
Delegacia da Capitania dos Portos em Laguna recebe
a VSA 2016

Nos dias 26 e 27 de setembro de 2016, a Delegacia da Capitania dos Portos
em Laguna (DelLaguna) passou por uma Vistoria de Segurança da Aviação
(VSA) em suas dependências. A Inspeção foi chefiada pelo Capitão de Fragata
WALTER DE SOUZA MELLO JÚNIOR, Encarregado da Seção de Investigação e
Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, recebido em cerimonial pelo Delegado,
Capitão de Corveta (T) MARCOS MAIA DOS SANTOS.

Após a recepção ao Inspetor-Chefe, foi realizada na sala de aula do Ensino
Profissional Marítimo, a apresentação das atividades aéreas entre os anos de
2015 e 2016 aos Inspetores, e em seguida deu-se inicio a vistoria estática que
inspeciona toda a parte documental e de apoio as Operações Aéreas.

Com o intuito de garantir e elevar a segurança nas Operações Aéreas, no
segundo dia da VSA foi realizada a parte dinâmica, conduzida pela Seção de
Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos do Comando do 5ºDistrito
Naval,  com  a  presença  da  aeronave  do  5º  Esquadrão  de  Helicópteros  de
Emprego Geral (EsqdHU-5), que operou com a aeronave Esquilo mono turbina
(UH-12), Albatroz N-7050. Na ocasião foram realizados exercícios de pouso e
decolagem, emergência de aeronaves com simulações de acidentes e resgates,
com o propósito de verificar se os procedimentos executados pelas equipes
que guarnecem as Operações Aéreas estão de acordo com as normas em vigor.

Esta Boa Prática alinha-se ao critério 3 - Imagem e relacionamento com
outras  OM que  utilizam nossos  serviços  ou  com outros  usuários  externos,
constante da lista P-10 do EMA - 130 Vol. II. Esta ação estreita os laços de
relacionamento com a sociedade, reforçando a presença da Marinha na Área de
Jurisdição.
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