
Delegacia da Capitania dos Portos em Laguna, com o apoio
do Comando do 5º Distrito Naval, qualifica a sua tripulação.

A Delegacia da Capitania dos Portos em Laguna (DelLaguna), assessorada pelo 1º
SG-AV-MV Alcimar de Jesus Guimarães Pereira, da Seção de Investigação e Prevenção
de Acidentes Aeronáuticos (SIPAA) do Comando do 5º Distrito Naval, promoveu o 2º
Estágio de Qualificação em Combate a Incêndio em Arenovave, Primeiros Socorros e
Prevenção de Acidentes Aeronáuticos na DelLaguna. Tal atividade foi desenvolvida, em
conformidade  com as  orientações  previstas  nas  Normas  para  Cursos  e  Estágios  do
Sistema de Ensino Naval,  a  fim de suplementar  a  habilidade técnico-profissional  da
Tripulação,  qualificando-os  para  auxiliar  no  Combate  a  Incêndio  de  Aviação,  em
Primeiros Socorros e nas atividades básicas de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.

O referido evento ocorreu, no período de 26 de janeiro a 01 de fevereiro do corrente
ano. Entre os principais assuntos abordados destaca-se: 
I – Fundamentos de Combate a Incêndio;
II – Equipamentos de Combate a Incêndio;
III – Equipamentos de Proteção Individual (EPI);
IV – Incêndios Especiais;
V – Doutrina e procedimento na faina de Combate a Incêndio (Teoria e Prática); 
VI – Doutrina de Combate a Incêndios de Aeronaves;
VII– Primeiros Socorros (Teoria e Prática);
VIII  –  Tipos  e  características  das  aeronaves  que  operaram  na  Área  de  Pouso
Administrativa (APA) da DelLaguna, conforme a homologação da mesma; e
IX – Ferramentas Básicas Empregadas pela Marinha do Brasil na Prevenção de Acidentes
Aeronáuticos.

 O Estágio teve como público-alvo os cabos e marinheiros e visou difundir a mentalidade
de  Segurança  de  Aviação  agregando  valores  relevantes  aos  procedimentos  já
estabelecidos, contribuindo assim, para a segurança nas atividades aéreas. Ao final do
curso foi  realizado um treinamento prático com o Corpo de Bombeiros,  onde foram
aprimorados os procedimentos de Combate a Incêndios em Aeronaves.

Esta Boa Prática alinha-se ao critério 3 - Imagem e relacionamento com outras OM
que  utilizam nossos  serviços  ou  com outros  usuários  externos  e  ao  critério  6  -  A
tripulação, seu trabalho, sua capacitação e desenvolvimento, constantes da lista P-10 do
EMA - 130 Vol. II.



1º SG-AV-MV Alcimar palestrando sobre Prevenção de acidentes aeronáuticos.

Aula prática de Combate a Incêndio com apoio do Corpo de Bombeiros de Laguna.
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