“Quando a única pessoa em que você pode contar é você mesmo, o
treinamento faz toda a diferença.”

Foto: Juca Varella

Reportagens em Áreas de Conflito
A NSA Brasil desenvolveu um treinamento específico para jornalistas e equipes de reportagem
que atuam em áreas onde o conflito é real ou iminente como manifestações populares, rebeliões,
situações com reféns, avanços e batidas policiais, eventos esportivos, entre outras.
A violência contra jornalistas, representada pelo alto índice de assassinatos, seqüestros e outros
atentados, chegou a proporções críticas. No Brasil, onde as guerras não são declaradas mas nem
por isso menos violentas, a prevenção e a adoção de medidas de segurança em casos de
intimidação, ameaça e violência contra jornalistas são fundamentais para aqueles que estejam
exercendo o direito à liberdade de expressão, lidando com reportagens de investigação e coberturas
em áreas perigosas.
Além do conteúdo teórico, serão realizados treinamentos práticos de evasão, proteção balística e
reconhecimento de armadilhas. Haverá também a detonação controlada de pequenas cargas
explosivas, incendiárias e químicas para que os alunos possam ter uma pequena amostra dos
efeitos deste tipo de artefato.
TEORIA

Sistemas de iniciação.
Características e efeitos da explosão

Balística
Conceitos
Armamentos
Efeitos balísticos das munições, calibres e projéteis
Proteções balísticas
Efeitos dos impactos nos coletes e no corpo humano
Segurança Pessoal/Equipamentos
Avanços
Finalidades dos avanços
Avanços por lances, em duplas e grupos
Avanços em áreas abertas e em corredores
Técnicas de rastejamentos
Conceito e finalidades da transposição de obstáculos
Subida e descida de muros e lajes
Segurança e cuidados com a exposição da silhueta

Bombas
Conceito de bombas. EOD e IED. Sistemas de
acionamento
Cartas bombas - procedimentos preventivos
Agentes Químicos/Manifestações
Munições químicas. Características e efeitos
Ações Anti-Bomba/Terrorismo
Ocorrências com bombas. Objetivo, motivação e
problemas originados.
Procedimentos em casos de ameaça até a
localização.
Técnicas de buscas preventivas.
PRÁTICA

Explosivos
Conceituação de explosivos. Características e
classificação
Produtos explosivos, acessórios e iniciadores

Treinamentos práticos de evasão, proteção balística e
reconhecimento de armadilhas.

Maiores Informações: contato@nsabr.com.br ou pelo telefone (11) 2626-1915

