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BOMBEIROS E COMUNIDADE

BOMBEIROS SÃO HOMENAGEADOS

TREINAMENTO OPERACIONAL
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BOMBEIROS

O Número que Salva 193

   O Comando Regional-IV e a 1ª Companhia Independente de Bombeiros 
Militar receberam o PRÊMIO QUALITY AGVEPEL 2012, que tem como 
objetivo agraciar os melhores do ano. 
  O prêmio Quality AGVEPEL realizou a sua 16ª Edição no Buffet Boulevard, 
na oportunidade empresas, políticos e instituições foram homenageados, o 
Corpo de Bombeiros recebeu o prêmio por ter se destacado na Prestação de 
Serviços à população de Barra do Garças.
   Na solenidade de entrega da premiação, o 1º TEN BM Luís Cláudio P. da 
Cruz, Comandante da 1ªCIBM, representou o TC BM Arboes José Jacob, 
Comandante Regional-IV.

   Bombeiros de Barra do Garças realizaram treinamento de Salvamento 
Veicular no fim do mês de Novembro, na instrução foram utilizados dois 
veículos sem condições de tráfego, porém com a lataria preservada, que 
propiciou a prática das técnicas de Salvamento Veicular.
   Na prática de desencarceramento foram realizadas as técnicas de 
retirada de portas pela dobradiça e fechadura, rebatimento do teto pra trás, 
frente e para lateral, retirada total do teto, criação da terceira porta e 
levantamento do painel.
   A prática de técnicas de Salvamento Veicular serve para preparar o 
bombeiro para o atendimento envolvendo vítimas presas nas ferragens, 
bem como facilitar o trabalho em uma situação real, de modo que guarnição 
tenha êxito no salvamento da vítima, disse o 2º TEN BM Allan, Chefe da 
Seção de Operações.   
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BUSCA E SALVAMENTO

CARRO JOGADO NO RIO ARAGUAIA É RESGATADO 
   Bombeiros de Barra do Garças realizaram Operação Subaquática 
na manhã do dia 23 de Novembro do corrente ano, para retirar um 
veículo submerso no meio do Rio Araguaia.  Pela manhã pessoas que 
passavam pela ponte avistaram parte do veículo de cor vermelha.
   Segundo Informações colhidas da Polícia Militar, o veículo havia 
sido furtado no dia anterior em uma residência em Aragarças-GO. 
  Segundo o Tenente Luís Cláudio, o procedimento operacional 
adotado, foi amarrar um cabo 
no eixo traseiro do veículo, 
ancorar o aparelho Tirfor em 
um pilar da ponte, em seguida 
tracionar, com isso, à medida 
que a manobra era feita no 
apare lho,  o  veícu lo era 
arrastado à margem do Rio, 
explica.    

SERVIÇO OPERACIONAL

ACIDENTES DE TRÂNSITO DEIXA DUAS VÍTIMAS
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     No dia 02 de Novembro do corrente ano, a cidade de Barra do Garças 
ficou chocada com dois trágicos acidentes. A primeira colisão deu-se na 
saída de Barra do Garças a qual uma motociclista ao realizar o contorno 
veio a se colidir com um ônibus e veio a óbito.
   A segunda colisão entre um caminhão-tanque e duas motos acabou 
vitimando um e ferindo gravemente o outro. Os motociclistas trafegavam na 
Rua Goiás quando foram surpreendidos pelo caminhão, que não respeitou 
a sinalização de pare. Os motociclistas, que eram irmãos tentaram parar, 
mas não foi possível porque o caminhão cruzou à frente dos motociclistas 
de maneira repentina.
    Vídeo de referência: http://www.youtube.com/watch?v=Sj9wlN1rnyQ
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ESTATÍSTICA

ATENDIMENTOS JAN A NOV 2012

OBRAS

CONCLUÍDA A REFORMA DA 1ªCIBM
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    No mês de Novembro as obras da reforma das instalações físicas da 1ªCIBM foram concluídas.  Fez 
parte da reforma a sala do comandante, seções administrativas, alojamentos, sala rádio, copa e hall do 

1º pavimento. 

� Em todos os ambientes acima mencionados foram 
substituídos a cerâmica e realizada a pintura interna dos ambientes.

 As paredes e o teto dos alojamentos, sala rádio e escadaria 
foram pintados na cor branca com o barrado em vermelho. Já na sala 
do comandante, seções administrativas, copa e hall do 1º pavimento 
foram pintados às paredes na cor marfim e o teto na cor branca.

O objetivo é proporcionar um ambiente de trabalho mais 
agradável a todos os militares do serviço administrativo e 
operacional da Unidade, visando uma maior produtividade por 
parte dos mesmos, frisa o comandante da unidade.

TIPO DE OCORRÊNCIA TOTAL 

Prevenção e Extinção de Incêndios 308

Proteção, Busca e Salvamento 340

Atendimento Pré-Hospitalar 1750

Auxílio Comunitário 1027

TOTAL GERAL 34253425

ANTES

DEPOIS
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