Agente de Trânsito participa de capacitação para fiscalização de transporte e emergência com produtos P
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A Secretaria de Estado da Defesa Civil de Santa Catarina em parceria com a Associação dos
Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí (AMFRI), promoveu durante a última terça-feira (29)
em Itajaí, a capacitação teórica para fiscalização de transporte e emergência com produtos
Perigosos. Segundo Almir Vieira, Gerente de Gestão de Produtos Perigosos da Secretaria de
Estado da Defesa Civil, "o objetivo desta capacitação é preparar profissionais para atuarem na
fiscalização de produtos perigosos, apresentando a legislação vigente, as ferramentas
utilizadas nas operações e atendimentos de ocorrências, além de poder aprofundar o
conhecimento sobre as sinalizações existentes e como proceder em cada caso".

A capacitação foi dividida em módulos teórico e prático. Na quarta-feira (30) os participantes
acompanham uma operação no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Barra Velha e
puderam colocar em prática todo o conhecimento adquirido em uma operação em conjunto
com os demais órgãos de fiscalização (PRF, Defesas Civis Estadual e Municipal, Fundação do
Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental, Conselho Regional de Química
e Vigilância Sanitária). Balneário Camboriú se fez presente representado pelo agente de
trânsito e Presidente da Associação dos Agentes de Trânsito, Vicente Vogt Vanny.

Para o secretário de segurança, Edemir Meister, "é importante que os agentes de trânsito de
Balneário Camboriú sejam capacitados para o atendimento de ocorrências envolvendo
produtos perigosos, principalmente pelo fato da nossa cidade ser cortada pela Rodovia
BR-101, por onde passa diariamente um número expressivo de caminhões com esse tipo de
carga, com potencial risco de acidentes.
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