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“Comemoração” em dose dupla
P

ela primeira vez na vida dos
irmãos Gilberto e Gilmar Vendrusculo, de Frederico Westphalen, o dia 2 de julho terá um
sentimento especial. Gêmeos, os
filhos caçulas de seu Francelino e
dona Irene dividiram durante seus
24 anos muita coisa além da data
de aniversário. Foram anos frequentando as mesmas salas de
aulas na escola, equipes de futsal
e vôlei, e até mesmo os bancos
acadêmicos na graduação em
Administração, com ênfase em
comércio exterior, na URI/FW. Em
breve, os irmãos também estarão
lado a lado na mesma profissão,
serão bombeiros.
Neste mês de julho, 272 novos bombeiros ingressam na carreira em todo o Estado. Gilberto,
ou “Beto”, como é mais conhecido, é um deles. Ele concluiu
na quarta-feira, 28 de junho, o
curso de formação. A cerimônia
de formatura, em Passo Fundo,
foi acompanhada por familiares,
entre eles, o irmão Gilmar. A expectativa é que no próximo dia
10, Beto passe a integrar a guarnição da 5ª Seção de Combate à
Incêndios do Corpo de Bombei-

Gilberto foi o primeiro a concluir o
curso de bombeiro e irá atuar em FW,
enquanto o irmão gêmeo ainda tem o
processo de formação pela frente

ros de Frederico Westphalen.
Em breve, Gilmar deverá viver
a mesma situação, pelo menos
no que diz respeito à cerimônia de
formatura. Também concursado
para a função, aliás, no mesmo
concurso realizado pelo irmão,

em 2014, Gilmar inicia amanhã,
2, justamente no dia em que se
comemora o Dia do Bombeiro, o
curso de formação, que deve durar cerca de sete meses.
A capacitação, já concluída por
Gilberto, deixou um longo aprendizado ao irmão já bombeiro. “Fico
feliz em estar formado, foram sete
meses onde diariamente fui submetido a trabalhar sob pressão, a
ficar longe de casa, entre outras
dificuldades, mas hoje entendo
que tudo isso contribuiu para uma
formação mais completa em todos os aspectos”, destaca.
O curso vai muito além do esforço físico. O mais novo soldado
deixou até uma recomendação ao
irmão, ainda aluno. “São ensinadas todas as atividades realizadas pelos bombeiros, são exigidos
não só esforço físico, mas também intelectuais, sendo que para
cada disciplina teórica ou prática,
são aplicadas provas com média
mínima de sete, onde a máxima é
10. Como recomendação a meu
irmão digo que as dificuldades
vão existir, o curso te desconstrói
e reconstrói, mas todo o esforço é
recompensado com a formatura”,
conclui Beto.
Gilmar, que assim como os demais concursados viveu um longo

Divulgação

Arquivo Pessoal

FÁBIO PELINSON
jornalismo@oaltouruguai.com.br

Dos irmãos frederiquenses, um já conclui o curso de formação de bombeiro

período de expectativa pela
chamada, já que a previsão
inicial era começar o curso no
início de 2015 – no entanto,
entre as medidas do ajuste
fiscal do governo estadual esteve uma que suspendia novas
nomeações – vê a profissão
como uma função nobre e valorizada pela sociedade. Agora,
é a vez dele iniciar mais uma
caminhada para fazer companhia ao irmão, que no futuro
também será companheiro
de farda. Não há dúvida que
a partir deste ano de 2017, o
dia 2 de julho passará a ter um
significado especial na casa da
família Vendruscolo.

Reforço bem-vindo
Com a formação de turma de bombeiros nesta semana, a guarnição de
FW receberá o reforço de dois soldados. Além de Gilberto Vendruscolo, outro recém-formado, de Erval Seco, passará a integrar a 5ª SCI. De acordo com
o comandante do Corpo de Bombeiros
de FW, Gelson Luiz Lima Santos, a expectativa é que os novos soldados se
apresentem em torno de 10 dias. Com
o reforço, o efetivo da guarnição sobe
para 13. Vale lembrar que a sede dos
bombeiros em FW, assim como outros
lugares do Estado, precisou fechar os
portões por inúmeras vezes devido à
falta de profissionais para atuarem 24
horas por dia. O aumento do efetivo dá
um respiro às atividades.

