo, 

logomarca surf-salva e sup-salva, sinalização 
manual, cartaz padrão. 

http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/SURF_SALVA_PRO/folder_surf_salva_2022_completo.pdf
https://www.sobrasa.org/manual-de-emergencias-aquaticas/
https://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/MANUAL_VOLUNTARIO/Manual_de_acoes_voluntarios_SOBRASA_2023.pdf
https://www.sobrasa.org/curso-surf-salva/
https://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/REPORTER/LIVRO_REPORTER_2022.pdf
https://youtu.be/PtwLv5GLR1o
https://youtu.be/PtwLv5GLR1o
http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/SURF_SALVA_PRO/surf-salva.rar


Ano 2022 = 83 eventos que 
atingiram 2.293 SURFISTAS.

Total de 1999 a 2022
Envolvimento de 16 estados do Brasil com 
uma média de 60 surf-salva por ano com 
um total de 8.345 surfistas envolvidos.

https://youtu.be/Ytv7Y5-QZVk
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Identifique o conteúdo apropriado e formato

Tutorial

SURF-SALVA

Estimule seu aluno a realizar a parte teórica gratuita on-

line e assim aumentar o aprendizado.
✓ Entre em www.sobrasa.org

✓ Faça um cadastro

✓ Faça login

✓ Acesse parte teórica gratuita on-line e inicie o curso por módulos fazendo os testes 

após cada modulo.

✓ Quando terminar todos os módulos, faça o teste completo

✓ Recomendamos nota acima de 80% antes de ir a parte pratica do curso

Possibilidade para você não estar conseguindo entrar no sistema

Caso não tenha se cadastrado na web ainda, clique

Ao realizar o cadastro, se o sistema não fizer login automático, acesse e insira seu nome e 

senha escolhida.

Caso nada disto tenha dado certo, tente em outro computador (sistema MAC tem 

incompatibilidades)

Se você já tiver cadastro anterior o sistema retorna como se nada tivesse acontecido e parece 

que o sistema está com erro, faça login com seus dados anteriores ou faça um novo cadastro 

com diferente e-mail.

http://www.sobrasa.org/curso-surf-salva/
http://www.sobrasa.org/
http://www.sobrasa.org/torne-se-um-associado-da-sobrasa/
http://www.sobrasa.org/ja-estou-um-associado-da-sobrasa/
http://www.sobrasa.org/curso-surf-salva/
http://www.sobrasa.org/torne-se-um-associado-da-sobrasa/
http://www.sobrasa.org/ja-estou-um-associado-da-sobrasa/
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Identifique o conteúdo apropriado e formato

Tutorial

SURF-SALVA

TEÓRICA 
Pode ser ministrada ao longo das práticas, alternando e tornando mais dinâmico

1. Inicie com uma introdução ao afogamento: Tamanho do problema (onde, quem, 

idade, sexo, relação ao esporte em questão), definição de afogamento, diferentes 

gravidades e como se aplica ao SURF. 

2. Use a linha do tempo do afogamento para entenderem todo processo.

3. Aborde a geografia da praia ou local e a sinalização gestual em socorro.

4. Fale um resumo sobre a Cadeia de Sobrevivência em Afogamento.

5. Exercite a Prevenção em afogamento consigo no surf e com outros. 

6. Faça-os identificar os riscos nos cenários diversos, na praia e no surf. 

7. Exemplifique como reconhecer um afogamento fora da água, ao entrar e dentro 

da água – START AQUÁTICO.

8. Como chamar por socorro e ajudar sem entrar na água. 

9. Demonstre o socorro na água com uso da prancha em afogado consciente e 

inconsciente.

10. Fale da importância da ventilação dentro da água em afogado inconsciente 

11. Ensine com o uso de materiais improvisados (consciente e inconsciente).

12. Mostre as várias opções de equipamentos profissionais de salvamento aquático.

13. Como transportar o afogado a areia.

14. Demonstre o Suporte Básico de Vida na areia.

15. Mostre casos da Classificação de gravidade e tratamento.

16. Mostre casos de Situações clínicas e traumáticas.

17. Mostre casos de como e quando chamar por ajuda

18. Termine com uma foto de todos juntos com a mão “PARE OS AFOGAMENTOS” e 

um cenário por trás. 

Grade de ensino completa - Curso ao surfista ou instrutor
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Identifique o conteúdo apropriado e formato

Tutorial

SURF-SALVA

PRÁTICA
1. Geografia da corrente de retorno na areia e demonstração;
2. Reconhecimento de afogados na praia, antes de entrar na água 

e dentro da água (se houver pessoas na praia);
3. Sinalização gestual de praia – demonstre e os coloque dentro 

da água e pratique até entenderem bem. VEJA AQUI;
4. Vítima consciente - Entrada, aproximação, abordagem, reboque 

e transporte à areia com uso cada um de sua própria prancha;
5. Vítima Inconsciente - Entrada, aproximação, abordagem, boca-

a-boca dentro da água, reboque e transporte à areia;
6. Posição para os primeiros socorros e suporte básico;
7. Pratica em manequins;
8. Posição lateral de segurança;
9. Duvidas e Encerramento com
foto de todos.

Grade de ensino completa - Curso ao surfista ou instrutor

O Surf-Salva em formato Palestra 

(15 a 60 min) e Workshop (90 a 180 

min) serão um resumo da grade 

completa exposta anteriormente 

nesses casos poderão ser suprimidos temas de 

menor importância.

http://www.sobrasa.org/sinalizacao-manual-para-uso-de-guarda-vidas/
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Identifique o conteúdo apropriado e formato

Tutorial

SURF-SALVA

1. Evite surfar com doença ou após ingerir bebidas alcoólicas ou drogas. 

2. Aprenda a prevenir, resgatar e aplicar primeiros socorros sem se expor - curso 

SURF-SALVA.

3. Tome conhecimento e obedeça às sinalizações na praia.

4. Verifique as condições do tempo e perigo local como, pedras, recifes, coral, 

animais marinhos antes de entrar.

5. Surfe sempre acompanhado e utilize o leash porque evita outros, além de trazer 

segurança para o surfista pois assim tem um flutuador.

6. Esteja pronto a poder soltar o estrepe (leash) se ficar preso em alguma pedra ou 

se enrolar no pescoço.

7. Surfe sempre que possível perto a um posto de guarda-vidas e pergunte o local 

mais seguro.

8. Em caso de ondas não solte a prancha caso haja alguém atrás de você.

9. Se tiver outro surfista vindo em sua direção na onda, prefira sempre ir em 

direção a espuma, pois será mais seguro a você.

10. Se a queda for inevitável procure: Afastar-se da prancha - proteja sempre a 

cabeça; Não deixe o estrepe enrolar no pé, na mão ou principalmente no 

pescoço; Afunde na queda e suba sempre com a mão na frente da cabeça; Evite 

mergulhar de cabeça em local raso, mas se inevitável, coloque sempre a mão 

antes da cabeça.

11. No caso de alguém estar embaixo da onda, procure não fazer brincadeiras ou 

manobras arriscadas. 

12. Evite saída por pedras, se possível saia sempre pelo banco de areia.

13. Saia da água em caso de relâmpagos ou trovões.

14. Mais de 85% dos afogamentos ocorrem em correntes de retorno. Saiba como 

reconhecer.

15. Sempre que possível avise o profissional (193) antes de iniciar qualquer socorro 

na água.

Algumas dicas básicas de prevenção aos surfistas:
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Baixe TABELA 
acima em alta 

resolução

Ao ensinar, RESPEITE a faixa etária, competência aquática, e tempo 
proposto a instrução.

O SURF-SALVA PODE SER

1 – Totalmente digital – Assíncronas 

(gravadas) ou Síncronas (Lives ou 

vídeo comunicação).

2 – Digital + Presencial.

3 – Totalmente Presencial – sala de 

aula + ambiente aberto ou misto.

Tutorial

SURF-SALVA

http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/MANUAL_VOLUNTARIO/grade_conteudo_cadeia_sobrevivencia.png


https://youtu.be/2eudkJRGEcs


Em parceria com

18

Faça o melhor 
SURF-SALVA

Qual a experiência do seu 
público de surfistas? Quanto 
mais homogêneo mais fácil a 

linguagem

Há relação com o que propomos 
fazer? Respeite as limitações do 

grupo e aproveite seus interesses.

O público está interessado? 
Muita fala distrai a atenção

Surfistas gostam de ação. 
Alterne teoria e pratica.

Faça um semicírculo, os surfistas de 
costa para o mar e use a parte 

central para interagir.

A PRAIA é adequada?
Preferência em praia com 
poucas ondas deslizantes. 
Se não houver, tente lago, 

represas ou piscina 

Você planejou falar em espaço aberto sem 
microfone? Cuidado com o barulho na 

praia, pp/ as ondas. Identifique um local na 
praia que seja mais seguro a todos.

Você possuí material para 
participar?

O material que possui é adequado ao que 
esta propondo? Peça a cada surfista 

trazer sua prancha. 

Como conduzir a instrução 

Deixe parte dos temas teóricos para conversar 
entre uma prática e outra, dando tempo a 
todos de descansar. Não fale demais, deixe 
eles contarem suas experiencia e aproveite 
essas para falar dos temas abaixo. Cuidado 
com os contadores de estórias para não se 
perderem e tomarem o tempo de todos.

Evento na praia?
Previsão de Chuva? CANCELAR? ADIAR?

Se houver trovoadas cancele

Autorizações
Tem autorização de imagem e atestado de 
saúde de todos participantes e do espaço 

público?

Tutorial

SURF-SALVA

Logística da ação - resumo4

A arena no local
• Monte sua tenda e guarda-sol de forma a ficar em formato de U.
• Monte as beach-flags isolando a área em torno do evento.
• Coloque as pranchas ao redor da arena para chamar a atenção.
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Logística da ação - resumo4

Estabeleça 
data, horário e 
e participação

Confirme com a instituição a 
data, horário e tempo de 

duração.

Programe com antecedência. 
O local é o mesmo planejado 

ou existem variáveis 
diversas?

Poste no Telegram SOBRASA 
com antecedência, 

aumentando a frequência e 
atenção a sua ação.

Se for um evento local, basta 
1 semana antes, mas se 

depende de deslocamento, 
hospedagem, faça com um 

mínimo de 30 dias. 

Verifique com o organizador 
a estratégia que ele utilizará 

para divulgação.

Se o evento estiver sendo 
organizado por outros, é 

importante o alinhamento 
com o Organizador.

Linguajar e número mínimo 
de voluntários necessários

adequado para dar 
segurança?

Mantenha o tempo de ação 
adequado ao interesse, sua 
competência e capacidade.

Baixe a arte DOS CARTAZES 
dos principais programas 
para avisar de seu evento 

nas mídias sociais.  

Tutorial

SURF-SALVA

SURF-SALVA devem ter a 
segurança de um GUARDA-

VIDAS exclusivo a essa função. 
SEGURANÇA É A NOSSA 

PRINCIPAL MISSÃO.

http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/MANUAL_VOLUNTARIO/modelo_cartaz_kim_na_escola_P+S_sobrasa_kids__SURF_SALVA_INSTRUCAO_23.ppt
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Planeje o 
ambiente e 

público

Use todo o material 
cenográfico que tiver acesso e 

que seja adequado a ação, 
tendo o OK do organizador

Tenda, guarda-sol, wind-
banner, cartaz, banner, 

pôsteres, prancha e outros

Utilize os materiais de forma 
concentrada para ser mais 

visível e impactante

Atenção ao clima 

Considere a possibilidade de 
vento e de chuva, e até 

cancelar a atividade. Guardar 
o material molhado reduz 
muito sua durabilidade.

Leve material extra

Corda, fita tape, 
tesoura/estilete, lacre, fio de 

extensão e adaptadores 
elétricos tipo T 

Avalie a necessidade de 
cadeira, mesa e som pequeno 

com microfone. Um evento 
sem som, é um evento 

apagado.Licença de imagem (todos) e 
atestado médico/Par-Q se 
envolver atividade física.

Fundamental providenciar

Só realize o evento se houver 
segurança local. SEGURANÇA É 
A NOSSA PRINCIPAL MISSÃO.

Logística da açãoLogística da ação - resumo4

Tutorial

SURF-SALVA
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Logística da açãoLogística da ação
Turmas, idade e número de instrutores/monitores

4

Tutorial

SURF-SALVA

✓ Turmas de no máximo 60 surfistas por evento.

✓ Todos surfistas maiores de 18 anos ou com autorização dos pais a participar.

✓ Relação mínima de 1 instrutor/monitor para cada 15 alunos. O foco

fundamental é a segurança dos alunos. Use os próprios instrutores de surf da 

escola para ajudar na segurança. Nunca exponha seus alunos!

✓ Procure uniformizar as turmas avaliando com o organizador o nível dos alunos

envolvidos. Desta forma fica mais homogêneo a turma e a pratica fica melhor.

Informação sobre como classificar o evento

Organizadores, apoios e patrocinadores 
✓ Apoio institucional significa a Sobrasa e a organização 

envolvida diretamente que está organizando o evento, seja o 

Corpo de Bombeiros ou um serviço de Salvamento Municipal 

ou uma Federação de Surfe ou ainda uma escola de surfe. O 

logo deverá ficar no cabeçalho em tamanho pequeno.

✓ Os apoios terão espaço pequeno ao final do cartaz.

✓ Os patrocinadores terão espaço ao final com tamanho relativo 

a sua contribuição.

✓ Qualquer novo patrocínio deverá ser autorizado previamente 

com a SOBRASA antes de dar prosseguimento.
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Logística da açãoLogística da ação - Materiais4

Tutorial

SURF-SALVA

Material do aluno
✓ Reforce para que cada aluno traga sua prancha (body-board, pranchinha longboard ou Stand-up).
✓ Roupa de banho apropriada ao surf e roupas secas para troca.
✓ Cada aluno recebe um 1 folder SURF-SALVA do curso.
✓ A organização poderá providenciar uma camisa do evento se houver recursos para tal. 

Material do organizador (sugerido)
✓ Uma tenda 3 x 3 m SOBRASA
✓ 2 beach flags Surf-salva
✓ 01 manequin de RCP. É recomendável que cada aluno faça seu próprio manequim de RCP como

redução de transmissão de doenças (COVID-19).
✓ Uma pocket-mask para treino.
✓ Ficha de inscrição e canetas.
✓ 60 Folder SURF-SALVA.
✓ Apito.
✓ Sombras e Protetor solar.
✓ Microfone e caixas de som, no caso de grande quantidade de participantes.
✓ Frutas, água e alimentos leves para lanches.
✓ Procure vestir as equipes de instrutores com participação igualitária entre a Sobrasa e o serviço

de salvamento organizador (se este for o caso). Se tiver dúvidas entre em contato conosco.

Voluntários iniciando o programa
Surf-Salva recebem o básico para a 

ação. Veja mais a frente em coleção.

https://youtu.be/DNnyGnovkPo


4

1. Aborde as dicas com simples linguajar.
2. Procure não tentar falar de tudo sobre o tema.
3. Aulas mais práticas, lúdicas e visuais do que discursada tem 

maior impacto, mesmo com adultos. 

Sempre que possível, agregue mensagem de 
valor social, educacional e ecológico.
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Logística da ação - Ferramentas

Tutorial

SURF-SALVA

http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/surf_salva/surf_salva_cadeia_sobrevivencia_tranp.png
https://youtu.be/DNnyGnovkPo
http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/MANUAL_VOLUNTARIO/novos_mascotes.rar


https://youtu.be/XDbhSluzVsA
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• Após a ação, entregue materiais pertinentes a faixa etária e sua ação 
(folder, flyer - basta um por aluno).

• Para certificados aos alunos, o instrutor deverá contactar a SOBRASA 
previamente para alinhamento. O curso não tem custo ao aluno, mas o 
certificado será mediante doação a SOBRASA.

• Guarde o material SOBRASA seco, sem areia e mantenha-o bem 
protegido.

• Compartilhe no Telegram SOBRASA: as 3 melhores fotos e 1 vídeo (usando seu 
material e uniforme): Instituição organizadora: Seu nome: outros voluntario; 

Estado: Cidade: Evento: data: tempo da ação; e número de participantes.
• Publique em suas redes sociais nos marcando: @sobrasa #afogamento 

para ter maior adesão ao evento.
• Avalie pontos positivos e negativos de sua ação com outros voluntários 

e descreva no grupo Telegram, assim todos aprendemos em conjunto.

Reportar e reavaliar os 4 pontos anteriores
5

ORIENTAÇÕES GERAIS APÓS A AÇÃO
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Com o seu Termo de colaboração (TC) aprovado, e material SOBRASA 
recebido, ao realizar qualquer evento/ação você deve publicá-la em nosso 
grupo Telegram. Poste no máximo 3 fotos e 1 vídeo (com seu material e 
uniforme) junto as informações abaixo: 
Instituição organizadora (se houver):
Seu nome:
Outros voluntários;
Estado:
Cidade:
Evento:
Data:
tempo da ação;
Número de participantes:
Faixa etária: 
Dúvidas? Poste no grupo Telegram para que todos participem.

Reportar e reavaliar os 4 pontos anteriores
5

Como e por quê reportar sua ação?
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O QUE VOCÊ RECEBE AO PUBLICAR SUA AÇÃO NO TELEGRAM?
1. Missão de voluntário pela VIDA cumprida;
2. Incentiva seus pares a realizarem mais ações;
3. Justifica o envio de mais material SOBRASA as suas ações; 
4. Exemplifica formas de executar ações;
5. O reconhecimento da sociedade;
6. A SOBRASA consegue contabilizar sua ação;
7. Divulgá-la aos nossos 210.000 seguidores;

https://t.me/sobrasa


https://youtu.be/OTQiSUk8H0s


VOLUNTÁRIO – VEJA NOSSA COLEÇÃO 2023 e como solicitar 
mais material as suas ações de prevenção.

Nota: organizadores que realizam menos de 08 surf-salva ao ano terão 

seu material customizados conforme o número de eventos e alunos.

Tutorial

SURF-SALVA

Em parceria com

28

http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/colecao/Colecao_SOBRASA.pdf


COMO FAZER?
1. Conhecer a SOBRASA.

2. Ter interesse na missão e estar alinhado com a visão e valores da SOBRASA

3. Conhecer nosso cardápio de Programas em Prevenção de Afogamentos , ler 

todo esse manual e escolher participar/organizar um ou mais deles (começar 

com um, se nunca fez antes).

4. Preencher o “Termo de Colaboração”(TC) onde irá se identificar, reportar o 

que já fez, qual sua relação com o afogamento, se comprometer com nossa 

missão, visão e valores e escrever onde e como deseja participar. Esse termo será 

avaliado por nossa diretoria e lhe daremos retorno em 15 dias úteis, com a sua 

aprovação, ou solicitando mais informações.

5. Com o “TC” aprovado, você receberá seu material selecionado em 15 a 20 dias 

uteis e estará pronto as ações. 

6. Ao realizar qualquer evento ou ação você deverá publicá-la em nosso grupo 

Telegram para que possamos contabilizar seu trabalho e lhe enviar mais material. 

No Telegram poste as informações junto com um máximo de 3 fotos e 1 vídeo 

usando seu material e uniforme.

Instituição organizadora:

Seu nome:

Outros voluntários;

Estado e Cidade:

Evento/programa:

Data:

Tempo da ação;

Número de participantes:

Faixa etária dos participantes:

INTERESSANTE
estar por dentro

RESUMO DA CONDUTA 
ÉTICA DO VOLUNTÁRIO

(dentro do manual)

COMO CITAR A 
SOBRASA E SUA MARCA 

EM EVENTOS

Em parceria com
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https://t.me/sobrasa
http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/baixar/Manual%20de%20gestao%20de%20marca%20e%20Identidade%20visual_SOBRASA_mini.pdf
https://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/MANUAL_VOLUNTARIO/Manual_de_acoes_voluntarios_SOBRASA_2023.pdf


RESUMO DA CONDUTA ÉTICA DO VOLUNTÁRIO
RECONHEÇO QUE
• A Sobrasa atua essencialmente na Prevenção.
• Não poderei falar em nome da Sobrasa, sem a permissão formal de sua diretoria.
• Qualquer parceria que tenha sido estabelecida, com informações não verídicas poderá ser 

invalidada pela Diretoria.
• Estou autorizado, após aprovação do Termo de Colaboração, a apenas empreender o que foi 

submetido e aprovado.
• Qualquer projeto/programa/proposta nova deverá ser submetido de novo para aprovação.
• Não serei responsável pelo que a Diretoria da Sobrasa se compromete ou realiza, mas apenas 

pelos meus atos junto a SOBRASA.
• Deverei fazer referência nos eventos realizados por mim a condição de parceria da Sobrasa 

conforme aprovada na proposta aprovada (como citar a SOBRASA e sua marca em eventos). 
Evite falsos entendimentos de que a opinião citada ou o evento em questão seja da Sobrasa, 
caso não seja.

• Deverei consultar a Sobrasa para utilizar a nomenclatura adequada ao citar a participação de 
um Diretor, consultor ou instrutor SOBRASA.

• Eventos sem autorização ou participação da Sobrasa diretamente não deverá possuir ou exibir a 
marca SOBRASA.

• Providências administrativas cancelando a parceria com a Sobrasa poderão ser tomadas caso 
minha(s) atitude(s) possa(m) comprometer a reputação da Sobrasa, ou caso não ocorra o 
cumprimento das normas estabelecidas no TC. 

ASSUMO O COMPROMISSO DE
• Honrar a missão, a visão e os valores da SOBRASA.
• Não utilizar a imagem da Sobrasa com a finalidade de lucro financeiro com exceção a propostas 

aprovadas.
• Ser o responsável na execução, segurança e sinistralidades dos projetos/programas e seus 

participantes e possuir seguro contra sinistralidade de todos os eventos executados por mim.
• Exigir em qualquer evento que envolva atividade física dentro ou fora da água o preenchimento 

de um PAR-Q a menores de 35 anos ou a apresentação de um atestado de saúde física emitido 
por médico para aqueles com 35 anos ou mais de idade.

• Seguir fielmente o tutorial e formato dos programas de prevenção, e não realizar modelos 
individuais ou customizados que não tenham sido autorizados por escrito pela SOBRASA. 

• De utilizar os patrocinadores da Sobrasa em meus eventos exatamente de acordo com o tutorial 
a mim disponibilizado e não utilizar outros patrocínios ou parcerias sem conhecimento e 
autorização expressa da SOBRASA por escrito.

• Comprometo-me em caso de cancelamento dessa parceria, em devolver a SOBRASA todo 
material recebido por mim para uso nas ações propostas.

Tutorial
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http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/baixar/Manual%20de%20gestao%20de%20marca%20e%20Identidade%20visual_SOBRASA.pdf
http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/MANUAL_VOLUNTARIO/QUESTIONARIO%20DE%20PRONTIDAO%20PARA%20ATIVIDADE%20FISICA%20-%20PAR-Q%20SOBRASA.docx.pdf


https://youtu.be/4MkmsBEKDYI
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COMO CITAR A SOBRASA E SUA MARCA EM EVENTOS
Apoio: Quando a participação da Sobrasa estiver restrita a apoio. 
Logotipo menor do que Parceria. Não precisa inserir o patrocinador 
Master da SOBRASA, nem autorização para uso de outros patrocínios e 
parcerias.

Parceria: Quando a participação da Sobrasa se fizer presente em alguma 
ação para a realização do evento, mas desta não dependerá sua 
realização. O logotipo SOBRASA deve ser menor do que o Organizador e 
Realizador. Não precisa inserir o patrocinador Master da Sobrasa, nem 
autorização para uso de outros patrocínios e parcerias.

Organização/Realização: Quando a Sobrasa estiver organizando, 
coorganizando e/ou realizando o evento. Todos os eventos e programas 
SOBRASA estão autorizados. Logotipo no mesmo tamanho que outros 
organizadores e realizadores. Precisa inserir o patrocinador Master da 
Sobrasa, e ainda autorização para uso de outros patrocínios e parcerias.

Selo de qualidade em educação (serviço): Bronze, Prata ou Ouro tem 
regras específicas - consulte sobrasa@sobrasa.org.

Manual de 
marca 

SOBRASA (PDF)

COMO CITAR ESSSE MANUAL
David Szpilman, Cap Gabriela Andrade e 
Diretoria 2022-26.
Tutorial KIM NA ESCOLA 
Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático -
SOBRASA - Publicado on-line em 
http://www.sobrasa.org, Fevereiro 2023.
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FIM
Recriado pelo Dr Szpilman, surfista há mais de 57 anos, ressalta

"depois que você faz o curso nunca mais vai a praia do mesmo jeito,

pois passa a ficar observando as correntes de retorno na procura por

alguém que possa estar precisando de seu auxílio. Ao final todos

ficam super entusiasmados com a ideia de um dia salvar alguém e ter

conhecimento para enfrentar uma das situações mais difíceis - ter a

vida de outro ser humano nas mãos e saber como salvá-lo.”

Os serviços de salvamento têm hoje em dia a consciência de que não

existe reserva de mercado quando se pensa em segurança no mar e

que promover a segurança é obrigação do Estado mas um dever de

todos os cidadãos. O propósito do curso não é formar profissionais

em salvamento e sim contribuir com a redução de afogamentos, onde

toda a sociedade tem papel e responsabilidade de ajudar.

O programa Surf-Salva da SOBRASA já esteve em vários estados pelo

Brasil e no Exterior tais como Portugal, Espanha, Chile, França, El

Salvador e Argentina. O programa conta com o importante apoio da

Federação Internacional de Salvamento Aquático - ILSF.

Mais informações:
Chefe de Departamento – Cap Gabriela Andrade - CBMES
bmgabrielaandrade@gmail.com

mailto:bmgabrielaandrade@gmail.com

