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Data:  29/11/2017  quarta-feira 

Horário: 18:30 às 22:30 

Local:  Sindicato dos Engenheiros (SENGE-RS)  

Av. Erico Veríssimo, 960 - Menino Deus, Porto Alegre - RS  

Investimento: R$ 175,00 

Informações/Inscrições: cursos@ltech.com.br  / WhatsApp: (51) 991356326 

Objetivo 

            Proporcionar aos participantes informações atualizadas sobre métodos, 

técnicas e equipamentos de resgate, abordando especialmente as novas tecnologias 

disponíveis para o segmento, contribuindo assim para o aperfeiçoamento dos 

profissionais que atuam ou que desejam atuar em cenários de acidentes com 

encarceramento, sobretudo na perspectiva do cenário automobilístico atual. 

 

Público alvo: Profissionais de resposta à emergência: bombeiros, resgatistas, 

socorristas e demais profissionais que atuam de forma direta ou indireta em ações de 

resgate e salvamento veicular e outros interessados 

 

Conteúdo 

 História e evolução do resgate veicular; 

 Extrication x “Extricação” 

 Definições segundo norma NFPA 1670, NFPA 1006. 

 Níveis de encarceramento 

 Dimensionamento e organização do Teatro de Operações 

 Ações Sistematizadas (método SAVER) 

 New Car Tecnology e Guidelines Vehicle Rescue 

 Estabilização de veículos 

 Princípios e técnicas básicas de desencarceramento 

 Ferramentas de resgate: tipos, características construtivas e funcionamento; 

 Requisitos conforme NFPA 1936.  

 Equipamentos convencionais; 

 Princípios de utilização e manutenção básica; 

 Novas tendências: sistema elétrohidráulico 

 Performance e vantagens de equipamentos elétrohidráulicos; 

 Apresentação e especificações técnicas dos equipamentos AMKUS Rescue System 
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Ministrantes: 

Luis Eduardo Novak Coso - Porto Alegre-RS 

 

Diretor técnico da L Tech e instrutor em incêndios e equipamentos de resgate. Formação técnica em 

mecânica de precisão, atuante no seguimento de resgate e combate a incêndio desde 1993. Especialista 

em equipamentos de resgate veicular (HURST, AMKUS) e combate incêndios (TFT). Aperfeiçoamento 

técnico em manutenção de ferramentas hidráulicas HURST em Shelby (Carolina do Norte-USA). Diversas 

visitas técnicas de treinamentos na planta da  AMKUS Rescue System em Valparaiso (Indiana-USA). Foi 

gerente por 12 anos para América Latina e Caribe na TFT Inc. (Task Force Tips/USA).  

Possui aperfeiçoamento em Operações Contra Incêndio e Operações de Bombas de Incêndio (Texas Fire 

Trainning School-USA).  Instrutor Internacional com formação em resposta a fugas de gás natural, 

bridada de incêndio industrial para incêndio de interiores (NFPA 1081 - Certificação Proboard). 

Certificação como instrutor de bombeiros (NFPA 1041) pela Texas A&M University e Acreditação Pro 

Board Fire Service Professional Qualifications System/USA. Instrutor convidado pela Texas A&M-USA 

desde 2006.  

 

Leandro Balbinot  - Porto Alegre-RS 

 

Instrutor em resgate veicular da LTech. Formação técnica em segurança do trabalho com especialização 

e aperfeiçoamento na área de socorro e emergência. Formação como bombeiro voluntário e 

especialização em contra incêndio e salvamento em aeródromos (FAB), aperfeiçoamento internacional 

em operações contra incêndio estrutural, combate a incêndio industrial, resposta a emergências com 

materiais perigosos e operações de bombas de incêndio (Texas-USA). Certificação como Instrutor de 

bombeiros (NFPA 1041) pela Texas A&M University e Acreditação Pro Board Fire Service Professional 

Qualifications System/USA.  

Possui formação e conhecimentos em resgate veicular, com ênfase em método SAVER (Systematic 

Approach to Victim Entrapment Rescue). Experiência de 15 anos de atuação em serviços de atendimento 

pré-hospitalar, resgate e corpo de bombeiros voluntários. Foi idealizador e coordenador do Projeto 

Resgate (General Motors Gravataí) nos anos de 2011-2014.  Atualmente é instrutor, palestrante e 

consultor sobre o tema em cursos, eventos e publicações especializadas, além de professor nas áreas 

de saúde e segurança. Instrutor convidado pela Texas A&M University – EUA desde 2014. 


