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Assunto : Aplaude os Guardas Vidas Bombeiros Militar de Itapoá e Guarda Vidas
Civis de Itapoá, por atuarem com grande êxito na área de salvamento, por
efetuarem um excelente trabalho de monitoramento, prevenção e resgate na praia
de Itapoá, evitando um número elevado de mortes por afogamento, proporcionando
um serviço de segurança de qualidade aos banhistas durante a temporada de verão,
2013/2014.
A formação de um “guarda-vidas” requer que o mesmo saiba nadar bem, que
tenha conhecimento das técnicas de respiração e massagem cardíaca,
oceanografia, cuidados com o banhista e agilidade nas ações de prevenção e
salvamento, onde segundos tornam-se preciosos.
O trabalho preventivo dos “Guardas Vidas” Bombeiros Militar de Itapoá e
“Guarda Vidas” Civis de Itapoá, foi decisivo junto as 20 áreas de atuação e
monitoramento durante a temporada de verão, conforme estatística a seguir.
Prevenção: 97.263 atendimentos; Arrastamento: 147; Água Viva: 1.481; Crianças
Perdidas: 05; Afogamentos: 02. Os dados demostram a importância da prevenção,

fator determinante na redução do índice de afogamentos e danos a saúde física dos
banhistas na praia de Itapoá.
Os “Guarda-Vidas” colocam as bandeiras indicadoras nos locais de risco à
vida humana. As bandeiras servem como um semáforo e identificam as áreas que
não são apropriadas para banho no mar, proporcionando mais segurança aos
banhistas que desconhecem os perigos do mar tais como: Correntes de Retorno,
indicadas pelas bandeiras vermelhas. A atuação do “Guarda Vida” é de suma
importância para avisar aos banhistas os riscos provocados também por animais
marinhos, como Águas Vivas. O trabalho dos “Guarda Vidas” foi decisivo para
preservar a segurança e vida dos banhistas, missão esta cumprida com êxito pelos
valorosos “Guardas Vidas” Bombeiros Militar de Itapoá e “Guarda Vidas” Civis
de Itapoá.
Na Operação Veraneio 2013/2014, estiveram diretamente envolvidos na
atividade 58 (cinquenta e oito) civis denominados de “Guarda-Vida” e 27 bombeiros
militares, sendo 22 no município de Itapoá e 5 (cinco) em prontidão no município de
Barra Velha para busca ou resgate marítimo. O período de ativação do serviço de
monitoramento, prevenção e resgate de banhistas iniciou-se em 02 de outubro de
2013 e finalizar-se-á no dia 04 de maio de 2014.
Destacamos como exemplo de profissionalismo e dedicação, o “Guarda Vida”
Civil Rosário Gomes e o Bombeiro Militar Cabo Paulo Sergio Baptista dos Santos
que se destacaram pelo compromisso com o serviço de salvamento na praia de
Itapoá, bem como a todos os outros envolvidos que certamente contribuíram da
mesma forma para o êxito na redução das mortes por afogamento.
Durante a ocorrência do dia 18 de janeiro de 2014, próximo do fim do
expediente, entre o posto 06 (Rainha) e o posto 07 (Cambijú), a GVC Marina
Carolina Reis que encontrava-se recolhendo as bandeiras indicadoras de locais
perigosos, fixadas na praia, ouviu pedidos de socorro de três jovens que estavam
sendo arrastados por uma corrente de retorno. Imediatamente chamou seu
companheiro de serviço o GVC Gilson Tavares Junior e entrou na água para tentar
manter as vítimas flutuando até que seu parceiro de atividade entrasse e pudesse
ajudar a retirá-los. Porém, uma das vítimas encontrava-se mais afastada e não foi
possível mantê-lo flutuando na boia de resgate que foi entregue as duas outras
vítimas femininas. Percebendo a gravidade da ocorrência, o GVC Gilson Tavares
Junior foi resgatar rapidamente o masculino que estava submergindo e prestes a se
afogar. A atuação dos Guarda Vidas Gilson Tavares Junior e Marina Carolina Reis,
evitaram o provável afogamento de Carlos Cobae de 19 anos que foi avaliado como
grau 03, Jéssica Lanza de 22 anos com grau 02 e Alícia Lanza de 13 anos com grau

01. Após o resgate, acionaram o serviço de emergência mantendo as vítimas sob
monitoramento, até que fossem levadas ao Pronto Atendimento de Itapoá.
Diante da proposição, esta Casa de Leis, em nome do povo itapoaense,
presta a justa homenagem aos “Guarda Vidas” Bombeiros Militar de Itapoá e
“Guarda Vidas” Civis de Itapoá, como forma de reconhecer ao desempenho de
cada um no compromisso de salvar vidas.
É a Moção.
Câmara de Vereadores de Itapoá, em 14 de abril de 2014.
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