SALVAMENTO AQUÁTICO

Prevenção do afogamento
Simpósio e campeonato trazem conhecimentos, integração
ZEZE VILELLA

e homenagens a quem atua na área

Tendo como grande preocupação os
casos de afogamento, a Sobrasa (Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático) e o CBMSC (Corpo de Bombeiros
Militar de Santa Catarina) realizaram o
XII Campeonato e XI Simpósio Brasileiro e IX Sul-americano de Salvamento
Aquático, em Santa Catarina, entre os
dias 28 de novembro e 1º de dezembro.
Os eventos aconteceram nas cidades de
Itajaí , onde foi realizado o Simpósio, e
em Balneário Camboriú, sede do Campeonato. “Foi uma grande festa de celebração da vida com um encontro de todos os guarda-vidas do Brasil e convidados internacionais”, destaca David
Szpilman, diretor-médico da Sobrasa.
Paralelo ao simpósio e campeonato
Por Paula Barcellos
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ocorreu a feira de materiais de salvamento aquático que mostrou as últimas novidades do mercado por meio da Ultramar e SOSSul. Os eventos contaram
com o apoio da Mormaii.
REALIDADE
Os eventos encontram forte justificativa na realidade do afogamento no
mundo. Segundo Szpilman, “por ano,
cerca de 500 mil pessoas morrem afogadas em todo o mundo. Mais de dez
milhões de crianças entre 1 e 14 anos
são internadas vítimas de afogamento
anualmente e, destas, uma a cada 35
hospitalizações chega ao óbito”. O presidente da Sobrasa, Coronel Joel Prates,
também usa o cenário atual para justificar a realização do evento. “No Brasil,
em 2010, 6.500 pessoas morreram afo-

gadas e o afogamento é a segunda causa geral de morte na faixa de 5 a 9 anos
e a terceira entre 1 e 19 anos”.
De acordo com Szpilman, o maior
fator de risco para a morte por afogamento é a falta ou descuido na supervisão de crianças por um adulto. Por isto,
a prevenção é uma das bandeiras levantadas em todas as ações da Sobrasa, inclusive no evento. “Estima-se que 85%
dos afogamentos no mundo podem ser
evitados, pois ele não acontece por acaso. Tem prevenção e esta é a melhor forma de tratamento”.
Esta situação alarmante, porém pouco
divulgada, inspirou a Sobrasa a realizar
anualmente, desde 1996, um evento que
une todos os especialistas na área de segurança aquática para juntos atuarem
melhor na área de prevenção em afogaJANEIRO / 2013
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VOLUNTARIADO

Prova piscina: competições individuais e coletivas

Prova Aquatlhon na praia

Também na praia, prova com pranchão

mento. O evento já envolveu 22 estados
da Federação Brasileira, além de convidados internacionais como Austrália,
Portugal, Espanha, Argentina, Chile,
Uruguai, Peru, Colômbia e Venezuela.
O diretor também lembra que desde
1996 a Sobrasa realiza ainda o Campeonato Brasileiro de Salvamento Aquático, que ampliou seus horizontes. “Desde 2004, foi agregado ao evento o Campeonato Sul-americano de Salvamento
Aquático, tornando-se este o maior e
mais importante evento sobre o tema
da América Latina”, revela.

riências, o estímulo ao treinamento e a
exposição do serviço ao público externo
são destaques dos eventos. “Eventos
desta natureza são de fundamental importância, pois além da troca de experiências no Simpósio, as competições estimulam os guarda-vidas a manterem-se
sempre bem treinados física e tecnicamente e há exposição ao público externo
de nossa atividade, mostrando para a comunidade o nível de profissionalismo
dos nossos guarda-vidas”, destaca.

Carlos Hugo Stockler de Souza (in memoriam), oficial que implantou, em 1962,
a primeira equipe de guarda-vidas em
Santa Catarina (ver Box 50 anos de história). Também entregou em comemoração à data, a Medalha que leva o mesmo nome do Coronel a diversas personalidades que se destacam na atividade
de salvamento aquático no Brasil e exterior.
Outra homenagem ocorrida durante
os eventos foi a Medalha do Mérito do Salvamento Aquático. Instituída pela Sobrasa
desde 2008, ela homenageia civis e militares que tenham se destacado por sua
participação relevante nas atividades
concernentes ao salvamento aquático,
seja nos aspectos educacionais, operacionais ou de envolvimento humanitário.
“Este ano, a Sobrasa concedeu apenas
nove condecorações para todo o país e
entre os agraciados estava o diretor da
Proteção Publicações e Eventos, Alexandre Gusmão, por seu trabalho
educativo junto à Revista Emergência
com a publicação de inúmeras matérias
relacionadas à redução do afogamento”,
cita Joel Prates.
Além de Alexandre Gusmão, os ganhadores da Medalha de Mérito de Salvamento Aquático foram: Cassio Selaimen,
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UNIÃO E ATUALIZAÇÃO
Para autoridades dos serviços públicos de emergência, os eventos são uma
forma de união e atualização. “Mais do
que uma grande confraternização entre
guarda-vidas civis e militares do Brasil e
exterior, o propósito do evento é o de
ampliar os conhecimentos e a integração
entre os serviços de salvamento e, principalmente reduzir o número de afogamentos”, diz o comandante-geral do
Corpo de Bombeiros do Estado de Santa
Catarina, Coronel Marcos de Oliveira.
Para o Coronel Onir Mocellin, comandante do 7º Batalhão de Bombeiros
Militar de Itajaí, além da troca de expe-

DIVULGAÇÃO

HOMENAGENS
Para o presidente da Sobrasa, os eventos em 2012 se revestiram de uma característica muito especial, pois foram
celebrados em Santa Catarina, em Balneário Camboriú, berço do serviço de
salvamento aquático no estado, o qual
comemorou 50 anos. “Ter sediado juntamente com Itajaí os eventos marca
definitivamente na história e sedimenta
o reconhecimento pelos serviços prestados”, enfatiza o Major e comandante
do 13º BBM de Balneário Camboriú,
César de Assumpção Nunes.
Em comemoração aos 50 anos do serviço, durante os eventos, o Corpo de
Bombeiros Militar de Santa Catarina homenageou os familiares do coronel PM

Feira de materiais de salvamento aquático
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Medalha 50 anos CBMSC

Alexandre Gusmão (centro) recebe Medalha
Emergência
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Participantes do simpósio

Mesa de abertura do evento

Joel Prates, presidente da Sobrasa na abertura

cirurgião-dentista (que desenvolveu e
produziu uma linha de facas de salvamento aquático que já se encontra em
uso pelos instrutores de salva-vidas da
Brigada Militar do RS), Marcos de Oliveira, Coronel e comandante do Corpo
de Bombeiros do Estado de Santa Catarina, César de Assumpção Nunes, Major e comandante do 13º BBM de Balneário Camboriú, Alexandre da Silva,
Capitão do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, Carlos Eduardo Casa Nova,
Coronel e presidente da Ligabom, José
Carlos Riccardi Guimarães, presidente
da Associação de Oficiais da Brigada Militar, Luis Hermosa, presidente da Associação de Salva-Vidas Voluntários do
Peru e Abdul Issufo, comandante do
Serviço de Salvamento de Moçambique.

SIMPÓSIO
O Coronel Onir Mocellin destaca nesta edição dos eventos a adesão da maioria dos estados brasileiros e diversos países, superando a expectativa de participantes. A participação internacional foi
um destaque no simpósio. “As palestras
internacionais ficaram por conta dos representantes da Argentina, que apresentaram a palestra Técnicas de redução de
estresse e melhora na atenção do guarda-vidas,
bem como de Moçambique e de Portugal, os quais apresentaram o detalhamento sobre as inovações em matéria
de salvamento que estão sendo produzidas nestes países”, destaca Prates.
Já quanto às palestras nacionais, o presidente da Sobrasa destaca debates em
diferentes áreas de trabalho, em especi-

al a exposição do diretor-médico David
Szpilman com os Novos Protocolos em Afogamento e a palestra sobre a Experiência
Brasileira no Campeonato Mundial de Salvamento na Austrália, apresentada pelo Major Rodrigo Dutra.
Szpilman cita entre os temas debatidos: selo de certificação Sobrasa, formação de guarda-vidas de piscina, combate
a incêndio com o uso de moto-aquática,
saúde ocupacional dos guarda-vidas, entre outros.

50 ANOS DE HISTÓRIA
As praias de Santa Catarina são famosas em
todo o Brasil por suas belezas naturais. Mas foi a
partir da década de 50 que a população catarinense desenvolveu o hábito crescente de utilizar as
praias como local de lazer. “Tal mudança no modo
de vida, incrementou sobremaneira o número de
banhistas nos principais balneários e praias e, por
conseguinte, elevou também o número de ocorrências de mortes por afogamento que passaram
a ser mais frequentes”, revela o comandante do
Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, Marcos
de Oliveira.
Segundo o comandante, a situação fez com que
o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de Santa
Catarina iniciasse os estudos para a implantação
de um serviço de socorro com guarda-vidas, tendo em vista a forte pressão exercida pela população e também pelos representantes da imprensa
da época. Foi então, durante a temporada de 19611962, que o comando-geral da Polícia Militar de
Santa Catarina enviou o Capitão Carlos Hugo
Stockler de Souza, que destacava-se como exímio
mergulhador, para a missão de realizar um estágio nas praias do município de Santos/SP, a fim
32 Emergência

de capacitar-se como instrutor de salvamento aquático e aprender sobre o funcionamento do serviço de salvamento aquático realizado naquela localidade, conta o comandante.
Oliveira diz que no retorno ao estado, o oficial
acompanhado do sargento Estevan Torok,seu instrutor em Santos, ministraram o primeiro curso de
salvamento aquático para uma equipe de 12 bombeiros militares, na Ilha do Campeche, em
Florianópolis. “Os concluintes do curso foram destacados para trabalhar como guarda-vidas militares no município de Balneário Camboriú, criando
efetivamente, em dezembro de 1962, o serviço
de salvamento aquático do Corpo de Bombeiros
Militar de Santa Catarina, à época intitulado de
Polícia de Praia”, cita.
Segundo o comandante, atualmente o Corpo
de Bombeiros Militar de Santa Catarina desenvolve a Operação Veraneio, sua maior operação
anual, movimentando 1.200 guarda-vidas civis, os
quais atuam sob a coordenação de mais 300 guarda-vidas militares, em 32 cidades, totalizando uma
cobertura de guarda-vidas em 142 praias e balneários.

CAMPEONATO
Durante dois dias, o campeonato brasileiro de salvamento aquático de praia
e piscina reuniu competidores em diversas provas. “É pela participação no campeonato que os atletas guarda-vidas têm
a oportunidade de praticar, em conjunto com os integrantes das equipes estaduais e internacionais, o emprego das
técnicas mais atualizadas de salvamento aquático, bem como de demonstrar
sua perícia na utilização de equipamentos e na realização das provas, servindo o campeonato como um fomentador
dos programas de treinamento continuado em todo o Brasil, nos períodos fora
da temporada de verão”, explica Szpilman.
As provas na praia envolveram o Aquatlhon, salvamento aquático com nadadeira e tubo de resgate, salvamento
aquático com pranchão e corrida à nadadeira (Beach Flags). As provas na piscina foram individuais e coletivas.
O Campeonato reuniu participantes
de 16 estados da federação e de sete
países. “Foram um total de 720 atletas e
480 participantes no simpósio, sendo
que todos saíram com a certeza do dever cumprido: reduzir o número de afogamentos no Brasil e no mundo”, resume o diretor da Sobrasa.
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