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PALAVRAS DO COMANDANTE

LANÇAMENTO DA 1ª EDIÇÃO
Caros colegas de trabalho, nesta oportunidade estamos lançando a 1ª Edição do
Informativo da 1ª Companhia Independente de Bombeiros Militar, com objetivo de
interagir e divulgar algumas das ações realizadas pela 1ªCIBM no âmbito do
município e do Comando Regional‐IV. Esperamos que este informativo sirva como
instrumento de integração de forma virtual com as demais Unidades do CBM‐MT.
No dia 04 de Julho do corrente ano, ao assumir o Comando da 1ª Companhia
Independente de Bombeiros Militar, pude perceber a tamanha responsabilidade
que é estar a frente desta Unidade, haja vista a demanda de ocorrências atendidas
no município e também, pelo fato de ser a Companhia Independente de Bombeiros
Militar mais antiga do Estado. Contudo, acredito que com o apoio e trabalho de todo
efetivo conseguiremos ampliar e melhorar ainda mais os serviços prestados pelo
Corpo de Bombeiros no município de Barra do Garças e região.
DESTAQUE OPERACIONAL

SIMULADO OPERACIONAL
A 1ª Companhia Independente de Bombeiros Militar realizou no dia 23 de Agosto
um simulado operacional na região central de Barra do Garças. O evento fez parte
das comemorações do 48º aniversário do CBM‐MT.
Durante a demonstração foi realizado Combate a Incêndio em uma Agência
Bancária, salvamento de vítima que se encontrava em local elevado, tal
salvamento fora feito utilizando a técnica da dobradiça e demonstração de
descida de rappel com e sem vítima. A demonstração chamou a atenção da
população que passava pelo local, que aprovou a demonstração técnico‐
profissional realizada pelos bombeiros.
A demonstração foi realizada com objetivo de apresentar a sociedade a
qualificação técnica dos bombeiros, que diuturnamente estão à disposição da
população de Barra do Garças e região, disse o Comandante da Unidade, Tenente
Luís Cláudio.
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TREINAMENTO OPERACIONAL

INSTRUÇÃO DE QUADROS 2012
A Seção Operacional proporcionou ao efetivo no mês de Agosto e Setembro
instruções operacionais de Salvamento Aquático, procedimento Operacional em
Elevadores, acondicionamento de cabos, utilização de Equipamento de Proteção
Respiratória e Técnicas e Táticas em espaço confinado.
Conforme determinação do Comandante da Unidade as instruções são
prioridades, pois a melhoria na qualidade do serviço prestado à população
depende da capacitação da tropa, frisou o chefe da Seção Operacional, 2º TEN BM Allan.

DESFILE CÍVICO

ANIVERSÁRIO DE BARRA DO GARÇAS
No dia 15 de Setembro do corrente ano, a 1ª CIBM participou do desfile em
comemoração ao aniversário da Cidade de Barra do Garças e da 1ª
Companhia Independente de Bombeiros Militar
que completou 31 anos de serviços prestados ao
município.
Com intuito de abrilhantar o evento, os bombeiros
desfilaram em cinco guarnições, sendo: Incêndio
Urbano, Salvamento Terrestre, Salvamento
Aquático, Incêndio Florestal e Resgate. Cada
guarnição estava caracterizada e identificada através dos EPI's, materiais e equipamentos
operacionais que são utilizados durante os atendimentos as ocorrências.
A grande novidade deste ano foi à participação da Banda de Música do Corpo de
Bombeiros, que pela primeira vez participou e abrilhantou o desfile em Barra do Garças.
O Comandante Regional‐IV, TC BM Arboes José Jacob, acompanhou o desfile no palanque
das autoridades.
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ESTATÍSTICA

ATENDIMENTOS JAN A SET 2012
TIPO DE OCORRÊNCIA

TOTAL

Prevenção e Extinção de Incêndios

262

Proteção, Busca e Salvamento

269

Atendimento Pré-Hospitalar

1417

Vistoria Técnica
TOTAL GERAL

789
2737
2737

PREVENÇÃO E EXPOSIÇÃO

PREVENÇÃO NA 29ª EXPOLESTE
No período de 12 a 16 de Setembro ocorreu em Barra do Garças a 29ª Edição da
Expoleste. A feira agropecuária é o maior evento da região do Vale do Araguaia.
A 1ª CIBM empregou um efetivo diário de 12(doze) bombeiros no local do evento,
uma Unidade de Resgate, uma Auto Busca e Salvamento Leve e uma Caminhonete
Ranger do CR‐IV, para garantir a segurança da população.
Além da prevenção o Corpo de Bombeiros participou do evento através do stand que
foi montado, a fim de interagir com a comunidade através da demonstração de
materiais e equipamentos operacionais.
Nesta edição a Feira Agropecuária atingiu recorde de público, que foi estimado em
90 mil pessoas.

SERVIÇOS TÉCNICOS

FISCALIZAÇÃO DE REVENDA ILEGAL DE GLP
O Comando Regional‐IV, através da 1ª CIBM realizou vistoria no município de
General Carneiro‐MT, a operação teve como objetivo realizar levantamento dos
pontos de revenda ilegal de Botijão de Gás. A operação resultou na identificação e
notificação de 13(treze) estabelecimentos que desempenhavam suas atividades de
maneira irregular junto aos órgãos de fiscalização. Os estabelecimentos não tinham
condições mínimas de segurança para armazenar, manipular e revender Botijões de
GLP, com isso colocando em risco a vida dos comerciantes e da população em geral,
por se tratar de um produto perigoso e altamente inflamável.
O Ministério Público após análise do relatório da Seção de Segurança Contra
Incêndio e Pânico ingressou com uma ação contra duas empresas fornecedoras do
produto aos comerciantes.
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FOTOS
Desfile de Aniversário de Barra do Garças

Treinamentos Operacionais

Prevenção de Praia
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