MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 8º DISTRITO NAVAL
CAPITANIA FLUVIAL DO TIETÊ-PARANÁ
Capitania Fluvial do Tietê-Paraná (CFTP) ministra Curso de
Condução/Tripulação de Embarcação do Estado no Serviço
Público (ETSP T-4/2018), em Araraquara - SP.

Na foto com a turma 4/2018 do Curso de Condução/Tripulação de Embarcação de Estado
no Serviço Público, a equipe da CFTP, formada pelos seguintes instrutores: 2ºSG-CN
Wellington, 2ºSG-AM Gallane, 3ºSG-MO Paulo Lima e MN-RM2 Mesquita (Apoio Logístico).

Encerrou-se na sexta-feira, 09 de novembro de 2018, o Curso de
Condução/Tripulação de Embarcação do Estado no Serviço Público (ETSP T4/2018) realizado no município de Araraquara- SP, onde foi ministrado por
instrutores da Capitania Fluvial do Tietê–Paraná (CFTP), e teve a duração de
uma semana, e habilitando 27 bombeiros militares e 4 bombeiros municipais.
Durante o curso, os alunos tiveram noções de marinharia, RIPEAM
(Regulamento Internacional para Evitar Abalroamento no Mar e nas águas
interiores), Legislação, Prevenção a Poluição Ambiental, Estabilidade, Primeiros
Socorros, Controle de Avarias (Combate a incêndio e Alagamento à bordo),
Sobrevivência do Náufrago, Motores, Meteorologia e Comunicações Fluviais.
De posse dos conhecimentos adquiridos em sala de aula, os novos
condutores/tripulantes ainda realizaram uma aula prática de familiarização no
Clube Náutico Araraquara, onde aconteceram simulações de roda a roda (proa
com proa), rumos cruzados e orientações aos navegantes com o intuito de
evitar acidentes e contribuir com a Segurança do Tráfego Aquaviário,
Salvaguarda da Vida Humana e Prevenção da Poluição Hídrica, na quinta-feira
(08/11) pela manhã.
O reconhecimento do 9º Grupamento de Bombeiros Militares, composto
pelos (1º,2º e 3º Subgrupamentos) de municípios da região Centro-Oeste
paulista, foi externado pelo Tenente-Coronel PM Alexandre Luís dos Santos, na
cerimônia de encerramento do curso, que parabenizou os instrutores da CFTP
pelo serviço de excelência prestado aos militares e servidores municipais que
atendem diversas ocorrências nos rios Mogi-Guaçu, Tietê entre outros.
Contato:
Capitania Fluvial do Tietê-Paraná
Comunicação Social
Telefones: (14) 3604-1001
Email: cftp.ouvidoria@marinha.mil.br
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