Corpo de Bombeiros do Maranhão forma mais uma turma em Emergência de Produtos Perigosos
Sex, 17 de Dezembro de 2010 15:19 - Última atualização Sex, 17 de Dezembro de 2010 15:22

O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA), sob a coordenação do coronel João
Vanderley Pereira, subchefe do Estado Maior Geral, realiza, nesta sexta-feira (17), às 10h, na
sede do Grupamento de Combate a Incêndio (SCI), no Aeroporto Hugo da Cunha Machado,
uma simulação, como parte de mais uma etapa do Curso de Primeira Resposta em
Emergência de Produtos Perigosos. O treinamento será com os 35 alunos participantes do
curso.

“Os alunos deverão atuar no vazamento de uma substância perigosa e, assim, terão a
oportunidade de colocar em prática o conhecimento teórico repassado nas 30hs/aula,
principalmente no tocante a identificação do produto e o isolamento da área para minimizar os
danos, bem como no salvamento de vítimas”, disse o oficial, que também é um dos instrutores
do curso.

Ainda de acordo com Vanderley Pereira, o curso tem como objetivo preparar o maior número
possível de técnicos para os grandes investimentos que estão sendo feitos no estado, entre
eles, a chegada da refinaria, a expansão de uma das pistas de pouso no aeroporto Hugo da
Cunha Machado, bem como a possibilidade do Maranhão hospedar uma das seleções que
participarão da Copa de 2014.

A turma, segundo o coronel, é mais um sucesso na parceria firmada entre o CBMMA e órgãos
da iniciativa privada e demais órgão públicos. Desta feita, os alunos são funcionários da
Empresa Vale e Secretaria Municipal de Trânsito (SMTT). “Não temos dúvida que, essa turma,
assim como as demais, estará preparada para atuar em um possível sinistro envolvendo
produtos perigosos”, acentuou.

Para encerrar as atividades, os 35 formandos farão uma visita técnica a Serra dos Carajás e a
fábrica de Ferro Gusa, em Marabá. As aulas práticas estão sendo ministrada na sede do SCI,
no aeroporto Hugo da Cunha Machado.

Fonte: Site do Corpo de Bombeiros do Maranhão: http://www.cbm.ma.gov.br
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