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saiba mais sobre as ultimas notícias

 Organizado pelo CBPR, com apoio da AVM, o Senabom 
2018 contou com 12 palestras nacionais e internacionais, 
apresentação de 58 trabalhos acadêmicos, exposição de viaturas, 
equipamentos e materiais de bombeiros, na Feira Internacional 
de Prevenção de Incêndios e Emergências – FIPIE e provas 
técnicas (Competição Bombeiro de Aço, Certificação Nacional 
de Cães, Campeonato Brasileiro de Salvamento Aquático).

fb.me/bombeirosparana

@bombeiros_parana

www.bombeiros.pr.gov.br

Corpo de Bombeiros do Paraná
Por uma vida todo sacrifício é dever
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01 Mais de 3,5 mil bombeiros participaram 
do 18º Seminário Nacional de Bombeiros

 A abertura do XVIII Seminário Nacional de 
Bombeiros – Senabom/2018 ocorreu na manhã da 
quarta-feira (21/11) no auditório principal do Rafain 
Convention Center em Foz do Iguaçu (PR) com a 
presença dos Comandantes-Gerais de Polícias e 
Corpos de Bombeiros Militares de todo o Brasil e 
representantes do exterior. A palestra de abertura foi 
com Kathleen H. Almand, Vice-Presidente de pesquisa 
da Associação Nacional de Proteção contra Incêndios, do Reino Unido, com o 
tema Incêndio no Edifício Grenfell Tower, Londres, 2017 - Aprendizados e ações 
tomadas para se evitar novas tragédias.

 A explanação analisou principalmente o caso do Edifício Grenfell Tower, 
Londres, ocorrido em junho de 2017, que resultou em 71 mortes. Além dele, ela 
falou sobre outros casos e fez uma análise de como foi a atuação dos corpos de 
bombeiros e quais foram as ações posteriores. Ela citou, por exemplo, um caso 
da China (incluindo Shanghai) que resultou em 58 mortos

 Organizado pelo Corpo de Bombeiros do Paraná, com 
apoio da Associação da Vila Militar, o Senabom 2018 
contou com 12 palestras nacionais e internacionais, 
apresentação de 58 trabalhos acadêmicos, exposição 
de viaturas, equipamentos e materiais de bombeiros, 
na Feira Internacional de Prevenção de Incêndios e 
Emergências – FIPIE e provas técnicas (Competição 
Bombeiro de Aço, Certificação Nacional de Cães, 



Campeonato Brasileiro de Salvamento Aquático), 
com a participação de mais de 500 atletas de todo 
o Brasil. Destaque também para os mini-cursos e 
workshops nas áreas de resgate veicular, salvamento 
em altura e salvamento em águas rápidas, com vagas 
limitadas e preenchidas na totalidade.  

 A mesa diretiva do evento foi composta pelo secretário 
Julio Reis, pelo secretário estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 
Antônio Carlos Bonetti, pelo deputado estadual eleito coronel Washington Lee 
Abe, pela coronel Audilene, pelo coronel Barros, pelo prefeito de Foz do Iguaçu, 
Francisco Lacerda Brasileiro, o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros da 
Bahia, presidente do Conselho Nacional dos Corpos 
de Bombeiros Militares do Brasil (LIGABOM) e vice-
presidente do Conselho Nacional de Comandantes-
Gerais (CNCG), coronel Francisco Luiz Telles de 
Macêdo, pelo Presidente da Associação da Vila 
Militar (AVM), coronel Washington Alves da Rosa e 
pelo Presidente da Associação dos Oficiais Policiais e 
Bombeiros Militares do Estado do Paraná (Assofepar), 
coronel Izaías de Farias.

Fonte: Comunicação Social da PMPR



02 Paraná sedia Certificação Nacional de 
Cães em Foz do Iguaçu

 Equipes de cinotécnicos de unidades de 
Corpos de Bombeiros de todo o Brasil estiveram em 
Foz do Iguaçu (PR) para a Certificação Nacional de 
Cães em busca de qualificação e aperfeiçoamento 
para a atuação em situações de busca e resgate em 
todo território nacional. Ao longo de cinco dias, 
com início no dia 19 de novembro, bombeiros e 
seus cães passaram por exercícios e atividades 
que testaram suas habilidades e condições para 
que possam obter a Certificação que permite a atuação na atividade em seus 
estados de origem.

 Os cães de busca e salvamento passam por um treinamento que dura em 
torno de um ano a um ano e meio, desde filhotes, conforme explica o Presidente 
da Certificação Nacional de Cães, capitão Daniel Lorenzetto.



  Nas provas foram simuladas situações reais 
de busca, em áreas abertas, mata fechada e 
escombros. Para prova de busca em matas, uma 
pessoa “perdida” dentro do Bosque do Vietnã, 
que é uma área delimitada, de aproximadamente 
30 a 40 mil metros quadrados era procurada pelos 
cães; foram duas ou três vítimas escondidas dentro 
dessa área e o cão teve um tempo de no máximo 
30 minutos para localizar essas pessoas a partir do início da prova. Situações 
parecidas ocorreram com a busca em escombros, simulando vítimas de possíveis 
deslizamentos, desmoronamentos de estruturas e desabamentos.

 A organização dos trabalhos foi realizada pelo 
Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST) do 
Corpo de Bombeiros do Paraná. O cronograma 
incluiu exercícios de orientação, rastreio e venteio 
em áreas rurais e urbanas, além de busca e resgate 
em estruturas colapsadas. Também foram feitas 
atividades de adestramento, agilidade e obediência 
dos cães. Todos os itens foram avaliados por uma 
comissão técnica e a aprovação dos exercícios 

ocorreu com base em requisitos aceitáveis que qualificam o militar estadual e o 
cão para a atividade. Ao fim das ações 23 binômios receberam a Certificação da 
Liga Nacional de Bombeiros (LIGABOM).

Fonte: Comunicação Social da PMPR



03 Competição “Bombeiro de Aço” testou 
habilidade e resistência dos participantes

 A 18ª edição da Prova “Bombeiro de Aço” 
desafiou o condicionamento físico dos bombeiros 
militares participantes do Seminário Nacional 
de Bombeiros (SENABOM 2018) – promovido 
pelo Corpo de Bombeiros do Paraná – com uma 
prova que estimulou a resistência e a habilidade 
no circuito estrategicamente preparado pela 
organização. Foram 41 competidores de 17 
equipes, oriundas de diversos estados brasileiros.

 O torneio nacional reuniu bombeiros militares com o objetivo de estimular o 
aperfeiçoamento pela competitividade, a integração, além de testar as habilidades 
dos profissionais com exercícios que simulam procedimentos operacionais como 
transporte de mangueira, simulação de extinção de incêndio, subida em estruturas 
e resgate de vítima inconsciente.

 Segundo o Tenente-Coronel Samuel Prestes, 
o objetivo da prova é verificar as questões de 
força, agilidade e preparo no manuseio desses 
equipamentos, que são utilizados todos os dias 
no combate ao incêndio, principalmente. “Essa 
competição abrange várias atividades referentes 
ao preparo do bombeiro, e ela foi feita de maneira 
que seja finalizada de maneira ágil, onde nós 
vamos ter, também, a vitalidade e a força destes 

bombeiros e bombeiras em superar alguns obstáculos”, explicou.



Fonte: Comunicação Social da PMPR

 Sagraram-se campeões, de acordo com as 
categorias: Distrito Federal na Geral Masculino, 
Goiás da Geral Feminino, sendo que o Estado 
de Goiás ficou com o primeiro lugar geral no 
somatório de pontos.



04 Curso de Salvamento Veicular mobilizou 
bombeiros durante o SENABOM 2018

 Cerca de 30 bombeiros de diversos 
estados brasileiros participaram do minicurso 
de Salvamento Veicular na quinta-feira 
(22/11). As equipes utilizaram equipamentos 
específicos e simularam situações de resgate 
veicular, na área externa do Rafain Convention 
Center, em Foz do Iguaçu (PR).

 O instrutor do curso, capitão do 
Corpo de Bombeiros do Paraná, Davi Daniel 
Simão, afirma que os bombeiros já possuem 
experiência em situações de resgate veicular de acordo com a incidência nos 
estados de origem, mas vieram ao Paraná para atualização e busca de padronização 
de técnicas. Segundo ele, desta forma o Paraná torna-se vanguarda também 
nesta área técnica.

 Temos instrutores do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, obviamente aqui 
do Paraná também, e alunos de diversos estados. A intenção foi passar alguns 

procedimentos mais complexos para os 
bombeiros que já tem uma experiência em 
resgate, estamos com a tradição de ‘pegar 
muito pesado’ no treinamento de veicular 
há muitos anos, mas a partir de 2011 é que 
esse padrão foi estabelecido e já estamos 
conseguindo chegar em um padrão de 
excelência europeu”, disse.



Fonte: Comunicação Social da PMPR

 Os exercícios consistiram em três 
bases: A primeira base foi com um veículo 
sob defensa (armação em concreto existente 
nas margens de rodovias), a segunda base foi 
com caminhões (um treinamento mais pesado 
com o atendimento de uma vítima). A terceira 
base montada foi o destombamento de um 
ônibus (na qual as equipes tiveram que fazer a 
elevação do veículo e depois voltar a posição 
original através de almofadas pneumáticas).



05 Salvamento em Águas Rápidas também 
foi treinado durante o XVIII SENABOM

 Fazer resgates em lugares de difícil acesso 
e em condições desfavoráveis já é uma rotina 
para os bombeiros militares, sendo a técnica 
e a resistência essenciais para o sucesso das 
operações. No caso do socorro em águas rápidas, 
os profissionais precisam ter habilidade e destreza 
para salvar vidas. Para testar isso tudo, o Corpo 
de Bombeiros do Paraná promoveu o workshop 
de Salvamento em Águas Rápidas (SARP) entre os 
dias 21 e 23 de novembro, com 30 bombeiros de 
todo o Brasil.

 O Coordenador do curso, capitão do Corpo 
de Bombeiros do Paraná, Icaro Gabriel Greinert, 
explicou que o intercâmbio de experiências 
entre os bombeiros de diferentes regiões do País 
fomenta discussões para definir melhores táticas, 
procedimentos e adaptação de procedimentos, de 
acordo com a realidade das corporações. “Nosso 
objetivo é fazer com que todos entendam os riscos 
envolvidos, as necessidades de equipamentos 
e técnicas, para que voltem aos seus estados e 

difundam o conhecimento de uma maneira mais efetiva”, disse.

  As atividades da capacitação iniciaram-se na quarta-feira (21/11) com 
o workshop sobre técnicas de salvamento em águas rápidas, incluindo situações 



Fonte: Comunicação Social da PMPR

de veículos em cursos d’água; Regulamentação e Normalização da atividade de 
Rafting e afins no Brasil; Sistema de Monitoramento de Alarme e Alerta e Força 
Tarefa de Resposta a Desastres PR. As palestras contaram com a participação de 
profissionais renomados no assunto, como Thomas Schoner, e Massimo Desiat, 
que possui diversos títulos de canoagem no Brasil.

 Na quinta-feira (23/11), os profissionais 
fizeram um treinamento no Canal de Itaipu, 
nas dependências da Usina, também em Foz, 
simulando resgate de vítimas a nado e com 
embarcação. No mesmo dia, uma situação 
diferenciada foi o resgate de pessoas presas 
dentro de um veículo parcialmente afundado 
na correnteza do canal. A atividade inédita foi 
feita para simular um resgate real em situação de 
enxurrada. Os bombeiros tiveram que retirar as 
vítimas (outros bombeiros participantes do curso) e levá-las para uma área segura. 

 Por fim, os alunos estiveram na sexta-feira (23/11) no Macuco Safari, em Foz 
do Iguaçu (PR), para colocar em prática os exercícios embarcados. 



06 Paraná é tetracampeão Brasileiro de 
Salvamento Aquático

 Mais de 410 bombeiros guarda-vidas 
participaram da 18ª edição do Campeonato 
Brasileiro de Salvamento Aquático, em Foz 
do Iguaçu, que faz parte da programação do 
XVIII SENABOM 2018 – promovido pelo Corpo 
de Bombeiros paranaense – entre quinta-feira 
(22/11) e sexta-feira (23/11), com provas de 
revezamento em piscina e no Lago de Itaipu, 
para exercitar modalidades de resgate em meio 
líquido. O torneio também foi organizado pelo 
Corpo de Bombeiros do Paraná, que se sagrou tetracampeão na competição.

 16 estados brasileiros enviaram atletas ao Paraná, além de delegações da 
Força Aérea Brasileira (FAB) e da Marinha do Brasil. Sendo uma competição a nível 
nacional, foi a 18ª edição do Campeonato Brasileiro de Salvamento Aquático, e o 

principal objetivo foi reunir todos os bombeiros, 
guarda-vidas, civis ou militares, e atletas de forças 
armadas, para divulgar o salvamento aquático 
e intensificar a prevenção, para que possamos 
reduzir o número de afogamentos no Brasil.

 O campeonato foi iniciado na quinta-feira 
(22/11) com a prova de revezamento em piscinas 
(4x25m e 4x50m) no Complexo Esportivo Costa 
e Cavalcanti, em Foz do Iguaçu. Cada atleta deu 



Fonte: Comunicação Social da PMPR

o melhor de si para alcançar a melhor marca e 
levar a sua equipe às primeiras colocações. 

 Na sexta-feira (23/11) houve provas de aquathlon 
(provas de corrida e natação), salvamento com 
tubo de resgate, salvamento com pranchão e 
corrida à nadadeira. Os exercícios foram no 
Iate Clube Lago de Itaipu. As equipes vibravam 
a cada vitória de seus companheiros e também 
davam apoio aos que perdiam, demonstrando 
ética esportiva e integração.

 Após dois dias de extensas atividades, na categoria Geral, a equipe do 
Corpo de Bombeiros do Paraná, com 2.492 pontos obtidos, conquistou o 
tetracampeonato, à frente do Rio de Janeiro, com 2.275 pontos, de São Paulo, 
com 1.393, e de Santa Catarina, com 1.373 pontos obtidos. Já na categoria 
Open, formada pelos integrantes das Forças Armadas, equipes nacionais e de 
outras instituições, a primeira colocação ficou com a equipe da Marinha, com 
491 pontos, o segundo lugar com a equipe Open Paraná, com 231 pontos, em 
terceiro a Bahia Open, com 204 pontos, e em quarto lugar a Open Rio de Janeiro, 
com 189 pontos.

 Independente dos resultados da 
competição, quem ganha é a população com 
militares e profissionais mais habilitados e 
treinados para efetuar o resgate quando for 
necessário. Competições como essa fazem 
com que todos os bombeiros adotem uma 
padronização, por meio de técnicas, ações e uso 
de equipamentos, e isso só fortalece a prevenção 
em nível nacional.



07 Palestra sobre resgate em caverna da 
Tailândia encerra o SENABOM 2018

 Pela primeira vez na América Latina, o 
Contra-almirante da Marinha Real Tailandesa, 
Apakorn Yukongkaew - que resgatou em 
julho deste ano 12 crianças em uma caverna 
no norte da Tailândia - ministrou palestra para 
cerca de três mil profissionais de segurança 
pública (policiais e bombeiros militares), na 
manhã desta sexta-feira (23/11), durante 
o XVIII Seminário Nacional de Bombeiros 
(SENABOM), que ocorre em Foz do Iguaçu. 
O convite foi feito diretamente a Apakorn pelo Comando do Corpo de Bombeiros 
do Paraná, que está promovendo o evento.

 “Quando convidamos o Contra-Almirante objetivamos aprender e conhecer 
as experiências deles no que compete a busca e salvamento, pois aquele caso 
foi muito difícil de resolver e muitos consideravam impossível e o mundo se 
surpreendeu quando todos foram salvos”, explica o Comandante do Corpo de 
Bombeiros do Paraná, coronel Edmilson de Barros.

 A palestra do Contra-almirante da Marinha Real foi a mais esperada dos três 
dias de evento. A explanação tratou, com riqueza de detalhes e muita emoção 
sobre a operação que sensibilizou o mundo com o dramático resgate de 12 
adolescentes e seu técnico de futebol que estavam presos em uma caverna por 
duas semanas em julho deste ano na Tailândia.

 O auditório principal do Rafain Convention Center ficou lotado de bombeiros 



Fonte: Comunicação Social da PMPR

e policiais militares que estavam com grande expectativa para saber mais sobre 
a ousadia e as técnicas do militar tailandês. Apakorn enfrentou mais de 40 horas 
de voo do Sudeste Asiático até o Brasil.

 “Estou muito feliz por estar aqui, é a 
primeira vez que venho à América do Sul e 
especificamente ao Brasil para contar como 
foi o resgate na caverna de Tham Luang. 
Fiquei muito honrado pelo convite feito 
diretamente pelo Corpo de Bombeiros do 
Paraná e por isso aceitei imediatamente. Foi 
com muita honra que vim dividir como fazer 
resgate naquele tipo de ambiente”, disse o 
contra-almirante.

 Apakorn tem 29 anos de serviço na ativa da Marinha Real Tailandesa, passou 
por diversos setores e atualmente atua no setor de Inteligência da Marinha. Ele 
trouxe diversas fotos e vídeos que ilustraram com mais dinamismo e realidade 
os desafios enfrentados pelas equipes de resgate na caverna de Tham Luang. O 
contra-almirante apontou que os principais desafios para concretizar o socorro 
foram os obstáculos naturais. 

 “O grupo de adolescentes estava em uma câmara da caverna sem alimentos 
e com o acesso totalmente inundado, contou Apakorn. “Os bombeiros militares 
brasileiros ficaram impressionados com a logística e complexidade da operação”, 
revelou o coronel do Corpo de Bombeiros paranaense, coronel Barros.

 Ele citou ainda as estratégias que foram 
usadas para o resgate, tanto as de sucesso 
quanto às que tiveram de ser abortadas. “Os 
mergulhadores da Marinha Tailandesa foram 
essenciais e se desdobraram para chegar 
até as vítimas. Devido a longa distância 
da superfície [cerca de 4 quilômetros] o 
trabalho se estendeu por dias até que todos 
foram retirados com vida”, relatou o oficial 
tailandês.

 HOMENAGEM - Um dos momentos mais emocionantes foi a homenagem 
ao mergulhador aposentado pela Marinha Real Tailandesa, Saman Gunan, de 38 
anos, que era voluntário na operação e acabou morrendo ao tentar levar cilindros 
de oxigênio para onde os garotos estavam. O coronel Barros pediu, antes do 
início da palestra, um minuto de silêncio em respeito ao sacrifício do militar.
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