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saiba mais sobre as ultimas notícias

Em virtude da comemoração do Dia 
Nacional do Bombeiro, diversas Unidades do 
Estado prepararam programação especial, 
envolvendo solenidades, homenagens, 
campanhas e competições.
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Corpo de Bombeiros do Paraná
Por uma vida todo sacrifício é dever
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01 Dia Nacional do Bombeiro é comemorado 
em todo o Estado

Em virtude da comemoração do Dia Nacional do Bombeiro, 2 de Julho, 
diversas Unidades do Estado prepararam programação 
especial, envolvendo solenidades, homenagens, 
campanhas e competições. 

Nos dias 29 e 30 de junho e 1º de julho, o 1° 
Grupamento de Bombeiros realizou uma exposição de 
fotos e materiais operacionais no Shopping Total em 
Curitiba. Pelo material exposto os visitantes puderam 
visualizar o dia a dia das guarnições e tiveram a 
oportunidade de conhecer as ferramentas utilizadas para 
o atendimento das ocorrências.  

O 3º Grupamento de Bombeiros, com sede 
em Londrina, realizou solenidade militar no dia 
29 de junho, onde bombeiros foram agraciados 
com medalhas de ouro, prata e bronze por 
terem completado 30, 20 e 10 anos de efetivo 
serviço nas fileiras da Corporação. Foram 
entregues também medalhas do Atendimento 
Pré-hospitalar (APH) aos profissionais de saúde 



e bombeiros socorristas, como forma 
de homenagem pelos relevantes 
serviços prestados no atendimento 
ao trauma e pela parceria ao longo 
dos 22 anos do SIATE em Londrina.

O 4º Grupamento de Bombeiros, 
com sede em Cascavel, celebrou no 
dia 2 de julho um culto ecumênico 
em Ação de Graças aos bombeiros 
da Unidade, na Igreja Evangélica 

A Palavra de Cristo. Na terça-feira, bombeiros se voluntariaram para uma ação 
social no Albergue São Luiz, onde foi oferecido um jantar aos moradores de rua, 
sendo uma grata oportunidade de interação, movida por  conversas motivadoras.
 Para prestigiar a data o 8°Grupamento de 
Bombeiros (litoral) organizou junto ao HEMEPAR 
uma campanha de doação de sangue. No dia 
03 de julho, os bombeiros participaram de 
uma confraternização, com um café da manhã 
reforçado, no Posto de Bombeiros Nilson Neves, 
em Paranaguá, e seguiram para fazer aquilo que 
já está no sangue de nossos militares: salvar 
vidas.
 Ao todo, mais de 20 militares do serviço administrativo e operacional 
participaram de forma voluntária dessa ação social comemorativa, que fortalece 
o nome e reforça o compromisso da Corporação com a sociedade paranaense. 

 Junto com a comemoração nacional, na 
noite de 05 de julho, o Comando do 5º SGBI 
(Guarapuava), comemorou o aniversário de 
59 anos de existência do Corpo de Bombeiros 
no Terceiro Planalto. Na ocasião foram 
entregues Medalhas de Mérito da Unidade 
para 100 agraciados, entre militares, civis e 
entidades públicas e privadas, como forma 
de homenagem pelos relevantes serviços 
prestados ao Corpo de Bombeiros.



Fonte: Comunicação Social CBPR

 Na sexta-feira (06) foi realizada a 
nomeação da 3ª Seção de Bombeiros de 
Palmas, pertencente ao 2° SGBI (Pato 
Branco), que passou a ser chamada “Seção 
Subtenente BM José Roberto Zorzenon”, 
junto à comemoração do dia nacional e do 
aniversário de 18 anos da Unidade. 
 O Subtenente Roberto permaneceu 
no Comando da 3° Seção de Bombeiros 
de Palmas durante 13 anos, deixando as 
fileiras da corporação no ano de 2013 ao 
completar 35 anos de serviços prestados, 
vindo a falecer no ano de 2017 em um 
acidente automobilístico.
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O treinamento constante é levado a 
sério nas unidades operacionais do Corpo de 
Bombeiros do Paraná. Tanto na Capital (1º GB) 
quanto no Oeste do Estado (4º GB), competições 
técnicas, realizadas na semana da comemoração 
do dia Nacional do Bombeiro, garantiram o 
congraçamento e a instrução das tropas. 

Na última sexta-feira (6) aconteceu o 1° 
Desafio Técnico Profissional do 1° Grupamento de 
Bombeiros, na Rua da Cidadania do Boqueirão.  
 A competição foi composta por 4 provas relacionadas à rotina operacional, 
disputada por equipes representantes dos Subgrupamentos e pelo Estado-Maior, 
tendo como campeã a do equipe do 2° SGB, responsável pela área do quartel 
Central e do bairro Cajuru. Cada equipe foi composta por 5 integrantes, com 
pelo menos um Oficial e uma bombeira militar. 

A competição foi realizada considerando quatro provas: Equipagem com EPI 
de Combate a Incêndio, Prova de Aptidão Profissional, composta por transporte 
de mangueiras de combate a incêndio, simulação de resgate de vítima, elevação 
de escada prolongável contra muro, transporte de ferramentas hidráulicas e 
simulação de transporte de vítima em maca. A terceira prova foi relacionada a  
técnicas de atendimento pré-hospitalar e a quarta prova foi o “cabo de guerra”.

Competições técnicas movimentam 
Unidades Operacionais



 Da mesma forma, o 4 º Grupamento de 
Bombeiros organizou uma competição técnica 
profissional disputada por quatro equipes, sendo 
duas da cidade de Cascavel, uma de Toledo e 
outra de Marechal Cândido Rondon. A equipe 
vencedora pertence a Cascavel.
 As provas foram as seguintes: subida 
na corda de sisal, deslocamento de  um 
caminhão, deslocamento de anilhas, colocação 
do equipamento de combate a incêndio, 
carregamento de  uma maca com boneco 
simulando vítima, tombamento de caminhão, 
carregamento de mangueiras, armação de linha e maneabilidade de incêndio. 

Colaboração: Comunicação Social 1° GB e 4° GB 



03Novo caminhão de bombeiros traz 
tecnologia, modernidade e segurança 

 Ocorreu na tarde do dia 03 de julho, a entrega da viatura Auto Bomba 
Tanque, ABT 11007, elaborado em chassi marca Volvo, modelo VM 270 6x2, 
cuja montagem foi realizada pela empresa Iturri, obedecendo a normas técnicas 
europeias. Ele será empregado na região de Curitiba.
 O veículo especial foi concebido e 
confeccionado com alta tecnologia, tanto 
no painel de controle digital quanto nos 
sistemas de controle de pressão e vazão, 
bem como no sistema automático dosador 
de espuma. Seu tanque, com capacidade 
para 10 mil litros de água, foi confeccionado 
em polímero, assim como o reservatório 
para líquido gerador de espuma, com 
capacidade de 500 litros. Sua bomba de 
incêndio proporciona vazão de 1000 GPM, 
o que equivale a aproximadamente 3780 litros por minuto.
 As adaptações ergonômicas adotadas na cabine e nos acessos às gavetas e 
à bomba de incêndio permitem maior conforto e segurança aos operadores.
Além dos materiais de combate a incêndio, como esguichos e mangueiras, o 
caminhão está equipado com esguicho canhão monitor controlado à distância, 
com ventilador por pressão positiva e com gerador de energia elétrica acoplado 
na estrutura da carroceria.

Fonte: Comunicação Social  CBPR



04 Projeto Bombeiro Mirim de Arapongas 
realiza Congresso das Famílias 

   Foi realizado nos dias 29 e 30 de Junho e 1º de julho o 
Congresso Anual das Famílias do Projeto Bombeiro Mirim de 
Arapongas. O evento teve por finalidade apresentar aos pais 
as atividades desenvolvidas pelas crianças e conscientizá-los 
sobre os valores a serem trabalhados em casa e repassados 
aos filhos. 

   Durante os três dias 
do Congresso os pais 
receberam palestras de 
orientação, e participaram 

junto com as crianças de atividades práticas e 
gincanas educativas.
 O Projeto, que atende a 120 crianças, 
completará 15 anos de existência em agosto 
próximo. 

Colaboração: Comunicação Social 3° GB



Importantes mudanças na  Lei de Promoção 
de praças

 
 Foi sancionada na última quinta-feira (5), no Palácio Iguaçu, em Curitiba, 
a lei que cria condições de avanço na carreira de cabos e soldados da Polícia 
Militar e do Corpo de Bombeiros. Na solenidade foi anunciada a promoção, já 
em agosto, de 1.400 cabos e soldados.
 Proposta pelo Governo do Estado, a matéria foi enviada à Assembleia 
Legislativa no dia 28 de junho e aprovada pelos deputados estaduais. A nova lei 
altera a lei 5940/69 que regula a promoção das praças. Agora, com o curso de 
formação, as praças podem chegar à graduação de 3º Sargento sem necessidade 
de outros cursos, colocando-os em condição de promoção automática, desde 
que preencham todos os requisitos.
 A principal mudança prevê que os soldados e cabos poderão ser promovidos 
observando o princípio de antiguidade (ingresso anterior e colocação no curso 
de formação) e de merecimento (conforme critérios previstos em lei), o que já 
acontece com as demais praças (3º, 2º e 1º sargentos). Com a promoção na forma 
de carreira, desde o ingresso, a PM extinguirá concursos internos para cabo e 3º 
Sargento, que serão substituídos pelo Curso de Formação de Praças (CFP).
 O CFP será realizado para o ingresso na corporação, não havendo a 
necessidade de concursos internos para que sejam alcançadas as graduações de 
Cabo e 3º Sargento. A Comandante-Geral da PMPR, Coronel Audilene, afirma 
que será instituído o Curso de Sargentos para a promoção a 2º Sargento. “O 
milita estadual que é 3º sargento pode ascender de posto a partir da conclusão 
deste curso, que aperfeiçoará os conhecimentos profissionais dos graduados”.

Fonte: Comunicação Social  PMPR
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06 Formatura do Curso de Segurança contra 
Incêndios - CSegCI

Na manhã de sexta-feira (06) foi realizada no auditório do SEBRAE, a 
Formatura do Curso de Segurança Contra Incêndios, Categoria Oficiais, Turma 
2018. A área de prevenção contra incêndio e pânico te se mostrado cada vez 
mais importante e necessária para a atividade 
bombeiro militar. Desta forma, respondendo 
aos anseios da sociedade, o Centro de 
Ensino e Instrução realizou mais uma edição 
o CSegCI, com a formação de 20 oficiais 
provenientes de todas as regiões do Paraná, 
os quais passaram  por um treinamento de 
200 horas/aulas, ministradas em pouco mais 
de um mês. 

Com a implantação do poder de polícia nas ações do Corpo de Bombeiros 
do Paraná, este grupo assume importante papel na busca de proposições à 
implementação e operacionalização desta lei, com o intuito de readequar e 
apresentar novas Normas de Procedimentos Técnicos e Administrativos, sendo 
este um grande desafio diante da nova realidade.

Os módulos do curso trataram sobre os aspectos legais da segurança contra 
incêndio e pânico, gestão do serviço de segurança contra incêndio e pânico, 
Introdução ao CSCIP e medidas básicas de segurança contra incêndio e pânico, 
segurança passiva, riscos especiais e sistemas hidráulicos de combate a incêndios.

Colaboração: Comunicação Social CBPR



07Bombeiro representa o Paraná em 
mundial na Dinamarca

 Entre os dias 6 e 14 de julho a ilha dinamarquesa de Fyn receberá uma legião de 
triatletas de todo o mundo para a disputa do Campeonato Mundial das modalidades 
Aquathlon, Duathlon, Aquabike, Cross Triathlon e Longa Distância. 

 Mais de 3.000 mil participantes, tanto 
de alto rendimento como amadores, estão 
sendo aguardados para a competição. 
Para receber um evento tão grandioso, 
foram escolhidas três cidades: Odense, 
grande centro comercial e cultural, foi 
eleita sede das cerimônias de abertura e 
encerramento, bem como das competições 
de duathlon, aquabike e triathlon de longa 
distância; Middelfart, também conhecida 
como paraíso dos corredores com rotas 
para todos os tipos de níveis, será a base 
das provas de aquathlon; Svenborg, 
fundada no século 12, com seus 765 anos de história, será palco para as disputas de 
cross triathlon. 

 O Major Wilson Oliveira Paulino, pertencente ao 3º GB, representará o Paraná 
no mundial de Triathlon Long Distance. (3km de natação/120km de bicicleta/30 km 
de corrida), no dia 14 de julho. Atual 6° do ranking brasileiro, completa 20 anos no 
Triathlon com esta participação no mundial. 

Colaboração: Comunicação Social 3° GB 
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