
Foram 35 bombeiros do Grupamento Feminino que desceram o Tiradentes, salvaram três funcionários - Glíber, na foto central - e simularam atendimento de urgência

Salvamento movimenta Assembléia
Comissão de Higiene e Segurança traz bombeiros para deslanchar conscientização sobre prevenção

Muita gente se assustou, na manhã
do dia 6 de maio, quando chegava à
Assembléia Legislativa. Áreas interdi-
tadas; uma equipe feminina do 1 2 Gru-
pamento de Incêndio da Capital nos
passeios; outro grupo preparando os
equipamentos para uma atuação; a am-
bulância parada na porta de entrada do
Edifício Tiradentes; e os curiosos esta-
cionados do outro lado da rua.

Tudo indicava uma situação de
emergência e quem se esqueceu dos
cartazes que, dias antes,já anunciavam
o Exercício de Salvamento em Alturas, a
ser realizado pelo grupo feminino do

Corpo de Bombeiros, na sede daAssem-
bléia Legislativa, acreditou mesmo que
algum incidente estaria acontecendo.

Confusões desfeitas, os funcioná-
rios acompanharam com expectativa o
treinamento dos novos soldados e aplau-
diram, no final, a coragem e desenvoltu-
ra da turma feminina do Grupamento de
Incêndio e dos servidores que atuaram
como voluntários - Francisco Eustá-
quio Fernandes, Gliber Angelo Lavalle
e Eustáquio Antônio Rodrigues.

A iniciativa do treinamento partiu
da Comissão de Higiene e Segurança do
Trabalho ,formada pelos servidores Pau-
lo Daniel Godoy, José Jorge Modesto
Ribeiro e Antônio Carlos Esteves Lima.

A Comissão está desenvolvendo um tra-
balho mais amplo, paraformação de um
grupo de funcionários que irá atuar na
Casa, em casos de emergência.

O grupo de Controladores deEmer-
gência será formado por pessoas indi-
cadas pelas gerências-gerais e terá a
função de orientar as pessoas nos casos
de necessidade de liberação de áreas,
nos primeiros socorros e no auxílio à
Brigada Contra Incêndio. E para orien-
tar os secretários e gerentes-gerais, a
Comissão realizou, no último dia 16,
uma reunião, explicando os detalhes
deste trabalho e o perfil dos candidatos
a essa função.

O trabalho vai continuar, com no-
vos cursos e treinamentos.


