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Equipe Cedrense é campeã geral nas Olimpíadas dos Bombeiros
São José do Cedro, Tangará e Dionísio Cerqueira faturaram
as primeiras posições na classiﬁcação geral
Foto: Euclides Staub/JI

São Miguel do Oeste
São José do Cedro
evento aconteceu no
Parque de Exposições Rineu Gransotto, nos
dias 12 e 13. Prestigiaram
a competição dos Bombeiros Militares de Santa
Catarina, além de convidados, imprensa e público, o Secretário de Estado
Volmir Giumbeli; o Deputado Mauro Nadal; os prefeitos de Belmonte, Genésio Bressiane; de Descanso, Hélio Daltoé e de São
Miguel do Oeste, João Carlos Valar.

O

A delegação de bombeiros de São José do Cedro
se destacou e sagrou-se
campeã geral da 14ª Olimpíada Catarinense de Bombeiros. São Miguel do Oeste foi sede do evento e recebeu 58 delegações de todo
o Estado.
A competição foi
patrocinada pela Seara
Alimentos de Itapiranga e
Móveis Hen de Mondaí.
Para o anﬁtrião,
Comandante do 12º Batalhão de Bombeiros Militar, Major BM Aldo José
Franz os jogos tem como

ﬁnalidade a integração
com os Bombeiros Militares e Comunitários de
todo Estado de Santa Catarina. Disse que o evento
contou com 1.081 inscritos, além de cerca de 200
pessoas empenhadas na
organização e arbitragem
da Olimpíada. A competição contou com provas
especíﬁcas da atividade de
Bombeiro, entre elas: subida no cabo de sisal, montagem de estabelecimento, combate a incêndio
com extintores, atendimento pré-hospitalar,

natação e corrida rústica.
O prefeito João Valar
em seu pronunciamento
ressaltou os relevantes
serviços prestados em São
Miguel do Oeste e região
pelos bombeiros nos
momentos em que a
região foi comedida por
desastres naturais, incêndios e acidentes de grandes proporções. “Uma
cidade com Corpo de Bombeiros é melhor que sem
Bombeiros”. Concluiu.
A delegação de bombeiros de São José do Cedro
se destacou e sagrou-se

campeã geral da 14ª Olimpíada Catarinense de Bombeiros, pela quarta vez
marcando presença no
alto do pódio.
Na classiﬁcação geral
ainda estão: Otacílio Costa, em décimo; Trombudo
Central, em nono; Imbituba, em oitavo; Florianópolis, em sétimo; Xanxe-

rê, em sexto; Itajaí, em
quinto; e Palmitos, em
quarto lugar.
A divulgação dos vencedores e a premiação foi
entregue na noite de sábado, após jantar de confraternização. Os participantes das Olimpíadas ainda
comemoram com o evento com um baile do chopp.

Major BM Aldo José Franz
Comandante do 12º BBM/São Miguel Oeste
“Além da confraternização proposta pelo Corpo
de Bombeiros de Santa Catarina, o evento busca apresentar a comunidade como é o dia a dia de um proﬁssional que trabalha arriscando a vida pelo próximo”.

