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Assunto: congratula ação heroica de busca e salvamento realizado
pelos Bombeiros Militares de Itapoá Cabo Odair Greffin e Soldado João Paulo
Viana Abrantes.

A  Câmara  Municipal  de  Itapoá,  Estado  de  Santa  Catarina,  por
unanimidade,  apresenta,  nos  termos  regimentais,  a  presente  MOÇÃO  DE
APLAUSOS aos Bombeiros Militares de Itapoá Cabo Odair Greffin e Soldado João
Paulo Viana Abrantes, pelo ato de bravura ao resgatarem uma vítima em condições
muito  adversas na Ilha  de Itapeva,  ou popularmente conhecida,  como a Ilha  do
Cação, no litoral itapoaense, na praia do Balneário de Itapema do Norte.

 Conforme relato  publicado no jornal  Diário  de  Itapoá,  no  dia  21  de
março  de  2015  (sexta-feria),  por  volta  das  20h21min,  na  cidade  de  Itapoá,  a
guarnição do ASU 369 constituída pelo Cabo Odair Greffin e Soldado João Paulo
Viana Abrantes foi acionada para atender uma ocorrência de Busca e Salvamento na
Ilha do Cação, em Itapoá. Ao chegarem ao local, a Guarnição identificou 03 (três)
pessoas,  e  os mesmos relataram que uma pessoa da sua família  (Senhor  Almir
Novak, 54 anos) estava na ilha sozinha já havia um tempo (aproximadamente 2h30)
e sem nenhum recurso ou qualquer tipo de alimento. 

Familiares relataram ainda que durante o final da tarde, os 03 (três)
familiares foram até a ilha com auxilio de um caiaque, mas com a aproximação da
noite entrou uma forte tempestade, e mudou drasticamente as condições do mar,
com as ondas grandes e perigosas.  Assim,  os  familiares  não conseguiram mais
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retornar a ilha para fazer o translado do referido familiar. 

Após  a  coleta  de  informações,  a  guarnição  fez  algumas  tentativas  de
acionamento  da  equipe  de  busca,  porém  devido  ao  mau  tempo  e  mau
funcionamento  do  sistema  de  comunicação,  não  obteve  sucesso.  Foi  quando
tomaram a iniciativa de acionar a Motonáutica Batuta III, e os Bombeiros Militares
deslocaram até a Ilha do Cação para efetuar o resgate. 

Devidamente equipados e com o auxilio de apenas duas lanternas pequenas,
os Bombeiros Militares adentraram ao mar no canto esquerdo da Primeira Pedra. O
mar estava revolto com ondas grandes, a falta de luminosidade dificultava muito o
deslocamento,  assim  como  a  chuva.  Com  muita  cautela  foi  efetuado  o
reconhecimento em torno da Ilha e também várias tentativas de contato verbal com
a vítima. Numa dessas tentativas, os Bombeiros Militares ouviram gritos advindo da
Ilha e prontamente os Bombeiros acalmaram à vítima em uma distância segura e
informaram para a vítima que não iriam sair daquele local sem levar com segurança
a vítima. 

Ao chegar próximo ao ponto de entrada da Ilha, foi constatado uma rede de
pesca e muitas pedras que impossibilitaram o acesso com a motonáutica. A falta de
visibilidade  era  um  fator  que  dificultava  qualquer  ação,  assim  como  as  ondas
grandes que em certo momento chegaram a derrubar os dois Bombeiros Militares da
embarcação.

Mesmo  numa  situação  tão  adversa,  no  período  noturno,  os  bombeiros
militares de Itapoá não desistiram, pois a prioridade a todo instante era a vida da
vítima.  Mantendo  uma  distância  segura  das  pedras  e  da  rede  de  pesca
(aproximadamente 50 metros), o Piloto da Motonáutica Sd BM João Paulo manteve
a  embarcação  a  uma  distância  segura  e  sinalizando  com  auxilio  de  uma  das
lanternas enquanto  o  Cabo BM Greffin  se  lançou ao mar  aberto  para  efetuar  o
acesso nadando até a Ilha.

Ao chegar no local, o Cabo Greffin abordou a vítima, e primeiramente buscou
tranquilizar a vítima, colocado um colete Salva Vidas e dialogando para acalmar a
vítima. Cuidadosamente, o Bombeiro Militar rebocou a vítima até o Sd João Paulo,
onde o aguardava e sinalizava com a Motonáutica Batuta III. A vítima foi colocada
em  segurança  sobre  a  motonáutica  e  conduzida  até  a  costa,  ainda  com  as
dificuldades das ondulações e visibilidade, onde os Bombeiros deixaram o ASU 369. 

Ao chegar até a praia a vítima foi conduzida ao interior da Ambulância pelos
Bombeiros, que efetuaram uma avaliação, onde constataram que a mesma estava
com  sinais  e  sintomas  de  hipotermia  (Sinais  Vitais,  88  Batimentos  por  minuto;
Saturação  98%;  Pressão  Arterial  140/100  mililitros  de  mercúrio;  Temperatura
corporal 34 º). 
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Após avaliação, a vítima foi aquecida com manta térmica e conduzida pelos
próprios  Bombeiros  que  estavam  na  motonáutica  com  o  auxilio  do  ASU  369  e
entregue a equipe médica do Pronto Atendimento de Itapoá.

O  desfecho  desta  história  merece  destaque,  porque  apesar  de  todas  as
condições adversas, estes dois Bombeiros Militares não mensuraram esforços ou
sequer se limitaram a protocolos para preservar mais uma vida. 
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O  desprendimento  destes  Bombeiros  e  a  coragem  caracteriza  e  mostra
atitudes de BRAVURA que o Bombeiro deve ter para arriscar sua vida, para tentar
salvar outra, honrando assim seu juramento.

Diante da proposição, esta Casa de Leis – Poder Legislativo, em nome do
povo itapoaense, presta a justa homenagem aos dos Bombeiros Militares de Itapoá
Cabo  Odair  Greffin  e  Soldado  João  Paulo  Viana  Abrantes,  como  forma  de
reconhecer a ação heroica de busca e salvamento realizado pelos dois servidores
públicos, que foram além de seus deveres funcionais para o pleno exercício de seus
deveres de ofício, e que inspiram toda a comunidade local e proporcionam maior
sensação de segurança pública.

É a Moção.

Câmara Municipal de Itapoá/SC, em 1º de julho de 2016.
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