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A Defesa Civil esteve recentemente entregando no Centro de Convivência  do Idoso os
certificados do Curso do CADC (Comunicação Alternativas para  Defesa Civil) elaborado para o
aperfeiçoamento dos voluntários para em  resposta imediata nos eventos adversos.

      

 

  

O curso foi constituído de técnicas de montagem, manutenção e operação  de rádios
transceptores que serão utilizados em situações de urgência,  emergência em Deodápolis,
Ivinhema e Angélica. Após os exames para a  aquisição do COER (Certificado de Operador de
Estações de Radioamador) a  Defesa Civil de Deodápolis num futuro breve estará integrada na
rede  Estadual como também na Rener (Rede Nacional Emergencial de  Radioamadores)
através dos radioamadores aqui residentes destacou  Sandoval da Defesa Civil.

  

  

Participaram da entrega de Certificados o Sargento Roberto e Sandoval  da Defesa Civil
Estadual, Silveira colaborador da Defesa Civil,  Presidente da Câmara Expedito Ponciano,
prefeito Manoel Martins entre  outros convidados.

  

O presidente do Legislativo Expedito Ponciano ressaltou a importância  da Defesa Civil no
município, pois tem prestado um importante trabalho a  sociedade encaminhando e salvando
vidas.

  

O prefeito Manoel Martins destacou a importância dos Cursos de  reciclagem e
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aprimoramentos que os agentes e voluntários tem recebido no  município, temos
conhecimentos que a cada dia esta unidade tem  repassados conhecimentos para que os
agentes e voluntários estejam aptos  a prestar o melhor trabalho no resgate e salvamentos de
vítimas. Pra  nos é uma felicidade enorme saber que assim como tantos órgãos que  ajudamos
a construir nesta cidade seja com a doação de terreno ou  sistema de parceria do foro modelo
do Tribunal de Justiça e participando  como parceiro naquela construção e estaremos também
doando terreno para  construção do prédio do Ministério Público resta nos agradecer a todos 
pelo bom andamento que nosso município atravessa com crescimento e  progresso; e saber
que está Defesa Civil também faz parte da nossa  história, pois implantamos e hoje serve de
modelo para todo o território  brasileiro como a primeira Coordenadoria Municipal de Defesa
Civil  operacional do Centro Oeste brasileiro, graças a um trabalho conjunto de  pessoas
iluminadas como o Tenente Max que foi o homem na hora que  precimos falar com o comando
da Defesa Civil daquele tempo e hoje  Sargento Roberto sabemos da tamanha adoração que
você tem com está  unidade e nunca irá se decepcionar com a Defesa Civil de Deodápolis e o 
orgulho que carrega no peito irá continuar, pois nossos agentes e nosso  povo trabalham e
colaboram com está unidade; Ninguém faz nada sozinho e  nós não temos mandato e sim uma
missão e vocês plantaram junto com a  gente está semente e que hoje serve de referência para
todo o Brasil,  resta-nos a agradecer a todos por estar levando está semente de  Deodápolis
para Congressos e Confêrencias desta corporação em todo o  Brasi, finalizou o prefeito.

  

Fonte FatimaNews
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