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Qual o pior cenário?

Transforme PAREDES COMUNS
em CORTA-FOGO

Prever o pior cenário é sempre um desaﬁo para os proﬁssionais de segurança do trabalho, quando falamos em compartimentação de ambientes. Com o uso do CKC-333®, paredes novas ou pré-existentes, independente da forma como
foram construídas, podem receber um upgrade para até 3
horas corta-fogo, com uma simples pintura intumescente.
Tudo ensaiado e aprovado de acordo com a NBR 10.636.
Conheça as centenas de sistemas e alternativas que você
pode adotar com a proteção passiva contra o fogo e desta
forma, sim, evitar o pior cenário. Consulte-nos!
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PARA-CHAMAS

CKC-333 ®

TINTA INTUMESCENTE PARA ALVENARIA

Atende à compartimentação
Corta-Fogo de acordo com a
(NBR 10.636*)
*Paredes divisórias sem função estrutural:
determinação da resistência ao fogo.

Solicite mais informações através de:

info.rf@ckc.com.br 4003-8812 www.ckc.com.br
Rua das Rosas, 300 | São Paulo, SP | 04048-000
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Editorial

Questões
fundamentais
Q

uem sou eu? De onde eu vim? Por que estou aqui? Para
onde vou? Quase todos nós, um dia, já nos fizemos esses
questionamentos. Eles provavelmente aconteceram no
momento em que começou a maturidade de nossos corpos e mentes.
Descobrimos também, com o tempo, que nada é mais
permanente no universo do que a mudança. Muda o nosso corpo,
muda-se de escola, mudam os interesses, muda-se de emprego,
cria-se nova família, enfim, tudo está sujeito a mutações.
Essas mesmas questões, fundamentais para o ser humano, devem ser pensadas
também em relação às organizações. De onde veio a Fundabom? A Fundação de
Apoio ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, entidade
sem fins lucrativos, foi criada a partir da contribuição financeira de bombeiros
(oficiais e praças, da ativa e veteranos) que acreditaram na importância de uma
instituição que apoiasse o Corpo de Bombeiros para atingir sua missão: a proteção
da vida, do meio ambiente e do patrimônio (nessa ordem de prioridade).
Por que a Fundabom existe? Para promover e difundir a produção do
conhecimento cultural e científico na área de emergências. Para onde vai a
Fundabom? Ela caminha, com segurança e passos firmes, no sentido de seu
crescimento no apoio ao Corpo de Bombeiros e na expansão de suas conquistas.
Cabe a todos, mas principalmente aos dirigentes, conselheiros e colaboradores,
manter sempre essas e outras questões em mente para decidir e ajudar a conduzir
a instituição para atender às questões fundamentais da sua existência.
É preciso também ter a flexibilidade necessária para reconhecer as
mudanças que o próprio tempo impõe e adaptar-se a elas, sem jamais
perder o foco, mantendo-se fiel aos fundamentos de cada instituição.
Mesmo nestes tempos de dificuldade pelos quais passa o Brasil, a Fundabom
investe na divulgação de assuntos técnicos e de interesse geral dos bombeiros
por meio desta revista. Oferece igualmente cursos de formação e especialização,
presenciais e à distância, destinados a vários profissionais, dentre os quais cursos
para capacitação de engenheiros, arquitetos e outros profissionais para atuarem
no sistema estadual de proteção contra incêndios. Faz ainda parcerias com
empresas e entidades, desenvolve campanhas de prevenção, oferece benefícios
e vantagens aos integrantes do Corpo de Bombeiros e aos seus veteranos,
seguindo com a forte resolução de ampliar cada vez mais sua abrangência.
Enfim, a Fundabom está aqui para, seja por força estatutária,
seja por empatia e solidariedade, apoiar os bombeiros no importante
papel que exercem para a sociedade, que é o de salvar vidas.

Diretoria da Fundabom
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Seu talento não merece um prêmio.
Merece vários!

Se você já tem ou pretende produzir um estudo sobre a
utilização de sprinklers no Brasil, esta é sua chance de ganhar
R$ 10 mil em dinheiro e uma viagem aos EUA, além
de ter o seu projeto publicado em livro.
Para isso, basta inscrever seu estudo no 4º Prêmio Instituto
Sprinkler Brasil de Trabalhos Técnicos e começar a torcer.

PARTICIPE! Além dos prêmios incríveis, seu talento ajudará
na prevenção de incêndios e no salvamento de vidas.

QUEM PODE PARTICIPAR? Estudantes de nível técnico, graduação,
especialização, mestrado e doutorado, profissionais da área de segurança do trabalho, engenheiros, arquitetos, projetistas e bombeiros.
INSCRIÇÕES ABERTAS até 15 de janeiro de 2017.
Leia mais informações e o regulamento completo no nosso site
www.sprinklerbrasil.org.br/premio
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“Queremos
servir de
modelo para
a expansão
do serviço de
bombeiros”

Cel Onir Mocellin
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O

coronel Onir Mocellin é o atual comandante do Corpo de Bombeiros
Militar de Santa Catarina, Estado que
sed ia r á o XVI Senabom, Seminário
Nac ion al de Bombeiros. No Corpo de Bombeiros desde 1983, antes de assumir o posto era comandante da 1ª Reg ião de Bombeiro Militar, liderando as operações no litoral. Foi presidente
da Soc iedade Brasileira de Salvamento Aquático
(Sobrasa), da qual é hoje vice-presidente. Formado em Direito, é pós-g raduado em Segurança Pública e Administração Pública, com mestrado em
Ciênc ia e Tecnologia Ambient al. Nesta entrevista, o coronel Mocellin fala sobre o seminário que
acontece em Florianópolis no início de novembro, da importância do bombeiro comunitário e
dos desaf ios da corporação.

Qual a expectativa em relação ao XVI Senabom?
Essa é a terceira vez que sed iamos o seminário.
As outras foram em 2000, em Flor ianópol is, e em
2010, em Blumenau. Mas nunca com a envergadura dessa edição. Além da participação de membros
de todos os Corpos de Bombeiros do País, teremos
a reun ião da Ligabom [Conselho Nacional dos Cor
pos de Bombeiros Militares do Brasil] e do CNCG
[Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Po
lícias Militares e de Corpos de Bombeiros Militares].
A Feira Internacional de Prevenção de Incênd ios e
Emergênc ias, real iz ada em paralelo, terá perto de
100 expositores, e esperamos um público de aproximadamente 5 mil pessoas de todos os Estados e
de alguns países da América Latina, além de palestrantes da Inglaterra, França e Estados Unidos.
Vale ressaltar que o evento é autossustentável, não
há recurso público envolvido. Teremos ainda o seminário do Crea [Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia], o XII Campeonato Sul-A mericano
de Salvamento Aquático e o 16º Simpósio de Prevenção, Resgate e Tratamento, ambos promovidos pela Sobrasa, da qual faço parte desde 1995.
Estamos negociando com a rede hoteleira hospedagem a preços acessíveis e o evento acontecerá em um centro de exposições novo, com ótima
inf raest rut ura. Por tudo isso a nossa expectativa
é muito boa. Vár ios expositores nos têm afirmado que em função da sit uação econômica o Senabom será o único evento do qual participarão neste ano, justamente pelo fato de o seminário ser o
mais importante encontro de bombeiros da América do Sul. A adesão dos fornecedores de equipamentos e sistemas foi muito boa, superando
nossas expectativas.

E o evento coincide com os 90 anos do Corpo de
Bombeiros de Santa Catarina.
Esse é um dos motivos para termos nos candidatado a sed iar o evento. Completamos 90 anos no
dia 26 de setembro e estamos há 13 anos emancipados da Polícia Militar. Criado inic ialmente
apenas para combater inc ênd ios, hoje os serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros de Santa
Catarina são muito mais abrangentes, envolvendo atendimento pré-hospitalar, serviço de praia,
entre tantos outros. Uma das pec ul iar id ades do
CBM de Santa Catarina é a existência da figura do
bombeiro comunitário.
Quando o bombeiro comunitário foi instituído?
Em primeiro lugar é preciso diferenciar o bombeiro militar, o voluntário e o comunitário, pois ainda se faz muita confusão quanto a isso. O bombeiro militar é aquele prof issional concursado, que
atua dentro do regime militar, sendo func ionár io
do Estado. A figura do bombeiro voluntário existe em Santa Catarina há 120 anos, e nasceu em Joinville a partir da Assoc iaç ão dos Bombeiros Vo
lunt ár ios do Estado de Santa Catarina (Abvesc).
Eles não têm nenhum vínculo com o Corpo de
Bombeiros Militar, não estão subordinados ao CB
MSC , e atuam hoje em 26 cidades. Poss uem fun
cionár ios legalmente registrados, contando com
um contingente total de 3.741 homens, incluindo
bombeiros profissionais.
Para que não haja confusão com os bombeiros
volunt ár ios, nós chamamos de bombeiros comu
nit á r ios as pessoas que integram volunt a r ia men
te o CBMSC . Diferente do bombeiro voluntário,
que é treinado pela Abvesc, os bombeiros comu
nit ár ios são formados pelo CBMSC e trabalham
volunta r ia mente conosco. Já formamos por volta
de 15 mil pessoas dentro desse modelo.
Desde quando existe o bombeiro comunitário?
Ele foi criado em 1998. Começou no município
de Ituporanga. Atualmente, temos bombeiros co
mun itár ios em todos os nossos quartéis. Em muitas cidades eles são contratados pelas prefeituras,
passando a ser chamados de bombeiros civis profissionais. Assim compomos as guarnições mistas,
formadas por bombeiros militares e bombeiros
civis profissionais.
Como é a formação de um bombeiro comunitário?
Ela começa com um curso básico de 60 horas, voltado ao atendimento a emergênc ias, e depois o
treinamento avançado. Com esses dois módulos a

pessoa se torna um brigadista de incêndio, habilitando-se a trabalhar em empresas particulares. Ela
pode fazer uma atual ização referente aos procedimentos militares, passando a usar um fardamento próprio, tornando-se bombeiro comunitário.
No total são cerca de 300 horas/aula.
Como os bombeiros comunitár ios são acionados?
Eles podem vir trabalhar voluntariamente no quartel. Há bombeiros comun itár ios nos nossos quartéis reforçando a guarnição todos os dias. Eles são
acion ados também por meio do aplicativo cria
do pelo Corpo de Bombeiros de Santa Catarina,
chamado FireCast Comunidade. Esse app, acessado pelo celular, permite que o bombeiro comunitário determine uma área dentro da qual ele
pode ser chamado no caso de
uma emergência. O aplicativo possibilita outros filtros,
como por tipo de ocorrência.

A ADESÃO DOSS
FORNECEDORE TOS
DE EQUIPAMEN
E SISTEMAS ]
[AO SENABOM OSSAS
SUPEROU AS N .
EXPECTATIVAS

Existe algum projeto para am
pliação do número de bombei
ros comunitár ios?
Sim. Há um projeto de lei que
foi apresentado ao governo do
Estado permitindo o pagamento de ajuda de custo. A lei brasileira de volunt ar iado já prevê a
indenização por despesas como
transporte e alimentação. Com
essa lei, o objetivo é que o bombeiro comunitário seja indenizado pelo dia trabalhado, assim
como acontece com o guarda-v idas civil. Temos
atualmente em torno de 1.400 guarda-v idas civis,
que são voluntár ios, recebendo essa indenização.
Se conseguirmos aprovar essa lei poderemos am
pliar a presença do Corpo de Bombeiros em Santa Catarina. O Corpo de Bombeiros entra com a
in f raest rut u r a, como viat u r as, equipamentos e
quartéis, forma o bombeiro comunitário, coor
dena o serviço, e a comunidade contribui com o
efetivo. Isso sobretudo em mun ic ípios menores,
onde acontecem poucas ocorrênc ias.
O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina tem
uma grande capilaridade, uma das maiores do
Brasil. Só perde para Brasília e Rio de Janeiro.
Hoje, 46% dos mun ic ípios catarinenses contam
com bombeiros militares. Somando as 26 cidades com bombeiros volunt ár ios, temos em torno
de 56% dos mun ic ípios atendidos. E os bombeiros estão em praticamente todas as cidades com
mais de 10.000 habitantes.
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Existe um trabalho conjunto do CBMSC com os
bombeiros voluntár ios?
Sim. Em ocorrênc ias de maior vulto, como o incêndio no galpão de um terminal port uár io que
armazenava fertilizante em São Francisco do Sul,
em setembro do ano passado, cidade atendida pelos bombeiros volunt ár ios, nós atuamos juntos
por praticamente uma semana. E vice-versa. Das
26 cidades cobertas apenas por bombeiros volun
tár ios, em apenas quatro delas os bombeiros militares não fazem a vistoria e
análise de projetos dos sistemas preventivos das edificações. Nas demais, o Corpo
de Bombeiros Militar é resM
E
T
O CBMSC
ponsável pelas vistor ias e os
UMA GRANDE . HOJE,
bombeiros voluntá r ios pelo
CAPIL ARIDADEICÍPIOS
socorro. Mas já estamos ne
gociando com as quatro que
46% DOS MUN CONTAM
S
E
S
N
E
IN
faltam. Parte dos recursos
R
A
T
A
C
S
O
IR
E
advindos desse trabalho
B
M
O
B
COM
é repassada para os bom.
S
MILITARE
beiros volunt á r ios e para
as prefeituras, potenc ia l i
zando o trabalho dos bombeiros vol unt ár ios com a compra de viat ur as e
equipamentos. O nosso objetivo principal é que
a comunidade seja assistida, não importa se por
bombeiro militar ou voluntário.
Como é feita a formação do bombeiro voluntário?
É real izada pela Abvesc. Mas já há conversas nesse sentido também. Estamos cada vez mais próximos. Houve um per íodo de muita divergência,
porém hoje não é mais assim. Queremos alinhar
procedimentos para que a comunidade seja
mais bem assistida.
E ainda há a figura do bombeiro civil.
Eles compõem as brigadas de incêndio de empresas com mais de 50 func ionár ios. Aqui em Santa
Catarina, o bombeiro civil é o brigadista dentro
das empresas. Não há bombeiro civil atendendo
a comunidade.
Como acontece a formação dos bombeiros
militares?
Eles são treinados no Centro de Ensino de Bombeiro Militar, em Flor ianópol is. O curso de oficiais tem nível super ior, bacharelado ou licenc ia
tura plena, com dois anos de duração. O curso de
soldado também tem nível super ior, com duração
de oito meses. E os formados são distribuídos pelo
8
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Estado, sendo que hoje temos um efetivo de 2.580
homens e mulheres. Nosso efetivo previsto pela
lei é de 3.900 profissionais.
A falta de contingente é um desafio?
Sim. Hoje, a sit uaç ão financeira do Estado impossibilita novas inclusões. Estamos há dois anos
sem formar bombeiros. Vem daí a importância do
trabalho com os bombeiros comun it ár ios, para
que possamos fortalecer nossa presença. Estamos em 132 cidades: em 110 com estrutura e serviços em todas as á reas, e em 22 apenas atividades
técnicas [vistoria e análise de projetos dos sistemas
preventivos das edificações].
Temos algumas inovações em curso. Santa Catarina é muito vulnerável a vendavais, tornados
e enchentes. Por isso criamos há seis anos as forças tarefas. Elas estão em todos os 14 batalhões
dist ribuídos pelo Estado e são compostas por três
viat uras 4x4, nove homens e equipamentos como
bote inf lável, ração fria, barracas, enfim todo o
instrumental e treinamento necessár ios para subsistirem até 10 dias em locais de difícil acesso. Isso
tem nos possibilitado muito mais agilidade e efi
ciência no atendimento de comunidades atingidas
por fenômenos naturais. Temos ainda um serviço
de busca com cães que é referência na América do
Sul, sed iado na cidade de Xanxerê. Completando, os aplicativos que usamos são desenvolvidos
pelos nossos próprios programadores, como o
FireCast Comunidade.
 ual o perfil das ocorrências em Santa Catarina?
Q
Os incêndios correspondem a menos de 5% de nossas ocorrênc ias, ou 10 mil por ano. A maior parte é composta pelo atendimento pré-hospitalar,
como mal súbito, queda e acidentes de veíc ulos,
que chega a 80% das ocorr ênc ias. Temos também um grande número de atendimentos nas
praias, com cerca de cinco mil salvamentos por
ano. No ano passado foram 193 mil ocorrênc ias
de socorro e combate a incêndio e em torno de
325 mil vistor ias e análises de projeto. São mais
de 500 mil atendimentos por ano, sem contar as
prevenções na praia.
Nessa linha, como funciona a Operação Veraneio?
Ela começa no início de outubro e vai até maio,
sendo o pico em dezembro, janeiro e fevereiro.
Temos 561 km de litoral, com 311 km de faixa
de areia monitorada, 37 cidades, 159 praias, es
tânc ias hidrominerais e represas e 320 postos
guarda-vidas. Na operação 2015/2016 tivemos

a atuaç ão de 275 guarda-vidas militares e 1.362
guarda-vidas civis, equipados com 53 embarcações, 45 motoaquáticas, 46 quadriciclos, dois helicópteros e dois a viões. Os guarda-v idas civis são
voluntár ios e recebem uma ajuda de custo por dia
trabalhado. Eles são formados por nós num curso de 125 horas e todos os anos passam por uma
recertificação. Eu acompanho as mortes por afogamento em Santa Catarina desde 1988, e em média são 250 por ano, das quais 3/4 em água doce,
embora tenhamos um litoral extremamente grande em comparação ao nosso inter ior. Hoje, nas
áreas cobertas pelo Corpo de Bombeiros é muito raro ter uma morte em água salgada. Em água
doce as pess oas fazem piquenique, vão pescar,
levam bebida alc oól ic a, mergulham em locais
com correnteza, por isso a frequência de morte
em açudes, rios, lagos e represas, locais que não
têm a presença de guarda-v idas. Na última operação tivemos 3.600.000 prevenções, 1.900 crian
ças perdidas, 65 mil queimaduras por água-v iva,
169 afogamentos com recuperação, três mortes

em água salgada com presença de guarda-vidas
e 26 sem a presença. Em água doce, 66 mortes
por afogamento.
Quais são os principais projetos que o senhor
pretende implantar no CBMSC?
Nossa maior preoc upaç ão é a expansão do serviço de bombeiro no Estado. Para isso, precisamos
contar com a comunidade, seja com os bombeiros volunt á r ios ou comu n it á r ios. Estamos muito
bem equipados, tanto em viat uras e equipamentos
quanto em estrutura física. O governo do Estado
investiu recentemente mais de R$ 60 milhões na
aquisição de 59 caminhões de bombeiros, 79 am
bulâncias e EPI para todo o efetivo. No total temos
991 viaturas, sendo 196 de combate a incêndio, 214
de atendimento pré-hospitalar, 101 de salvamento
e 480 administrativas. Temos mais viaturas do que
efetivo em serviço por dia. Com as parcer ias com
os bombeiros volunt á r ios e comu n it á r ios queremos servir de modelo para a expansão do serviço
de bombeiros em todo o País.
A

„A melhor maneira de lidar
com um incêndio infernal
é de uma distância segura.“

Magirus AirCore.
Tecnologia revolucionária no combate a incêndios.
dzeta@dzeta.com.br

www.magirusgroup.com
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EVENTO

Programação intensa marca
XVI Senabom e 3ª– Fipie
PELA TERCEIRA VEZ, SANTA
CATARINA RECEBERÁ O
SENABOM. O MAIS CONCEITUADO
SEMINÁRIO DE PREVENÇÃO E
COMBATE A INCÊNDIO NO PAÍS
ACONTECE ENTRE OS DIAS 9 E
11 DE NOVEMBRO, NO CENTRO
DE EVENTOS GOVERNADOR
HENRIQUE DA SILVEIRA,
ESPAÇO DE EXPOSIÇÕES
INAUGURADO NO ANO PASSADO
EM FLORIANÓPOLIS. ALÉM DA
16ª EDIÇÃO DO CONGRESSO,
SERÁ REALIZADA EM PARALELO
A 3ª FEIRA INTERNACIONAL DE
PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS (FIPIE).

M

embros dos Cor pos de
Bombeiros de todo o Brasil e também de países vizinhos se encontram na capital catarinense em novembro. O ponto de
convergência será o Seminário Nacional de
Bombeiros, cujos principais objetivos são
apresentar novas tecnologias e proporcionar a troca de ex periências das operações
dos bombeiros em todo o Brasil. O encontro visa também a promover o intercâmbio
comercial entre empresas estrangeiras e
brasileiras e reunir profissionais ligados aos
setores de prevenção, combate a incêndio,
resgate e emergência.
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Os participantes poderão assistir a palestras de especia listas nacionais e internacionais. Entre eles o major Nicolas Barthelemy, do Corpo de Bombeiros de Paris,
que no dia 9 falará sobre a preparação do
serviço de bombeiros para operações contra ações violentas extremas (atos terroristas) e a integração com as agências policiais. A grade do evento inclui temas como
o serviço de busca e salvamento com cães,
gestão de crise, perspectivas para o combate a incêndios com veícu los aéreos não
tripulados, gestão eletrônica de documentos, qualidade dos sistemas de proteção
contra incêndio, uso progressivo da força
na atividade do bombeiro militar e o emprego do aparelho soprador no combate a
incêndio f lorestal.
O Senabom abrirá igualmente espaço para reu niões do Conselho Nacional
de Comandantes- Gerais das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares
(CNCG), e da Liga Nacional dos Bombeiros (Ligabom), assim como para o curso Normas para Elaboração de Projetos
Preventivos contra Incêndio e Pânico em
Santa Catarina, ministrado pelo Crea-SC .
Afora as palestras, o evento, rea li zado pelo Corpo de Bombeiros Militar de
Santa Catarina e pela Federação Catarinense de Bombeiros Comu nitá rios (Fecabom), terá intensa programação operacional (leia entrevista com o comandante do

CBMSC na página 6). Nos dias 10, 11 e 12
será rea lizado o Sobrasa Rescue – SC 2016
– XVI Campeonato e Simpósio Brasileiro
de Salvamento Aquático e XII Sulamericano, com a participação de guarda-vidas
do Brasil e de equipes estrangeiras convidadas, promovido pelo CBMSC e pela Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa). Mais uma vez o propósito é
melhorar o conhecimento e a integração
entre os serviços de salvamento e, principalmente, a redução do número de afogamentos no Brasil e na América do Sul. Finalizando, no dia 11 haverá a competição
Bombeiro de Aço. A finalidade é estimular a competição sadia entre os bombeiros militares e abrir espaço para o público civil conhecer um pouco das atividades
desenvolvidas pelos bombeiros.
Ao lado do debate de questões relevantes para o segmento de segurança e combate a incêndio, quem for ao Centro de Eventos na Ilha de Santa Catarina poderá visitar
a Fipie 2016, Feira Inter nacional de Prevenção de Incêndios e Emergências. Tendo como público-alvo bombeiros, militares, agentes da defesa civil, profissionais da
saúde, engenheiros e arquitetos, a mostra
terá perto de 50 expositores demonstrando
seus produtos e novas tecnologias. São esperadas cerca de seis mil pessoas na Fipie.
Veja a seguir os principais destaques
da feira.

ABRAVIDRO
Associação Brasileira de
Distribuidores e Processadores
de Vidros Planos
Estande 31
Av. Francisco Matarazzo, 1752,
sala 615 (Água Branca)
05001-200 São Paulo SP
Tel. (11) 3873-9 908
abravidro@abravidro.org.br
www.abravidro.org.br
A Abravidro trabalha para que o vidro
seja utilizado de maneira segura em suas
diversas aplicações. É sede do ABNT/
CB-37, que produz as normas técnicas
do vidro plano. Realiza um trabalho há
mais de sete anos com corporações de
bombeiros de todo o Brasil para divulgar o uso dos vidros de segurança aos
oficiais que avaliam projetos e fazem
vistoria em edificações.

recentes edições da Revista Ordem Pública e Defesa Social, com artigos críticos e reflexivos assinados por professores, alunos e profissionais ligados à
Segurança Pública.
LANÇAMENTO OU NOVIDADE

Materiais impressos abordando temas
relevantes para os militares estaduais,
como o Ciclo Completo de Polícia, os diferenciais entre previdência de militares
e civis, e as novas tecnologias utilizadas pela PM e CBM em Santa Catarina.
AGRALE
Agrale S.A.
Estande 62
BR-116, km 145, nº 15105 (São Ciro)
95059-520 Caxias do Sul RS
Tel. (54) 3238-8000
imprensa@dolaimes.com.br
www.agrale.com.br
Certificações: ISO 9001 / Certificado
Melhores Empresas em IDHO –
Indicador de Desenvolvimento Humano
Organizacional 2016

70660-655 Brasília DF
Tel. (61) 3363-2590
commercial@brasimpex.com.br
www.brasimpex.com.br
PRINCIPAIS PRODUTOS

Equipamentos de segurança: Lory •
DSO plus • Cordas EN/NFPA • Mosquetões • Luvas • Blocantes de punho. Materiais de combate a incêndio: Ventilador de combate a incêndio
• Luvas de bombeiro • Botas • Cordas
• Materiais industriais
LANÇAMENTO OU NOVIDADE

Produtos Skycotec, Megatech: líquido
de proteção contra incêndio/substância
CKC DO BRASIL
CKC do Brasil
Estande 27
R. das Rosas, 300 (Mirandópolis)
04048-0 00 São Paulo SP
Tel. (11) 5584-6380
info.rf@ckc.com.br
www.ckc.com.br
Certificações: UL, ULC, Certifire,
FM Approved, ISO, BS EN ISO

LANÇAMENTO OU NOVIDADE

Única fabricante de desencarceradores hidráulicos no País. Se destaca no
lançamento de uma ferramenta inédita no mercado, a Motodesencarcerador, reduzindo o tempo e salvando
vidas. Viaturas ABF – Auto Bomba Tanque Florestal, destinado ao combate de
incêndios florestais.
CRISTANINI DO BRASIL
Cristanini do Brasil Sistema
de Descontaminação Ltda.
Estande 60
R. Montevidéu, 116/126 (Penha)
21020-290 Rio de Janeiro RJ
Tel. (21) 4101-1616, (21) 98196-9597
cristaninidobrasil@cristanini.it
www.cristanini.com.br
Certificações: ISO 9001:2008, ISO
14001:2004, Otan AQAP 2110

LANÇAMENTO OU NOVIDADE

Divulgação de informações sobre os vidros corta-fogo e para-chamas, suas
características e aplicações, tempo de
resistência ao fogo e também sobre a
utilização dos vidros de segurança de
acordo com a nova versão da NBR 7199.
ACORS
Associação de Oficiais da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros
Militar de Santa Catarina
Capitão Osmar Romão da Silva
Estande 41
R. Lauro Linhares, 1250 (Trindade)
88036-0 02 Florianópolis SC
Tel. (48) 3334-0992
acors@acors.org.br
www.acors.org.br

A Acors distribuirá em seu estande diversos materiais impressos, de cunho
jornalístico, literário e acadêmico. Entre as principais obras estão as mais

PRINCIPAIS PRODUTOS

A Agrale e suas subsidiárias (Agrale
Montadora, Agrale Argentina, Agrale
Comercial e Lintec) produzem modernas linhas de tratores, caminhões, chassis para ônibus, utilitários 4x4, motores
e grupos geradores.
LANÇAMENTO OU NOVIDADE

Agrale Marruá AM200 cabine dupla, configurado para busca e salvamento aquático, mas adaptável para versões para
o combate de incêndio florestal. Agrale
Marruá AM300, com sistema de combate a incêndio com tanque e bomba.
BRASIMPEX
Brasimpex Equipamentos
Esportivos e Segurança Eireli EPP
Estande 47
AOS 04/05, bloco “D”, loja 39
(Octogonal)

PRINCIPAIS PRODUTOS

Revestimentos Intumescentes para estrutura metálica • Vernizes e Retardantes para madeira, tecido, fibras naturais
e carpetes Firestop • Materiais de compartimentação de ambientes • Atendimento a CMAR (Controle de Materiais de
Acabamento e Revestimento).
LANÇAMENTO OU NOVIDADE

Nova linha de retardantes e materiais intumescentes de alto desempenho para
segurança estrutural, compartimentação e controle de materiais de acabamento e revestimento.
COMATRA
Comatra Veículos e Equipamentos
Estande 61
R. Ouro Preto, 912 (Jardim Floresta)
91040-+ Porto Alegre RS
Tel. (51) 3361-4 600
comatra@terra.com.br
www.comatra.com.br
PRINCIPAIS PRODUTOS

Viaturas de combate a incêndios • Am
bulâncias • Veículos de resgate • Embarcações • Desencarceradores hidráu
licos • Motodesencarcerador.

PRINCIPAIS PRODUTOS

Sistemas de combate ao incêndio • Descontaminação QBRN e de lixeiras • Sistemas de vapor até 200°/200 bar • Máquina de remoção de borracha em pistas
de pouso • Desgaseificação de cisternas • Limpeza de chassis e veículos •
Hidro-operadoras de água quente até
300 bares ou de água fria até 2.800 bares • Sistemas ecológicos para remover
chicletes, pichações e cartazes.
LANÇAMENTO OU NOVIDADE

Firestop: ataque a incêndios sem a necessidade de hidrantes, em á reas onde o
tamanho limitado das máquinas é indispensável • WJFE 350: fura a parede de
qualquer material. Adequado para am
bientes fechados, potencialmente explosivos, ou onde precisa usar pouca água.
DRÄGER SAFETY DO BRASIL
Dräger Safety do Brasil
Equipamentos de Segurança Ltda.
Estande 73
Al. Pucuruí, 61 (Tamboré)
06460-100 Barueri SP
outubro 2015 REVISTA FUNDABOM
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Especial • Sistema de espuma classe A
e B CaddiSys e CaddiCAFS • Maior Cabine certificada TEAM CAB, compatível
com qualquer chassi.
LANÇAMENTO OU NOVIDADE

Magirus AirCore – turbina sobre veículo
de esteira remotamente controlado com
uma vazão total de até 3.500 l/min capaz de lançar água na forma de jato até
80 m e até 60 m no modo neblina podendo a tuar como ventilação forçada em
túneis e edificações.

Tel. (11) 4689-4900
joelmir.moraes@draeger.com
www.draeger.com
PRINCIPAIS PRODUTOS

Dräger PSS 7000 é um Epra de alta performance para bombeiros profissionais
e equipes de resgate. Combinando ergonomia com ampla gama de opções,
onde a proteção respiratória é necessária. Microfone da FPS-COM-PLUS capta
a voz do usuário dentro da máscara. Isto
torna possível comunicar sem qualquer
interferência. A respiração não é transmitida. Isso permite concentrar-se na
mensagem de rádio.

FG SEGUROS
FGT Corretora de Seguros Eireli
Estande 46
R. Durval Melchiades de Souza, 765
(Centro)
88015-070 Florianópolis SC
Tel. (48) 3039-9 900
raphael@fgtseguros.com.br,
assessoria@fgtseguros.com.br
www.fgtbs.com.br

Helicóptero modelo H125, conhecido
como Esquilo, a ser entregue ao Corpo de Bombeiros de SC. Hoje, 75% das
aeronaves do segmento governamental
são desse modelo, que se destaca pelo
desempenho, versatilidade, segurança
e manutenção simplificada.

A câmera de imagem térmica UCF 9000
é apropriada para todos os usos contra fogo (visibilidade durante a fumaça
e a escuridão na busca e salvamento),
para operação de resgate, operações de
materiais perigosos, bem como procura
para os pontos quentes.

PRINCIPAIS PRODUTOS

Auto Escada Mecânica com braço articulado ou elevador, cesto de resgate
até 500 kg, canhão monitor embutido e
opção de torre de água de 1.050 GPM •
Auto Bomba Plataforma Salvamento e
Extinção Especial • Auto Bomba Salvamento e Resgate Leve • Auto Florestal
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Única fabricante brasileira de helicópteros, a Helibras já entregou mais de
750 unidades, sendo 70% do modelo
Esquilo, fabricado no País. É subsidiá
ria da Airbus Helicopters, que pertence ao Airbus Group, pioneiro mundial
nos segmentos aeroespacial e defesa.
A Helibras é líder de mercado, com participação de 50% na frota brasileira de
helicópteros a turbina. Produz e customiza modelos que atendem as áreas

civil,
governamental e militar.
LANÇAMENTO OU NOVIDADE

LANÇAMENTO OU NOVIDADE

DZETA FLUGHAFEN SERVICES
DHM Serviços Aeroportuários,
Comércio e Representação Ltda.
Estandes 77 e 78
SRTVS, quadra 701, conj. L, bloco 1,
salas 223/225 (Centro Empresarial
Assis Chateaubriand)
CEP 70.340-906 Brasília DF
Tel. (61) 3224-9818 / 3321-9818
dzeta@dzeta.com.br
www.dzeta.com.br

PRINCIPAIS PRODUTOS

PRINCIPAIS PRODUTOS

A FG Seguros está há 15 anos no mercado e oferece produtos especiais para
bombeiros e policiais. Seguro de Vida
com até 26 coberturas • DIT – Diárias de
Incapacidade Temporária • Seguro Automóvel e Residencial • Seguro Viagem
• Carta Verde, entre outros.
LANÇAMENTO OU NOVIDADE

Seguro de vida voltado para bombeiros
e policiais. Mais de 20 coberturas, de
acordo com a necessidade do cliente,
para usufruir em vida.
HELIBRAS
Helicópteros do Brasil S/A –
Helibras
Estandes 85, 86, 87, 88, 89 e 90
Av. Santos Dumont, 1979, setor C
(Santana)
02012-010 São Paulo SP
Tel. (11) 2142-3700
marketing@helibras.com.br
www.helibras.com.br
Certificações: ISO 9001:08, NBR
15100:10, AQAP 2110, Anac RBAC21,
Anac RBHA145, Anac RBHA142.
Oficinas certificadas pela Airbus
Helicopters para manutenção e reparo
e Centro de Engenharia homologado
como desenvolvedor e criador de
sistemas para toda a gama de
produtos da Airbus Helicopters.

ITURRI GROUP
Iturri Coimpar Indústria e Comércio
de EPI’s Ltda.
Estande 59
Rod. Fernão Dias, km 51 (Portão)
12948-128 Atibaia SP
Tel. (11) 4417-7117
iturribrasil@iturri.com
www.iturri.com
Certificações: ISO 9001
PRINCIPAIS PRODUTOS

Equipamentos de proteção, resgate e
salvamento para bombeiros e socorristas • Viaturas de combate a incêndio •
Vestuários técnicos para operações de
combate a incêndios • Equipamentos
para detecção de vítimas em estruturas colapsadas • Roupas especiais para
resgates com risco químico.

www.jobeluv.com.br
Certificações: NFPA 1971-2013
PRINCIPAIS PRODUTOS

EPIs para proteção térmica, vibrações e
proteção química • Vestimentas, luvas,
balaclava, bota e capacetes para combate a incêndio • Vestimentas de proteção térmica: aluminizadas, antichamas,
eletricista (NR-10) • Macacão antichama
contra produtos químicos • EPIs térmicos para cozinha industrial: luvas, mangas e aventais • Luvas antivibração.
LANÇAMENTO OU NOVIDADE

Vestimenta e balaclava para combate
a incêndio certificada pela NFPA 1971-
2 013 (Nat ional Fire Protect ion Ass o
ciation). É a primeira empresa brasileira a fabricar a vestimenta com essa
certificação.
MITREN CAMINHÕES DE BOMBEIRO
Mitren Sistemas e Montagens
Veiculares Ltda.
Estandes 68, 69 e 70
R. Dr. José Carlos Pereira, 260
96835-670 Santa Cruz do Sul RS
Tel. (51) 3715-6300
mitren@mitren.com.br
www.mitren.com.br
Certificações: ISO 9001:2008

LANÇAMENTO OU NOVIDADE

A Iturri está inaugurando sua primeira
fábrica de viaturas para combate a Incêndio, Resgate e Salvamento no Brasil, com capacidade para atender toda
a demanda da América Latina.
JOBE LUV
Jobe Luv Indústria e Comércio Ltda.
Estande 19
Av. 1-IM, 201
(Parque Industrial Margarete)
CEP 13505-810 Rio Claro SP
Tel. (19) 2112-2250
contato@jobeluv.com.br

PRINCIPAIS PRODUTOS

Veículos e acessórios para combate a
incêndios e salvamentos com aplicação
urbana, industrial, aeropor tuária e florestal. O foco exclusivo na fabricação
de caminhões de bombeiros, proporciona à empresa know-how e tecnologia
únicos no mercado.

LANÇAMENTO OU NOVIDADE

Tres produtos de fabricação própria: Veí
culo de combate a incêndio de aplicação
urbana com bomba na traseira • Bomba
de água para veículos de combate a in
cêndios • Canhão de água/espuma de
acionamento elétrico.
NEI TRANSFORMAÇÕES
Nei Transformação Veicular Ltda.
Estande: área externa A
R. Cruz Alta, 88 (Ideal)
93334-4 30 Novo Hamburgo RS
Tel. (51) 3594-2697
commercial@neitransformacoes.com.br
www.neitransformacoes.com.br
PRINCIPAIS PRODUTOS

Veiculos de combate a inc ênd ios
• Ambulâncias • Transportes especiais.

pins, • Placas de homenagem • Placas
em acrílico.

RESGATÉCNICA
Resgatécnica Equipamentos
para Resgate e Salvamento
Estandes 9, 11, 63, 64, 65 e 66
R. Urano, 77 (Santa Lúcia)
30350-580 Belo Horizonte MG
Tel. (31) 3290-2300
contato@resgatecnica.com.br
www. resgatecnica.com.br

LANÇAMENTO OU NOVIDADE

Novo modelo de porta rollup de alumínio para veículos especiais e de combate a incêndio.

LANÇAMENTO OU NOVIDADE

Medalhas de 90 anos CBMSC • Medalhas de mérito CBMSC • Moed as
São Floriano • Moedas Socorristas •
Moedas CBMSC / Oração • Chaveiros
personalizados.

QUALITEXTIL
Lake Brasil Indústria e Comércio
de Roupas e Equipamentos de
Proteção Individual Ltda.
Estande 16
R. do Luxemburgo, 260, lote 82/83
(Granjas Rurais Presidente Vargas)
41230-130 Salvador BA
Tel: (71) 3390-3015
flavia.mangabeira@qualytextil.com
www.qualytextil.com.br
Certificações: ISO 9.001

PORTATECH SISTEMA DE PORTAS
Mecânica Industrial Guarany Ltda.
Estande 3
Rua Goiás, 52 (Jardim América)
95050-190 Caxias do Sul RS
Tel. (54) 3222-7666
maiquel@mrweber.com.br
www.portatech.com.br
Certificações: ISO 9001

LANÇAMENTO OU NOVIDADE

Primeiro veículo de combate a incêndio
desenvolvido em plataforma de micro-
ônibus, proporciona versatilidade para
as mais diversas operações de resgate.

PRINCIPAIS PRODUTOS

Diversas inovações no resgate terrestre
veicular, altura e aquático.

OLIVEIRA METAIS
Marcos A. de Oliveira Metal
Estande 28
R. Bernardino Iatauro, 517 (Orleans)
82310-380 Curitiba PR
Tel. (41) 3374-1412, (41) 8507-8556
oliveirametais@gmail.com
http://oliveirametais.com.br/site/

SAFETY WORLD BRASIL
Safety World Brasil
Estande 10
Av. Brasil, 528
88110-550 Sao José SC
Tel. (48) 9951-6 428
mauroratto@safetyworldbrasil.com
www.safetyworldbrasil.com

PRINCIPAIS PRODUTOS

Roupas de combate a incêndios estruturais, florestais e brigadistas • Balaclavas
• Uniformes de proteção a eletricistas –
NR10 • Macacões de proteção química.

PRINCIPAIS PRODUTOS

• Artigos militares • Medalhas militares
• Comendas • Barretas • Moedas Militares • Brindes em geral • Chaveiros,

PRINCIPAIS PRODUTOS

Portas rollup de aluminio para veículos
especiais e de combate a incêndio.

PRINCIPAIS PRODUTOS

Lukas (desencarcerador) • Vetter
(amofadas pneumáticas) • Coltrisub

LANÇAMENTO OU NOVIDADE

Roupas de combate a incêndios.
Legenda
25 estandes 3,00x3,00=9,00m2
09 estandes 4,00x3,00=12,00m2
24 estandes 4,00x4,00=16,00m2
12 estandes 4,00x5,00=20,00m2

Fechamento
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Restaurante
H

01 03

04 05 06 07

08 09 10 11 12

14

J

I

Extintor
H

H

H

08 estandes 5,00x7,00=35,00m2
08 estandes 5,00x6,00=30,00m2

15

Hidrante

G

16

82

81

76

75

17

69

70

83

80

77

74

71

68

84

79

78

73

72

67

65

64

61

60

66

63

62

59

Secretaria

Fechamento

82A

18
19

F

AREA DE EXPOSIÇÃO
EXTERNA

87

41

42

47

48

89

86

40

43

46

49

90

85

39

44

45

50

H

88

52

53

56

57

51

54

55

58

20

H

21

90A

Secretaria

H

Fechamento

Acesso
Senabom

E

22
38 37 36 35 33

32 31

25

30 29 28 27

H

24

23

D

Praça de Alimentação

Fechamento

H

C

B

A

BOMBEIRO DE AÇO

14

REVISTA FUNDABOM outubro 2015

XVI Congresso Nacional dos Bombeiros 2016 - Senabom
Período: 09 a 11 de novembro de 2016
Proj.: Priscila Artiero

Arena Florianópolis
Arq. Resp.: Beatriz Bittencourt

Área da feira: 1.559,00m²
Projeto com direitos autorais rerservados

Stand-by
m o n ta g e m d e s ta n d s

Fone(48) 3258-0047

www.standby.srv.br

(compressores de ar) • SWB60- EPR
(equipamento de proteção respiratória) • Neo Fire (lLanternas antiexplosão
e alarme de inércia) • Posichek (serviço de calibração de EPR) • Serviço de
todos os produtos de bombeiros.

9709-780 Erechim RS
Tel. (54) 3861-3300
comercial@tcatransformacoes.com.br
www.tcatransformacoes.com.br
Certificações: Denatran, Inmetro
e laudos técnicos

LANÇAMENTO OU NOVIDADE

Laboratorio móvel.

SANTANENSE
Companhia Tecidos Santanense
Estande 50
R. Aimorés, 981, 2º andar
(Boa Viagem)
30140- 071 Belo Horizonte MG
Tel. (31) 2129-9841
paulo.nascimento@santanense.com.br
www.santanense.com.br
Certificações: ISO 9000, ISO 14000

sossul@sossul.com.br
sossul.com.br
Certificações: ISO 9001:2008
Desde 1998, a SOS Sul fornece equipamentos, nacionais e importados, para
Combate a Incêndio, Resgate e Salvamento, Atendimento Pré- Hospitalar,
Mergulho e Proteção In di vidual. Representa renomadas marcas nacionais
e internacionais.
Desfibrilador Philips HeartS tart FR3,
AED profissional da Philips, com recursos avançados para o socorrista profissional. Reduz o tempo de preparo eliminando etapas e ajuda a iniciar a terapia
certa no paciente de forma mais rápida.
TASK
W1 Perez Segurança do Trabalho
Estande 67
Av. Rogério Cassola, 896 (Itapeva)
18116-709 Votorantim SP
Tel. (15) 3034-8000
alexandre@taskbr.com
www.taskbr.com

A empresa foi fundada em 2007 fruto
de um empreendedorismo de sucesso,
focada em oferecer modernas soluções
para suprir a necessidade de transformações, tais como ambulâncias, vans,
unidades moveis e motor casa.
TENCATE PROTECTIVE FABRICS
JF Consultoria
e Coaching Eireli EPP
Estandes 17 e 18
R. dos Jasmins, 180
(Jardim Estância Brasil)
12949- 010 Atibaia SP
Tel. (11) 99805 1575
j.ferreira@tencate.com
www.tencateprotectivefabrics.com
Certificações: Tecidos certificados
pelas normas NFPA e EN

Tecidos para proteção contra incêndios
estruturais e florestais, arco elétrico,
fogo repentino e metal líquido. • Unishell, tecido totalmente inerente para o
combate a incêndio, dotado de armação
Rip Stop, oferece repelência a líquidos e
químicos e proteção antiestática. Aprovado nas normas internacionais EN 469
e NFPA 1971 e certificação UL • Nomex
ST, tecido retardante às chamas inerentes, ideal como vestimenta interna no
combate a incêndio.
LANÇAMENTO OU NOVIDADE
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TRIEL HT VIATURAS ESPECIAIS
Triel HT Industrial e Participações S/A
Estande 72
R. Salomão Ioshpe, 901,
Caixa Postal 129
99706-532 Erechim RS
www.trielht.com.br
Certificações: ISO 9001

PRINCIPAIS PRODUTOS

PRINCIPAIS PRODUTOS

SOS SUL RESGATE
– A CASA DO BOMBEIRO
SOS Sul Resgate Comércio
e Serviços de Segurança
e Sinalização Ltda.
Estandes 20, 21, 22, 23, 24, 25, 55,
56, 57 e 58
Av. Comendador Franco, 2267
(Guabirotuba)
81520- 000 Curitiba PR
Tel. (41) 3071-9000

Uniformes esportivos • Camisetas •
Agasalhos e moletons • Produtos totalmente personalizados, diversos modelos e materiais.

PRINCIPAIS PRODUTOS

LANÇAMENTO OU NOVIDADE

Nomex ST Rip Stop, tecido desenvolvido
para vestimentas de combate a incêndio
estrutural e florestal. Possui boa proteção e estabilidade térmica, resistência
mecânica, solidez de cor, durabilidade e
resistência a abrasão.

PRINCIPAIS PRODUTOS

PRINCIPAIS PRODUTOS

Viatura de combate a incêndio urbano, florestal, aeropor tuário e industrial
• Veículos de resgate e salvamento •
Veículos mistos para transporte de materiais e pessoas • Unidades móveis •
Ambulâncias e viaturas tipo autoescada
e plataforma.
LANÇAMENTO OU NOVIDADE

Ampla gama de produtos com ênfase na
primeira autoescada montada no território nacional com 39 metros de altura.
ULTRAGAZ
Companhia Ultragaz S.A.
Estande 6
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 1343
(Bela Vista)
01317- 001 São Paulo SP
gpt@ultragaz.com.br
www.ultragaz.com.br

PRINCIPAIS PRODUTOS

PRINCIPAIS PRODUTOS

Maca STR II • Tripé Rescue Super 2 •
Canivete Titan • Lanternas Versa, Personal e Intense • R-Alf, Orbit.
LANÇAMENTO OU NOVIDADE

Maca STR II • Maca H- STR II • Canivete Titan • Lanternas Versa, Personal
e Intense.
TCA TRANSFORMAÇÕES
TCA Transformações Veiculares Ltda.
Estande 71
Rod. RS 135, km 70, s/nº

Arco Elétrico e Fogo Repentino: Tecasafe Plus 700 / 700-A / 850-A • Incêndio
Florestal: Tecasafe Plus 700 / 700-A /
850-A / Advance • Incêndio Estrutural
(barreira externa): Advance / Pioneer /
Gemini XTL • Incêndio Estrutural (barreira térmica): Aralite / Defender M.
LANÇAMENTO OU NOVIDADE

Pioneer com tecnologia Enforce.
TRAKCYON SPORT
Tracton Indústria e Comércio Ltda.
Estande 33
R. Gisela, 2205 (Bela Vista)
88110-110 São José SC
Tel. (48) 3034-3595
trakcyonatacado@hotmail.com
www.trakcyon.com.br

PRINCIPAIS PRODUTOS

Popularmente conhecido como gás
de cozinha, o gás liquefeito de petróleo (GLP) está disponível para mais de
90% da população do Brasil, com uma
penetração maior do que a energia elétrica, por exemplo. A Companhia Ultragaz
atende mais de 40 milhões de domicílios
e possui cerca de 46 mil clientes empresariais, que juntos consomem aproximadamente 1,7 milhão de toneladas por ano
de GLP, o que significa fornecer cerca de
28% de todo o gás consumido no País.

EVENTO

Foto: Divulgação

Por: Tânia Galluzzi

Fisp e Fire Show atraem
40 mil profissionais
FEIRAS DESTACAM
NOVOS PRODUTOS E
TECNOLOGIAS
PARA A PREVENÇÃO
DE ACIDENTES DE
TRABALHO E COMBATE
A INCÊNDIOS.
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C

om a participação de 40 mil visitantes
foram realizadas de 5 a 7 de outubro,
em São Paulo, a 21ª Fisp, Feira Internacional de Segurança e Proteção,
posicionada como o maior evento do
setor de saúde e segurança no trabalho da América
Latina, e a 13ª Fire Show, Inter national Fire Fair,
voltada exclusivamente para o segmento de prevenção e combate a incêndios. Os eventos, em conjunto, reuniram 700 expositores, espalhados por
42 mil m2 no São Paulo Expo.
As feiras apresentaram novidades voltadas à
prevenção de acidentes do trabalho, inovações para
o segmento de equipamentos de proteção individual (EPI), além de sistemas e veícu los de combate a incêndio. Evento bienal, a Fisp é promovida

pela Cipa Fiera Milano, com rea li zação da Associação Brasileira dos Distribuidores e Importadores de Equipamentos e Produtos de Segurança e
Proteção ao Trabalho (Abraseg), da Associação
Nacional da Indústria de Material de Segurança
e Proteção ao Trabalho (Animaseg) e do Sindicato da Indústria de Material de Segurança (Sindiseg). O maior objetivo do evento é disseminar
a cultura da prevenção, como destacou Rimantas
Sipas, diretor comercial da Cipa. “A prevenção é
a va riável mais importante quando ava lia mos os
acidentes de trabalho. Nossa atuação, como organizadores, é fazer com que o mercado tenha
acesso às melhores práticas e tec nologias disponíveis para que as empresas possam se conscienti zar e implementar políticas eficientes. Só assim

Fotos: Tânia Galluzzi

com apenas um dedo. E da Guar telá, a bota
100% nacional Fire 8. Modelo multi funcional com certificação EN 15090/2012, é
indicada para combate a incêndio estrutural e florestal, resgate, força de ação rápida,
monitoramento e uniformização.

Pela primeira vez a Fundabom participou com estande

teremos, de fato, uma redução nos acidentes de trabalho no Brasil.” Igualmente promovida pela Cipa, a Fire Show é rea li zada
pela Associação Brasileira das Indústrias
de Equipamentos Contra Incêndios e Cilindros de Alta Pressão (Abiex). “Este é um
dos eventos mais aguardados para quem
trabalha com segurança e proteção. Representa um momento ímpar para conhecermos novos produtos, tec nologias e adquirirmos conhecimento”, afirmou o coronel
Rogério Bernardes Duar te, comandante
do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar
do Estado de São Paulo.
A Fundabom também esteve presente divulgando seus serviços, como os cursos de capacitação profissional, e a Revista Fundabom. Como sempre acontece por
onde passa, a via tu ra Auto Bomba 1, de
1930, conhecida no Corpo de Bombeiros
de São Paulo como Vovozinha, foi a vedete. Todos queriam tirar uma foto com uma
das viatu ras mais antigas do acervo histórico do CB . Ela dividiu atenções com os
produtos da Loja do Bombeiro.

EPI da Jobe Luv agora com certificação NFPA

Capacete Gallet F1 XF, exibido pela SOS Sul Resgate

padrão NFPA modelo G1, já integrado com
câmera térmica e sistema de telemetria.
Da também norte- americana TFT, mostrou os novos esguichos para combate a
incêndio modelo Impulse, do tipo pistola com gatilho, que pode ser operado com
uma mão, permitindo a regulagem da vazão

LANÇAMENTOS
PROTEÇÃO
A SOS Sul Resgate – A Casa do Bombei-

ro, representante de equipamentos para
combate a incêndio, resgate e salvamento e mergulho, apresentou o novo capacete Gallet F1 XF, da norte-americana MSA .
O produto tem como recurso o ajuste da
viseira interna, facilitando o uso de óculos
de grau. Ainda da MSA , a SOS Sul divulgou
o equipamento de proteção respiratória

EPR fabricado pela MSA dentro dos padrões NFPA

A Jobe Luv, fabricante nacional de equipamentos para proteção individual, aproveitou a feira para anunciar a homologação
de seu conjunto de roupa de combate a incêndio em acordo com as normas da NFPA .
A atração da DuPont foi a rea lização de
testes ao vivo com o manequim ThermoMan e a Cabine de Spray. O Thermo-Man,
lançado em abril (mais detalhes na edição 5
da Revista Fundabom) é um manequim de
tamanho real, cujo objetivo é medir o percentual de queimaduras que um trabalhador pode sofrer quando exposto ao fogo, de
acordo com sua roupa de proteção. O equipamento tem 122 sensores de calor. Para
funcionar, coloca-se a vestimenta de proteção no manequim, que permanece dentro de uma câmara, em um contêiner de 12
metros de comprimento. O ambiente tem
uma sala de controle, onde se mede o tempo de exposição à chama, de acordo com
normas internacionais, e a eficácia do traje. Com o mesmo conceito, a Spray Cabin
é uma cabine na qual é possível simular vazamentos químicos e mostrar a resistência
e imper meabi lidade de produtos como o
DuPont Tyvek, concebido para proteger
trabalhadores industriais e cons truída a
partir de especificações ISO 16602 para
testes de vestimentas de proteção química.
outubro 2016 REVISTA FUNDABOM 19

A Kidde Brasil, unidade re gional da
Kid de, que faz parte do conglomerado
United Tech nologies, fornecedor global
para as indústrias aeroespacial e de sistemas de construção, destacou a linha residencial de detectores de fumaça e monóxido de carbono (CO) com alarme. Com

Canhão monitor com controle remoto, da Mitren

fixador para teto ou parede, o dispositivo
tem bateria de lítio com garantia de operação por 10 anos e bip que avisa o momento
em que o detector precisa ser substituído.
Possui sensor fotoelétrico para detecção de
fumaça e alarme de 85 decibéis. À venda
em lojas de material de construção, o preço do produto varia entre R$ 130 e R$ 200.
Também na seara da prevenção, a Intelbras realizou em seu estande simulações
de sinistro para exemplificar o funcionamento da linha endereçável, sistema projetado para grande am bientes, capaz de

Nova maca de resgate, da Task
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detectar um princípio de incêndio para
ação pontual. A empresa mostrou ainda
as novas soluções para pequenos e médios ambientes, como detectores de fumaça e de temperatura, sinalizadores acústicos e visuais, módulos de entrada e saída e
isoladores para curto circuito.
Na linha de acessórios pessoais, a Task
mostrou o canivete de resgate Titan, feito
em aço inox revestido de titânio, com cortador de corda e cinto e serra para-brisas; e
a lanterna de cabeça Intense, com alcance
de 80 metros, até 100 horas de autonomia e

resistência à água por imersão. Exibiu também a nova maca para resgate STR II , que
permite a colocação de prancha rígida, facilitando o resgate e o transporte da vítima.
COMBATE

A Mitren, tradicional marca de veícu los
de combate a incêndios e salvamentos do
Brasil, levou para a feira o canhão monitor CM-3800E com aciona mento elétrico.
O di ferencial está no controle remoto sem
fio, com alcance de 100 metros, permitindo rea li zar todos os movimentos à distância, além da regulagem do esguicho e abertura da válvula. Voltado para uso com água
ou espuma em veícu los de combate a incêndios e instalações fixas, possui esguicho regulável com jato sólido/neblina de
3.800 lpm. Segundo André Xavier, supervisor de vendas da Mitren, o novo canhão
monitor tem custo de R$ 35 mil. A empresa mostrou também a versão de seu caminhão Auto Bomba Tanque com painel de
bomba traseiro, ao invés de posicionado
na lateral do veícu lo.
O novo compressor elétrico radial de
alta pressão para recarga de cilindros com
vazão de até 130 litros por minuto foi o destaque no estande da Tecnisub. Com pressão de trabalho de até 350 bar, tem motor
elétrico mono ou trifásico, podendo ser
alimentado também com gasolina, diesel

Novo compressor elétrico de alta pressão
com vazão de até 130 litros

ou gás metano. O equipamento tem custo de lançamento, de acordo com Marcel
Fernandes, diretor comercial, de R$ 14 mil.
No estande da Mocelin, o destaque
foi a nova linha de extintores sobre rodas que começam a ser vendidos a partir
de janeiro de 2017. Fáceis de transportar,
os extintores estão disponíveis nas capacidades 20 kg, 30 kg, 50 kg, 70 kg e 100
kg, pó BC e ABC , 77 l de água e 50/75 l de
espuma mecânica.
Entre as novidades da alemã Dräger
estava a câmera de imagem térmica UCF
9000. Com maior resolução, 384 × 288 pixels, apresenta qualidade de câmera digital,
sendo capaz de capturar filmes e fotos individuais, não apenas das imagens térmicas, mas também a partir de imagens digitais reais. O dispositivo tem funções para
detecção de pessoas e objetos, mesmo próximos ao fogo, de microvazamentos de materiais perigosos, assim como snapshot, que

Com maior resolução, a UCF 9000 tem qualidade
de câmera digital

Sistema de combate ao fogo em áreas urbanas,
da Cristanini

permite ao usuário olhar em torno dos cantos e congelar a imagem para avaliar a situação. A nova câmera, com certificação NFPA
1801-2013, tem custo de R$ 60 mil, segundo
Joel mir Moraes, coordenador de mercado.
No estande da Cristanini, empresa italia na especia li zada em tec nologias de alta
pressão, estavam em exposição o Fire Stop
e o WJFE (mais detalhes na edição 4 da Revista Fundabom). Focados no combate a incêndios, ambos são sistemas de alta pressão à base de água para o combate ao fogo
em áreas urbanas, sendo que o WJFE destina-se à supressão do fogo e a perfurações
em todo tipo de material, incluindo madeira, aço e concreto. O Fire Stop oferece resposta rápida ao primeiro ataque contra o

fogo em locais de difícil acesso, como zonas de tráfego intenso, e o WJFE é capaz
de perfurar vá rios materiais por meio de
uma lança que dispara água com pressão de
350 bar e uma mistura abrasiva, su ficientes para furar uma estrutura de concreto
de 210 mm em 1'20", por exemplo.

Estande da Argus, com destaque
para a linha Prime de LGE

A Mocelin destacou as vantagens dos extintores sobre rodas

A Argus estava presente com a linha Argus Prime, composta por líquidos geradores de espuma. Com surfactantes fluorados
específicos e outros aditivos, o produto oferece maior fluidez, alta velocidade de extinção, estabilidade, resistência à temperatura
e vida útil superior a 15 anos. Os concentrados são especial mente formulados para
extinção de incêndios em hidrocarbonetos e solventes polares. A empresa, com
matriz em Vinhedo, interior de São Paulo, divulgou também seus equipamentos para aplicação de espuma e sistemas
geradores de espuma.
A próxima edição da Fisp/Fire Show já
tem data marcada. O evento acontece de
3 a 5 de outubro de 2018, no mesmo São
Paulo Expo, em São Paulo.
A
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ÓRGÃO DO SISTEMA

Fotos: Comando de Policiamento Rodoviário

Por: Denise Góes

Para você
viajar tranquilo

EM SÃO PAULO, O
POLICIAMENTO RODOVIÁRIO
COBRE 22 MIL QUILÔMETROS
DE ESTRADAS, DIVIDINDO-SE
ENTRE A SEGURANÇA DOS
USUÁRIOS, O COMBATE
À CRIMINALIDADE, A
PREVENÇÃO DE ACIDENTES
E O ATENDIMENTO DAS
VÍTIMAS DE ACIDENTES.
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E

m 1961, quando a televisão brasileira
dava seus primeiros passos, uma série
contando as aventuras de um policial
ro do viá rio alcançou sucesso ime dia
to. Nos moldes das séries norte americanas, em
O vigilante rodo viá rio, o inspetor Carlos Miran
da, sempre acompanhado pelo cão pastor Lobo e
a bordo de um carro Simca Chambord ou da mo
tocicleta Harley Davidson, representava um po
licial sem truques que enfrentava todo o tipo de
perigo e de criminosos para manter a lei e a or
dem nas estradas paulistas. Exibido pela extinta
TV Tupi, de São Paulo, o personagem teve enorme
repercussão e tornou conhecido o trabalho rea
li zado pela Polícia Rodoviá ria. Com o fim da sé
rie, o ator Carlos Miranda, que havia feito treina
mento na Polícia Rodoviá ria para desempenhar

o papel, ingressou na corporação e atual mente é
tenentecoronel da reserva.
Mais de 50 anos depois, o vigilante rodoviá
rio ainda é um ícone da Polícia Rodoviá ria de São
Paulo. “Ele é uma tradição e representa o respei
to pela fiscalização”, avalia o comandante da Polí
cia Rodoviá ria, coronel Mauro Cezar dos Santos
Riccia rel li. Fã do seriado e do Vigilante, o coro
nel acrescenta que os tempos mudaram, a violên
cia aumentou, e nos dias de hoje é preciso as so
ciar o policial romântico ao profissional que impõe
respeito nas rodovias, fiscalizando e atuando no
combate à criminalidade. Esse é um dos objetivos
do Policia mento Rodoviá rio.
O Policia mento Rodoviá rio do Estado de São
Paulo foi criado oficial mente em 10 de janeiro de
1948, pelo então governador Ademar de Barros,

1

2

com o nome de Grupo Especial de Polícia Rodo
viá ria. Inicial mente era composto por um efeti
vo de 60 homens, comandados pelo 1º tenente
PM José de Pina Figueiredo, para atuar na recém
inaugurada Rodovia Anchieta, a SP150. Muitos
desses primeiros policiais eram ex combatentes
da Força Ex pedicioná ria Brasileira, que participa
ram da campanha brasileira na Segunda Guer ra
Mundial. Em 1962, o grupo responsável pelo pa
trulhamento das estradas tornou se o Corpo de
Policia mento Rodoviá rio e até 1979 passou por
outras denominações até ser criado o Comando
de Policia mento Rodoviá rio, o CPRv.
Comandante do Policiamento Rodoviário des
de 2014, o coronel Mauro relata que a corporação
tem hoje um efetivo de 3.600 policiais, entre ho
mens e mulheres, atuando em cinco batalhões —
1º BPRv, com sede em São Bernardo do Campo;
2º BPRv, em Bauru; 3º BPRv, sediado em Arara
quara; 4º BPRv, em Jundiaí; e 5º BPRv, centrado
em Sorocaba —, em um total de 127 bases distri
buídas ao longo de 22 mil quilômetros de rodovias
paulistas, seis mil deles administrados por conces
sioná rias. O policia mento das rodovias conta ain
da com o reforço importante do Tático Ostensivo
Rodoviá rio (TOR), que desde 1987 tem a missão
de atuar como força tática, com técnicas, equipa
mentos e armas específicas para agir no policia
mento das rodovias. Segundo o coronel Mauro, o
TOR é uma reserva moral da corporação para ata
car o crime, mas não deixa de fazer a fiscalização e
a educação, por meio de atividades de prevenção.
Como parte da PM , o policial militar ro
doviá rio é responsável pelo policia mento
ostensivo de trânsito, tendo como foco a
segurança dos usuá rios por meio da fis
calização e do combate à criminalida
de. Nas rodovias, o policial também
tem a função de prevenir acidentes
— fiscalizando se os usuá rios estão
dirigindo alcooli zados e verificando
a aplicação de leis como o uso de ca
deirinhas para crianças menores de 10
anos — e atender as vítimas de trânsito.

1

A Polícia Rodoviária
conta com 3.600
integrantes, entre homens
e mulheres, atuando
em cinco batalhões

2

Com o fim da série,
o ator Carlos Miranda
entrou para a corporação
e atualmente é
tenente-coronel
da reserva

FORMAÇÃO CONTINUADA

Para trabalhar como policial nas rodovias
do Estado é preciso uma formação específica,
por meio de um curso com duração de seis sema
nas. Além disso, há cursos de especia li zação em
outubro 2016 REVISTA FUNDABOM
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3

O policial rodoviário
está sempre se
deslocando, circulando
pelos pontos mais
críticos das estradas

3

O coronel Mauro Cesar
dos Santos Ricciarelli
comanda a Polícia
Rodoviária desde 2014

4

4
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pol ic ia mento de trânsito rodov iá r io e de fiscali
zação de produtos perigosos, ambos para oficiais
e praças. Toda a formação do pol ic ial rodov iár io
é desenvolvida pelo Gabinete de Treinamento do
Pol ic ia mento Rodov iá r io que prevê uma educa
ção cont i nuada para manter o efetivo atua l iz ado
nas questões legais de trânsito.
Tudo isso, porque, como diz o comandante
Mauro, a Polícia Rodov iár ia “tem a complexa mis
são de conc il iar a segurança pública e a seguran
ça viár ia”. Segundo o coronel, o pol ic ial rodov iá
rio ao abordar um veíc ulo faz um ciclo completo
de fiscalização. “A princípio, o pol ic ial verifica a
parte criminal, se o veíc ulo não tem armas, dro
gas ou se conduz algum procurado pela polícia.
Depois, vem a fiscalização veicular, se está tudo
em ordem com o veíc ulo, e, por fim, confere-se a
documentação”, descreve o comandante. Se esti
ver tudo em ordem, o veíc ulo é liberado; caso seja
detectado algum problema, o pol ic ial pode apli
car multas ou mesmo dar voz de prisão, depen
dendo da gravidade da sit uaç ão. Por isso, assim

como no caso do pol icial militar que atua no pol i
ciamento ostensivo das cidades, o momento mais
crítico para o pol ic ial rodov iár io é a abordagem.
É preciso que ela seja feita com cuidado e segu
rança. “Na rodovia, o pol ic ial está mais exposto.
O cuidado deve ser redobrado”, explica o coronel.
A segurança no trânsito, tanto urbana como
rod ov iár ia, depende de ações que envolvem o
trabalho de prevenção, fiscalização e o atendi
mento de ocorrênc ias. Manter as rodov ias segu
ras não é uma tarefa fácil. “É fundamental otimi
zar o efetivo, ou seja, saber direc ionar o pessoal
para os locais em que os policiais são realmente
necessár ios. O crime migra, os acidentes de trân
sito também, e com a identificação de um proble
ma em determinado local é para lá que uma via
tura deve ser direc ionada”, explica o comandante
do Pol ic ia mento Rodov iá r io. Assim, a partir das
bases localizadas em pontos estratégicos das ro
dov ias, o pol ic ial rodov iá r io está em constante
deslocamento, circulando pelos principais pon
tos das estradas, especialmente aqueles indicados
como críticos. A tecnologia à disposição da segu
rança também é uma aliada nessa missão. “Atual
mente, a polícia conta com vár ios dispositivos que
ajudam o trabalho nas rodov ias, como as câme
ras de segurança, os radares e o terminal móvel
de dados”, lembra o coronel Mauro.
Muitas vezes a integração com outras modali
dades de pol ic iamento é fundamental. No que se
refere ao levantamento de dados sobre acidentes
e crimes, um dos instrumentos mais importantes
é o Relatório de Análise Crítica (R AC), elabora
do pela Polícia Militar. Ele oferece subsíd ios para
a atuaç ão conjunta das forças policiais e é utili
zado para acompanhar, analisar e fazer um ma
peamento de pontos considerados perigosos nas
estradas e também nas vias urbanas.

A elaboração do R AC fornece ainda dados para
o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito,
programa do governo paulista cujo objetivo é re
duzir pela metade as vítimas fatais nos acidentes
no Estado, nas cidades e nas estradas até 2020.
A iniciativa se baseia no programa Década de Ação
pela Segurança Viária, da Organização das Nações
Unidas (ONU), para o per íodo de 2011 a 2020.
E é nesse contexto de trabalho multidiscipli
nar que se inserem as ações conjuntas de vár ios
órgãos da Polícia Militar. Polícia Rodov iár ia e

O vigilante Fonseca
A rotina do policial rodoviário é na estrada, circu
lando pelos pontos críticos da rodovia, fiscalizando
e auxiliando os usuários. Atualmente o Comando de
Policiamento Rodoviário conta com um efetivo de
3.600 policiais rodoviários em 127 bases distribuí
das ao longo das estradas de São Paulo. O soldado
Evandro Fonseca é um deles. Aos 48 anos, ele tem
27 anos de Polícia Militar, oito anos na Rodoviária,
a maior parte deles trabalhando na base da rodo
via dos Bandeirantes, na região de Campinas, uma
das mais importantes e movimentadas do Estado.
O soldado conta que a rotina em uma base da
Polícia Rodoviária não é nem um pouco monótona.
Em média, cada base é composta por 10 policiais.
“Na base mesmo ficam apenas um ou dois policiais.
Os demais estão encarregados do patrulhamento
ostensivo das estradas, circulam em viaturas ou fi
cam parados em pontos estratégicos. Se não estão
atendendo a uma ocorrência, estão fiscalizando os
pontos mais perigosos ou realiz ando uma das vá
rias operações de rotina”, explica o soldado Fonseca.
Segundo ele, os locais e as datas das operações
são definidos pelo sargento que coordena cada base.
Sem contar com as operações determinadas pelo
comando da corporação e que ocorrem em perío
dos específicos, como as Operações Verão, Inverno
e Safra, as mais frequentes envolvem fiscalização de
cargas e veículos. “Na Bandeirantes, a mais comum
é a Operação Cavalo de Aço, que tem como foco as
motocicletas que rodam na estrada. Nesse caso, a
gente verifica documentos do condutor e da moto e
itens de segurança. Tem a Operação Vagalume, que
em geral acontece à noite para verificar o funciona
mento correto de faróis; a Operação Saneamento,
que é uma verificação mais geral e faz um pente-
f ino nos veículos que trafegam na rodovia. Mas tem
também operações para fiscalização só de ônibus,
só de caminhões, enfim . . . Estamos sempre atentos.”

Corpo de Bombeiros, por exemplo, desenvolvem
juntos campanhas educativas de prevenção. Além
disso, no dia a dia nas estradas, cabe aos bombei
ros, ao serem acion ados, ajudar no resgate e na
prestação de socorro a vítimas dos mais var iados
tipos de acidentes, com apoio logístico do pol i
cial rodov iár io. “E se os bombeiros têm o triân
gulo do fogo, nós temos o triângulo do trânsito,
que forma as três principais á reas de atuaç ão do
pol ic ia mento rodov iá r io: engenharia, educação
e fiscalização”, explica o comandante.
A
O atendimento a acidentes também é parte im
portante do trabalho do policial rodoviário. E é aí
que entra a necessidade de entrosamento entre duas
modalidades de policiamento. Em ocorrências mais
graves, com vítimas, o trabalho conjunto com os
bombeiros é fundamental e pode ser decisivo para
salvar vidas. “O policial rodoviário faz o registro da
ocorrência e o primeiro atendimento já que temos
curso de primeiros socorros, mas se for necessário,
acionamos o Corpo de Bombeiros mais próximo e
ajudamos na remoção das vítimas e na contenção
do trânsito”, explica o soldado.
Hoje trabalhando na sede do comando na capital
paulista, o soldado guarda boas lembranças do tem
po em que passou no patrulhamento da rodovia. “Foi
um período de aprendizagem importante. Temos de
lidar com uma série de situações e com diversos ti
pos de pessoas, fiscalizando e atendendo e até aju
dando a salvar vidas”, conta o militar. “Faço questão
de passar para os meus quatro filhos o que aprendi
na estrada e com a convivência com os bombeiros.
Quero que eles aprendam a ter respeito e conheci
mento para também ajudar e cuidar das pess oas.”
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TERCEIRO SETOR
Por: Denise Góes

Fundación Mapfre
e CB miram o
público infantil

NESTE ANO, DURANTE
A SEMANA DE
PREVENÇÃO CONTRA
INCÊNDIOS, O CORPO
DE BOMBEIROS DE
SÃO PAULO CONTOU
COM O APOIO DA
FUNDACIÓN MAPFRE
PARA LANÇAR
REVISTA EDUCATIVA.
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esenvolver ações que contribuam para
o bem estar do cidadão é a missão pri
mordial da Fundación Mapfre, entidade
sem fins lucrativos presente em mais de 30 paí
ses. De origem espanhola, a Fundación Mapfre foi
criada em 1975 pelo grupo Mapfre, um dos maio
res conglomerados de seguros do mundo. Funda
da em 1933, a Mapfre, além da atividade segura
dora, atua também no mercado financeiro e na
saúde. Já a Fundación Mapfre no Brasil está em
diferentes áreas e tem como principais metas di
vulgar a segurança viá ria, promover a educação

para o seguro, ampliar o repertório cultural da so
ciedade e favorecer o acesso à informação e à pes
quisa. A Semana de Prevenção contra Incêndios,
que ocorreu entre 29 de junho e 3 de julho, foi a
primeira ação conjunta entre o Corpo de Bom
beiros de São Paulo, por meio da Fundabom, e a
fundação espanhola, e a primeira iniciati va do
gênero da entidade, que está no País desde 1987.
Esse mesmo tipo de ação específica de prevenção
a incêndios ocorre desde 2006 em outros paí ses,
como Argentina, Equador, Guatema la, México,
Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico e Uruguai.

De acordo com Wilson Toneto, CEO da Reg io
nal Mapfre Brasil e representante da Fund ac ión
Mapfre no Brasil, a inic iat iv a de promover ações
de prevenção a incênd ios está em sinergia com os
princ ípios da Fund ac ión Mapfre. “Esses valores
foram reforçados com a credibilidade e conf ian
ça que o Corpo de Bombeiros tem com a popula
ção.” Outra ação da Semana de Prevenção contra
Incênd ios foi promovida pela fundação em esco
las da rede municipal de Suzano, na Grande São
Paulo, nas quais a entidade mantém o programa
Cuidado SOS , voltado para a transmissão de co
nhecimentos de autoproteção. O CuidadoSOS foi
lançado em 2015, primeiro na cidade de Diade
ma, e em 2016 em Suzano, na Grande São Paulo.
Durante a Semana de Prevenção, os 348 educa
dores que participam do Cuidado SOS assistiram
a palestras de capacitação e orient aç ão ministra
das por integrantes do Corpo de Bombeiros de
São Paulo sobre acidentes e incênd ios.
PRESERVANDO VIDAS

A novidade que fez mais sucesso durante a Sema
na de Prevenção deste ano foi a revista educativa
Preservando Vidas. Direc ionada a crianç as de 6 a
12 anos, a revista de jogos e passatempos tinha
por objetivo conscient izar e sensibilizar crianças,
e também os pais, sobre a importância de redu
zir os acidentes com incênd ios e desenvolver há
bitos de autocuidado e preservação à vida. Du
rante os eventos ligados à Semana de Prevenção
foram dist ribuídos 20 mil exemplares.
De acordo com o major Alexandre Luis dos San
tos, chefe da Divisão de Educação Pública do CB ,
essa foi a primeira revista elaborada pela corpora
ção, com o patrocínio da Fundación Mapfre, volta
da a essa faixa etária. “Na nossa divisão temos mui
to mater ial, como fôlderes e vídeos, para adultos e
adolescentes, e nada para crianças. Pensamos então
em algo que despertasse o interesse desse público
em entender o serviço do bombeiro e que servisse
também para conscient izar e ensinar a prevenção
nos aspectos que mais afetam a vida das crianças.”
O major explicou a importância de desenvolver
um conteúdo de acordo com as ocorrênc ias mais
comuns e que envolvem os pequenos, como afo
gamentos, queimaduras e temas ligados à educa
ção, como aprender o número dos bombeiros e a
não passar trotes. A Fundac ión Mapfre gostou da

proposta, os bombeiros da Divisão de Educação
Pública elaboraram o conteúdo e a empresa espe
cial iz ada em passatempos, Coquetel, criou a arte
da revista. “As crianç as gostaram muito”, contou
o major Alexandre. “Sem contar os passatempos,
a garotada pôde conhecer também o mascote da
corporação, o cão dálmata Faísc a.”
Para a fundação essa primeira ação foi muito
positiva, “já que uma parceria com a Fundabom,
com o apoio do Corpo de Bombeiros, abre pos
sibilidades para ampliarmos nossa atuaç ão, além
do constante alinhamento com um dos nossos
objetivos, que é justamente trabalhar com a pre
venção de acidentes, em espec ial a de incênd ios,
com crianç as e adolescentes”, avaliou Toneto. A

Segurança viária
Além da prevenção a incêndios, a segurança viá
ria é outro foco importante da Fund ación Map
fre, que investe em medidas para evitar acidentes
com um forte trabalho educacional. Nesse senti
do, a entidade mantém parceria com escolas de
todo o País no programa Educação Viária é Vital.
A principal proposta é justamente conscientiz ar
alunos e professores sobre hábitos seguros de des
locamento, circulação e convivência nos espaços
públicos, desde ambientes compartilhados na es
cola até na cidade como um todo, visando formar
cidadãos mais conscientes e seguros.
Outro programa incentivado pela fundação é
o Na Pista Certa, desenvolvido desde 2007 e dire
cionado para crianças de 5 a 10 anos. Por meio de
atividades lúdicas e pedagógicas, as crianças apren
dem regras de convivência no trânsito em uma es
pécie de minicidade, afora valores como solid a
ried ade, respeito, inclusão e gentileza. Segundo
informações de Wilson Toneto, representante da
Fundación Mapfre no Brasil, o programa já bene
ficiou mais de 120 mil crianças de 10 Estados bra
sileiros. Em 2016, mais de 15 cidades de São Paulo
recebem as atividades do programa.
Ainda na questão viária, a fundação espanho
la lançou em 2015 um Manual de Medidas de Se
gurança Viária, que se tornou uma publicação de
referência na área ao apresentar de forma didáti
ca e objetiva o resultado positivo de 140 medidas
de segurança no trânsito.
outubro 2016 REVISTA FUNDABOM

27

SEGURANÇA

Estacionamento de
viaturas em vias públicas
chegada de uma viat ura na zona de atuação
é uma fase muito importante do atendi‑
mento. Os procedimentos operacionais
(POP‑MOT 002) definem os principais cuidados
que devem ser tomados pela equipe.
A não observância desses procedimentos po‑
dem gerar consequências desastrosas. São muitos
os registros nos quais os veíc ulos de bombeiros
foram colhidos por motoristas desatentos duran‑
te a intervenção.
Tenha cuidado, sua família precisa de você vivo.
PONTOS IMPORTANTES

Utilizar cones de modo a direc ionar o fluxo do
tráfego para a pista que estiver livre.
■■ Durante o pos ic ion a mento e est ac ion a mento,
solicitar auxílio de um ou mais componentes da
guarnição, para ajudar nas manobras.
■■ Em ocorr ênc ias, manter a luz de torre (High
Light), luzes intermitentes vermelhas de
advertência e faróis ligados.
■■ Aval iar a velocidade da via e utilizar o número
de cones adequado.
■■ Pedir apoio ao Cobom para deslocar pol ic ia
mento e/ou a companhia de tráfego sempre que
o cenário exigir.
A

Posic ionar a viat ura de modo a dar proteção à
zona de atuaç ão e à guarnição.
■■ Sinalizar o local.

T exto originalmente publicado no Boletim Informativo
Operacional (Binfo), produzido pelo Comando de Bombeiros
Metropolitano e distribuído em 2012.

■■
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ARTIGO CIENTÍFICO
Por: Cap Diógenes Martins Munhoz

Proposta de capacitação
ao efetivo do Corpo
de Bombeiros para o
atendimento a ocorrências
de tentativa de suicídio

ESTA É UMA VERSÃO
RESUMIDA DO ARTIGO
CIENTÍFICO APRESENTADO
COMO EXIGÊNCIA AO CURSO
DE APERFEIÇOAMENTO DE
OFICIAIS, DA ACADEMIA
DE POLÍCIA MILITAR DO
BARRO BRANCO, EM 2016.
O OBJETIVO É PROPOR
UMA CAPACITAÇÃO,
NO FORMATO DE UM
CURSO MODULAR, COM A
FINALIDADE DE PREPARAR
O EFETIVO OPERACIONAL
DO CORPO DE BOMBEIROS
DO ESTADO DE SÃO PAULO
PARA O ATENDIMENTO DAS
OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO
TENTATIVAS DE SUICÍDIO
DE UMA FORMA TÉCNICA E
ALINHADA COM OS ATUAIS
DITAMES DA PSICOLOGIA
E DA PSIQUIATRIA.

30

REVISTA FUNDABOM outubro 2016

S

egundo a Organização Mundial da Saúde
(OMS), em 2012 o Brasil passou a ocupar
a oitava posição no mundo em números
absolutos de suicídio, embora, no início
desse mesmo estudo, em 1997, figurasse na 73ª
colocação. Atual mente, 26 pessoas cometem sui
cídio no Brasil por dia e são as grandes metrópo
les que vêm encabeçando essas estatísticas, con
forme estudo desenvolvido pela Universidade de
São Paulo em 2013, apontando, inclusive, que o
índice de suicídio entre homens na cidade de São
Paulo aumentou 2,5% ao ano, entre 2002 e 2009.
Cerca de 90% dos casos e 40% das tentativas de
suicídio estão associados a transtornos mentais,
principalmente depressão e abuso de substâncias
psicoativas (CRP SP, 2003 p.17).
O Corpo de Bombeiros de São Paulo, segundo
dados de seu anuá rio estatístico, realizou 4.497
atendimentos a tentativas de suicídio no ano de
2013, colocando os, naquele período, na 18ª po
sição dentre 111 ocor rên cias cadastradas, em
termos de frequência.
É notória a relevância de que o integrante do
Corpo de Bombeiros seja adequadamente capa
citado a atender esse tipo de ocorrência de for
ma profissional e principalmente segura, utilizan
dose das mais modernas técnicas de abordagem
à vítima, à luz da psicologia e da psiquiatria, po
rém, voltadas à área de urgências e adaptadas ao
atendimento operacional de bombeiro.
O presente tema foi escolhido com o propósi
to de melhorar a eficácia do atendimento a esse
tipo de ocorrência, por meio da capacitação in
serida na formação de bombeiro ou de módulos
curtos e di recionados a guarnições específicas e
de áreas com maior incidência dessa emergência.
Atual mente, por meio de pesquisa prelimi
nar rea li za da junto aos Corpos de Bombeiros

das demais unidades federativas, verificase não
existir um curso específico com esse escopo, ra
zão pela qual a proposta traz em si um caráter
inovador. Foram utilizadas fontes bi blio grá fi
cas, pri má rias e se cundá rias, sendo a pesquisa
diag nóstica e exploratória.
O SUICÍDIO NO BRASIL E NO MUNDO
Realidade nacional

Segundo reportagem do Ministério Público de
Santa Catarina (Justiça & Saúde), de 1987 a 2007,
a taxa anual de suicídios no Brasil pulou de 3,44
por 100 mil habitantes para 4,68 — um aumento
de 36%. Esses números são problemáticos, como
alerta o demógrafo Paulo Borlina Maia, da Funda
ção Seade, que preparou o quadro com a evolução
da taxa. Um dos problemas é a má qualidade dos
dados de mortalidade em geral. Das 27 unidades
federativas, só oito trazem informações que po
dem ser consideradas confiáveis. No entanto, tem
havido uma melhora paulatina. Assim, o aumen
to da taxa se deve em parte ao aprimoramento da
cobertura. Se considerarmos só a região Sul, cujas
informações sempre foram melhores, o crescimen
to é mais modesto: 21%. Se compararmos apenas
o Estado de São Paulo, houve redução de 12,6%.
De acordo com o documento Prevenção do suicídio: manual dirigido a profissionais das equipes de
saúde mental, publicado em 2006, pelo Ministé
rio da Saúde, os transtornos mentais, abalos psi
cológicos e restrições impostas pela perda da saú
de são fatores importantes de riscos ao suicídio.
O perfil do grupo mais exposto ao risco de sui
cídio é de homens entre 15 e 25 anos (ou acima
de 75 anos), residentes em áreas urbanas, desem
pregados ou aposentados, isolados social mente,
solteiros ou separados, e migrantes.

TAXAS COMPARATIVAS DE SUICÍDIOS
ENTRE OS ESTADOS DO PAÍS
(Crescimento % 2002/2012)
PB

Mas, dentre os fatores de risco há dois que se
destacam: já ter tentado se matar e ser portador
de algum transtorno mental, principalmente a
depressão. Segundo texto de André Trigueiro
(2015), a taxa de letalidade entre os suicidas é de
aproximadamente 4% entre os depressivos, 7% en
tre os alcool istas, 8% entre os diagnost icados com
transtorno bipolar e 5% entre os esquizofrênicos.
De acordo com Suel i Andrucciol i Felix (2002),
na obra Geog raf ia do Crime, no Brasil, as estatísti
cas mostram uma sit uação um tanto diferente do
resto do mundo, pois, no País, a maioria dos suicí
dios provém da classe baixa (a incidência dos casos
diminui conforme aumenta a renda) e, portanto,
atinge justamente os mais expostos às desigual
dades sociais. No Estado de São Paulo, em 1992,
o suicídio atingiu predominantemente as pessoas
com baixa escolaridade: 70,2% tinham apenas o
1º grau, 7,2% eram analfabetos, 11,3% chegaram a
cursar o 2º grau e apenas 7% tinham nível superior.
Por todas essas contradições, é verdadeiro afir
mar que o suicídio é um problema de patologia so
cial ainda pouco estudado ou pouco compreend i
do. Segundo dados do Mapa da Violência (2002 a
2012), o Brasil aparece abaixo da média mund ial
de suicídios, mas tais números apresentam-se em
diferentes maneiras, pois, se no mundo, a taxa mé
dia de suicídios é de 11,4 mortes por 100 mil ha
bitantes, no Brasil esse índice cai para 5,8 mor
tes por 100 mil habitantes, o que deixa o País em
uma posição aparentemente cômoda: 133º lugar,
em um ranking de 172 países.
Se, em números relativos, a posição do Brasil
parece confortável, em números absolutos o País
ocupa a alarmante 8ª posição no ranking mun
dial, com 11.821 óbitos por suicídio em 2012.
Essa média totaliza 32 suicídios por dia no País.
(TRIGUEIRO, 2015).
Conforme o pesquisador Júlio Jacobo (Mapa
da Violênc ia, 2014), com base nos dados oferta
dos pelo Ministério da Saúde entre 2002 e 2012,
a taxa de crescimento de suicídios em todo o País
é de 33,6% e é super ior ao crescimento da popu
lação brasileira no mesmo per íod o, que foi de
11,1%, e ultrapassa também o aumento dos ho
mic íd ios (2,1%) e dos mortos em acidentes de
trânsito (24,5%).
Na década em questão (2002-2012), o aumento
dos suicídios se deu com maior intensidade na re
gião Norte (77,7%), seguido das reg iões Nordeste
(51,7%), Sudeste (35,8%), Centro-Oeste (16,3%)
e Sul (15,2%) (TRIGUEIRO, 2015).
De acordo com Marcelo Feijó Mello (2016), o
suicídio é um problema de saúde pública global:
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um milhão de pessoas se matam todos os anos no
mundo. Esses dados não são um problema do pas
sado, ou criado por novas estatísticas. De fato, o
número de suicídios tem aumentado no mundo.
No quadro de taxas comparativas, verifica-
s e a real id ade de cada Estado brasileiro em um
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NÚMERO DE ÓBITOS POR SUICÍDIO, POR FAIXA ETÁRIA E ANO
140
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1996

1997
■ 10 a 14 anos
■ 15 a 19 anos
■ 20 a 29 anos

1998

1999

■ 30 a 39 anos
■ 40 a 49 anos
■ 50 a 59 anos

2000

2001

■ 60 a 69 anos
■ 70 a 79 anos
■ 80 e maiores

Fonte: Universidade de São Paulo, 2005

comparativo com a rea l id ade nac ion al, quando
esta é comparada com a real id ad e mund ial no
per íodo descrito.
Realidade na cidade de São Paulo
Segundo o site G1, o suicídio é a segunda maior

causa de morte entre mulheres de 15 a 29 anos na
cidade de São Paulo. Em 2014, foram registrados
40 casos de suicídio de mulheres jovens. Esse tipo
de morte ficou atrás apenas dos hom ic íd ios, que
mataram 59 mulheres dessa faixa etária. Os dados
são do Programa de Aprimoramento das Informa
ções de Mortalidade (Pro-A im), da Prefeitura de
São Paulo, feitos com base em atestados de óbito.
Entre os homens jovens, o número foi mais que o
dobro — 91 casos. Mas, como o número de mor
tos por outras causas, como hom ic íd ios e aciden
tes de trânsito, é muito alto, o suicídio fica só em
quarto lugar entre as causas de morte.
De acordo com estudo real iz ado pelo pesqui
sador Dan iel Hideki Bando (2008), que desenvol
veu o tema para seu mestrado em geog raf ia pela
Universidade de São Paulo, os bairros de Alto de
Pinheiros, Morumbi, Itaim Bibi, Jardim Paulis
ta, Moem a, Pinheiros, Perdizes, Vila Mar ian a,
Consolação, Bela Vista, Barra Funda, Bom Re
tiro, Cambuci, Liberdade, Brás, República, San
ta Cecília e Sé concentram a população de maior
renda e apresentam as maiores taxas de suicídio
da cidade: 6,3 ocorrênc ias para 100 mil habitan
tes. Já nos distritos de Campo Grande, Campo
Limpo, Capão Redondo, Cidade Ademar, Ci
dade Dutra, Grajaú, Jardim Ângela, Jardim São
Luís, Santo Amaro, Socorro, Pedreira, Raposo
Tavares, Vila Andrade e Vila Sônia, na zona sul,
o número é de 3,3 casos para 100 mil habitantes.
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Todavia, cabe ressaltar que esse estudo se contra
põe ao estudo anter iormente citado de Suel i An
drucc iol i (2002), pois relata especificamente o
antônimo desta sit uaç ão.
O último estudo real iz ado na cidade de São
Paulo abordando o assunto é datado de 2005 e
anota uma queda nos números totais de suicídio,
de acordo com as respectivas faixas etár ias, como
se vê no gráfico acima. O estudo, feito a partir de
dados da Prefeitura de São Paulo e do Instituto
Brasileiro de Geog raf ia e Estatística (IBGE), re
gistrados no per íodo de 1995 a 2006, levou em
consideração também um trabalho do soc iólogo
Émile Durkheim (1858–1917).
TENTATIVAS DE SUICÍDIO E SUAS FASES

De acordo com o trabalho dissertativo do capi
tão PM Hugo Araújo Santos (2013), a tentativa
de suicídio também é conhecida como parassui
cídio e é considerada como todo e qualquer com
portamento no qual há risco de morte ou tentati
vas mal sucedidas de causar a própria destruição,
que não resultem na morte do causador de suicídio.
A simples intenção de morte não deve ser in
cluíd a nessa definição, pois nem sempre é ex
ternada, pertencendo apenas ao campo do com
portamento suicida. Em 1992, a Organização
Mund ial de Saúde (OMS) definiu a tentativa de
suicídio como sendo o ato de resultados não fa
tais no qual o indivíduo intenc ionalmente inicia
um comportamento não habit ual, sem a inter
venção de outros, causando autolesão ou ingerin
do intenc ion almente excesso de medicamentos
com a finalidade de provocar mudanças, em de
corrência das consequências físicas ocorridas ou
esperadas (OMS , 1992, p.17).

COMPORTAMENTO SUICIDA AO LONGO DA VIDA

1
Ainda segundo SANTOS (2013), o comporta
mento não habit ual da tentativa de suicídio nem
sempre estará relac ionado a uma ação, mas às ve
zes a uma omissão ou a um processo de autodes
truição contínua. Deve ser sem intervenção de
terceiros (ocasião em que se caracterizaria o ho
micídio, mesmo com consentimento da vítima),
e não significa diretamente provocar morte e sim
mudanças, pois às vezes ocorre um processo de
autopenitência em que se deseja o f lagelo pró
prio ou morrer aos poucos. Exemplos disso po
dem ser encontrados nas pess oas com doenç as
crônicas que neg ligenc iam o tratamento ou o po
lic ial com problemas que se expõe ao risco como
forma de se martirizar.
Para a área de segurança, a tentativa de suicí
dio é mais importante que o suicídio em si, pois
enquanto essa última é questão de saúde pública,
a tentativa de se matar pode constituir uma ocor
rência pol ic ial, quebra a ordem pública e exige a
adoção de medidas administrativas e operacionais
especiais de controle de crises.
De acordo com o compêndio Suicídio: informando para prevenir, da Assoc iaç ão Brasileira de
Psiquiatria (2014), o suicídio também faz parte do
que habit ual mente chamamos de comportamen
to suicida: os pensamentos, os planos e a tentati
va de suicídio. Uma pequena proporção do com
portamento suicida chega ao nosso conhecimento.
De acordo com o gráfico de comportamento, ocor
re uma prevalência de comportamento suicida na
população brasileira ao longo da vida, mostrando,
por exemplo, que 17% das pessoas no Brasil pensa
ram, em algum momento, em tirar a própria vida.
LETALIDADE ENTRE AS TENTATIVAS DE SUICÍDIO

Depressão
17%

Transtorno bipolar
33%

Esquizofrenia
21%

Alcoolismo
29%

Fonte: Organização Mundial da Saúde, 2012
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3

tentativa

5
17

Atendidas em
pronto-socorro

plano
pensamento

De cada 100 habitantes
Fonte: Botega et al., 2005

ATENDIMENTO E CAPACITAÇÃO
DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO PAULO
Atendimento às ocorrências
de tentativas de suicídio

Conforme algumas doutrinas anter ior mente ci
tadas pelos autores Botega e Humberto Corrêa, a
primeira regra vital em uma abordagem consiste
na identificação do real foco do problema, dire
cionando todos os esforços em sua direção e não
nas pessoas envolvidas. Em algumas sit uações o
problema está completamente circundado de di
versas cargas emocionais, ligadas na essência da
natureza e dos rel ac ion a ment os humanos, que
tendemos a perder o foco no problema e nos con
centramos nas pessoas, e isso representa um erro
grave no processo de abordagem.
A segunda regra fundamental no processo da
abordagem consiste em estar com a mente aber
ta para entender que tal abordagem não é conf li
to, não é confronto e não é disputa de posições.
A energia deve ser concentrada em uma tercei
ra via, que pode ser criad a pelas partes envolvi
das no processo, ou seja, uma sit uação ou mesmo
algo em comum entre o prof issional bombeiro e
o tentador que faça com que essas partes c riem e
consolidem um vínculo duradouro.
A terceira regra importante está embasada na
moderna concepção de uma abordagem, em que
as partes envolvidas, ao final do processo, saiam
fortalecidas e satisfeitas com os resultados. Para
que isso aconteça, a única opção que resta é o de
senc adeament o de uma abordagem do tipo ganha- ganha. Para tanto, é necessário usar técni
cas de não resistência, incentivando a resil iênc ia,
que é a capacidade de sofrer uma pressão e resis
tir sem alterar a forma original ao final do pro
cesso, ou seja, corresponde a uma espécie de ab
sorção de impacto sem deformação. Nada mais
é do que o prof iss ion al bombeiro estar pronto
para aceitar qualquer sit uaç ão que tenha levado
a vítima à tentativa de suicídio.

OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS (SUICÍDIO E TENTATIVA)
4.837
4.318

Finalmente, a quarta regra indispensável em
uma abordagem consiste na utilização de prin
cípios e critér ios definidos. Vale dizer que a ho
nestidade deve ser valorizada, mas não pode ser
confundida com ingenuidade ou excesso de se
gurança, tanto em si mesmo quanto em relação a
outra parte envolvida no processo. A demonstra
ção de conf ianç a demais ou de desconf ianç a os
tensiva de forma pouco sutil poderá emperrar ou
até mesmo inv iabil izar o processo de abordagem.
Dessa forma, o melhor a fazer é utilizar a prudência
como sendo a melhor ferramenta; procure sempre
se proteger, mas de maneira que o processo não
se paralise, e esteja certo de que o que se objetiva
é a obtenção de um acordo sensato, com a nítida
melhoria do relacionamento entre as partes e, so
bretudo, que ao final de todo o processo de abor
dagem os resultados sejam, além de favoráveis,
duradouros para ambos.
Kitchener & Jorm (2002b) estabeleceram um
modelo de primeiros socorros em saúde mental
que consiste em: 1) aval iar risco de suicídio ou
dano; 2) ouvir sem julgamentos; 3) reassegurar e
informar; 4) encorajar a pessoa a conseguir ajuda
prof issional; e 5) encorajar est ratég ias de autoa
juda. Essas est ratég ias podem ser treinadas por
qualquer indivíduo volunt a r ia ment e interessa
do, mas são diretrizes que os autores indicam a
todo primeiro socorro prestado em saúde mental.
De acordo com Carlos Eduardo da Silva Por
tela (2012), nesse momento é preciso tomar cui
dado com o que se diz e principalmente com a to
nalidade de voz, mesmo que seja preciso ser firme
e resolutivo (Roberts, 2005). Outra estratégia im
portante de atendimento do indivíduo em crise
suicida é ser claro e definir o problema, ou seja,
entender como o indivíduo chegou à crise, aval iar
seus mecanismos de enfrentamento e possibilida
des de resgate (James, 2008). É preciso avaliar, por
meio de perguntas, da forma mais precisa possível,
o que está acontecendo e a intensidade das expe
riênc ias emocionais, com a meta de garantir a se
gurança e a prestação de apoio à pessoa em crise.
Nesse caso, há também a necessidade de não so
mente apoiar e ser empático, mas aconselhar o in
divíduo em crise de suicídio para procurar servi
ços de saúde mental disponíveis na comunidade.
Ainda segundo Carlos Eduardo da Silva Porte
la (2012), haverá incidentes com tentativas de sui
cídio nos quais somente a negoc iaç ão será a ação
possível para a resolução do problema (Mcmains &
Mullins, 2010) e o primeiro socorro consistirá de
uma intervenção pela interação verbal. Entretan
to, a abordagem com um indivíduo na iminência

3.829

4.414

4.451

4.497

2011

2012

2013

4.375

3.757

2.512

2007

2008

2009

2010

2014

2015

Fonte: Coordenadoria Operacional do Corpo de Bombeiros-SP

de uma TA E (Tentativa de Auto Extermínio) é
possivelmente a sit uaç ão mais tensa e difícil pela
qual um socorrista pode passar. Pode ser dito algo
a alguém que o faça desistir da ideia do suicídio?
Há uma maneira de dizer algo que torne essa
ação mais eficaz?
Negoc iaç ão é definida como um processo vo
luntário de interação interpessoal, que faz uso da
comunicação com a intenção de alcançar um acor
do entre as partes que apresentam conf litos en
tre eles (Wood, 2008; Hancerli, 2008). McMains
& Mullins (2010) discutem a importância, na de
finição de negoc iaç ão, da in f luênc ia do negoc ia
dor como meio de resolução de problemas. Esses
autores afirmam que os objetivos da negoc iaç ão
são maximizar as chances de uma resolução se
gura para a crise; inf luenc iar o indivíduo em cri
se para que haja o menor risco de violênc ia; e, no
caso de TA E , os neg oc iad or es devem ajudar o
indivíduo a decidir viver.
A atual real idade no atendimento a esse tipo de
ocorrência dentro do Corpo de Bombeiros passa
inevitavelmente pela capacitação do prof issional
bombeiro nos cursos que abrangem essa matéria.
O conhecimento adquirido por meio de uma
capacitação específica e adequada fará com que
a abordagem possa ser mais técnica, ao basear-se
em princ ípios da psicologia e psiquiatria, tornan
do-a mais segura para o paciente e principalmente
para o prof issional bombeiro.
A compreensão dos fenômenos suicidas auxi
liará tanto na prevenção, por meio da utilização de
ferramentas da RAC (Relatório de Análise Crítica),
como principalmente tornarão os atendimentos
operacionais mais assertivos.
Como citado anteriormente na introdução des
te trabalho, o Corpo de Bombeiros de São Paulo,
segundo dados de seu anuár io estatístico, realizou
outubro 2016 REVISTA FUNDABOM
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MÉTODOS UTILIZADOS NAS OCORRÊNCIAS
ENVOLVENDO SUICÍDIO – 2015
OCORRÊNCIA

SUICÍDIO

TENTATIVA
DE SUICÍDIO

Total

MODO

QUANTITATIVO

Arma branca

   58

Arma de fogo

   18

Enforcamento

  109

Envenenamento

   33

Instrumento diverso

   15

Salto para fora de edifício
ou outra estrutura

   76

Sem complemento

   46

Arma branca

  288

Arma de fogo

   51

Objeto cortante/
perfurante/dilacerante

   92

Outros/(as)

1.272

Afogamento

  46

Asfixia

   35

Enforcamento

   243

Envenenamento

  208

Explosão

    3

Queda

  548

Salto para fora de edifício
ou outra estrutura

  524

Sem complemento

1.172
4.837

Fonte: Coordenadoria Operacional do Corpo de Bombeiros SP

4.497 atendimentos a tentativas de suicídio no ano
de 2013, colocando-o, naquele per íodo, na 18ª po
sição dentre 111 ocorrênc ias cadastradas, em ter
mos de frequência.
Percebe-se claramente uma estabilização do
número de atendimentos do Corpo de Bombeiros
de São Paulo a esse tipo de ocorrência (tentativa
e consumação de suicídio). Em 2010 houve pro
blemas com o sistema de coleta de dados, preju
dicando a série histórica. Esse fenômeno vem ao
encontro das estatísticas mundiais e nacionais,
que apontam claramente um crescimento no nú
mero de suicidas no Brasil e no mundo. A expli
cação para a estabilização desses números está no
fato de outros órgãos públicos, ou não, também
atenderem essas demandas de emergências, como
o SAMU, Pol ic ia mento Ostensivo, CV V (Centro
de Valorização da Vida), CAPS e NAPS (Centros
e Núcleos de Atendimento Psicossociais). Em ou
tras palavras, significa que houve, sim um au
mento desse tipo de ocorrência no Estado de São
Paulo e, mesmo que o atendimento do Corpo de
Bombeiros esteja estabilizado em números abso
lutos, ainda representa um tipo de atendimento
considerável e muito específico.
Todavia, cabe sal ient ar que a gama de méto
dos utilizados tanto para a tentativa, quanto para o
consumo de suicídio atendido pelo Corpo de Bom
beiros de São Paulo, abrange um vasto universo
de possibilidades, fazendo com que o prof issional
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que irá atender esse tipo de urgência tenha que es
tar preparado para abranger todas as formas que
venham a ser tentadas pela vítima.
Atual capacitação do efetivo
do Corpo de Bombeiros

Após terem sido expostos os ditames que regem
toda a problemática que envolve o tema de tentati
vas de suicídio, foi verificado que a atual carga ho
rária ainda não é suf iciente para elucidar toda a ma
téria. A resposta à problemática baseia-se no fato de
que o único curso que aborda esse tema é o Curso
de Espec ia l iz aç ão de Salvamento Terrestre, por
tanto, reservado a um público diminuto, não obs
tante comporem o trem de socorro para o atendi
mento a ocorrências dessa natureza as guarnições
de Comando de Área, Salvamento, Resgate e Su
porte Avançado a Vida, dada a sua complexidade.
Ademais, a carga horária dos cursos é peque
na para a capacitação e para o aprofundamento
necessár ios ao assunto, restringindo-se a no má
ximo oito horas/aula, de acordo com o curso em
vigor, podendo var iar até quatro horas/aula, con
forme cópias dos currículos dos cursos em vigor
na Escola Super ior de Bombeiros, órgão de ensi
no responsável pela formação e especial ização do
prof ission al bombeiro em todo o Estado de São
Paulo. Propõe-se que esse assunto seja abordado
em um curso de espec ial iz aç ão modular, ou seja,
uma especial ização baseada em dados estatísticos
para bombeiros que, conforme suas á reas de atua
ção, possuem uma maior probabilidade de atender
esse tipo de emergência.
PROPOSTA CURSO MODULAR

Após os estudos efet uados, de acordo com a a tual
condição de atendimento por parte do efetivo do
Corpo de Bombeiros da PMESP a esse tipo de
ocorrência (tentativas de suicídios) e vinculan
do essa condição de preparação às estatísticas
de atendimento atuais, chegamos à conclusão
de que é latente a necessidade de efet uarmos um
treinamento específico para o atendimento desse
tipo de ocorrência.
Com a atual carência em dispor do homem de
sua função principal, ou seja, de sua atividade ope
rac ional, é necessário que a proposta de um trei
namento seja rápida e precisa, de modo a espe
cial iz ar esse prof ission al o mais rápido possível
e fazê-lo retornar às suas funções operacionais.
A atual proposta baseia-se em instruções teór i
cas e práticas e irá utilizar a metodologia interati
va de ensino com a participação do discente, que é
de suma importância para o desenvolvimento do

curso, pois se trata da exper iênc ia de cada aluno
nesse tipo de atendimento.
Com foco na vida e na preservação da integri
dade física do suicida, os procedimentos propos
tos para uma boa condução desse tipo de ocor
rência alinham-s e com as atuais demandas da
psicologia e da psiquiatria, de modo a, além de
retirar a vítima do risco de morte, ainda concor
rer para que um trauma não seja criado em decor
rência das ações das equipes no local do sinistro,
uma vez que, conforme estudos da OMS já cita
dos, 70% das tentativas ocorrem novamente com
os mesmos tentantes e, nessas poster iores ocor
rênc ias, o suicida utiliza-se de métodos cada vez
mais elaborados e dolorosos.
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DAS ATIVIDADES

A programação semanal das atividades didáticas
segue fielmente a proposta do currículo do trei
namento, pois as aulas baseiam-se em orientações
dos profissionais que ajudaram a desenvolver es
sas atividades, profissionais esses da área de emer
gênc ias e da área de psicologia.
Os módulos de cada instrução serão const it uí
dos de, no mínimo, 90 minutos de aula contínua
e abordarão os seguintes temas e problemáticas:
1) Entendimento da fis iopatolog ia das doenç as
da mente, bem como da conscient iz ação do fenô
meno suicida; 2) Desmistificação do ato suicida
e aproximação de tais atos à real idade do atendi
mento operac ional; 3) Pont uar e entender as fa
ses do atendimento a esse tipo de emergência; 4)
Atendimento tático às ocorrências de tentativas de
suicídio, nas quais o diálogo e vínculo estão pre
judicados ou exauridos; 5) Real ização de diversos
cenár ios práticos com a finalidade de aproximar
a instrução do atendimento prático.

CONCLUSÃO

É inegável a importância da discussão sobre o
tema suicídio na soc ied ade contemporânea, haja
vista não só os atuais e alarmantes números de
tentativas e suicídios consumados, mas também
a possibilidade de haver, em decorrência de uma
má abordagem, futuras réplicas do mesmo even
to. O tema ainda é muito envolvido por precon
ceito e desconhecimento, tanto pela população de
um modo geral, como também por parte da tropa
operac ion al que atende esse tipo de ocorrência.
Após análise dos dados estatísticos atuais, tan
to do Corpo de Bombeiros de São Paulo quanto
dos números crescentes de suicídios tentados ou
consumados em âmbito nac ional e dentro da ci
dade de São Paulo, e ainda focando o a tual estu
do nos preceitos contemporâneos da psicologia e
psiquiatria, de modo a construir um perfeito ali
nhamento entre a necessidade da vítima que este
ja tentando o suicídio e o atendimento do prof is
sional bombeiro durante seu serviço operacional,
verifica-se uma latente necessidade de promover
uma melhor espec ia l iz ação dos profissionais que
lidam com esse tipo de ocorrência diar iamente.
O atual atendimento das equipes de urgência
e emergência tem sido real izado dentro de alguns
parâmetros de aceitabilidade, pois conforme es
tatística levantada por intermédio de questioná
rio ao efetivo dos Grupamentos de Bombeiros da
capital paulista, o índice de ocorrênc ias que cul
minam em morte na capital paulista é de aproxi
madamente 12%. Todavia, tais números não são
diretamente dependentes apenas da qualificação
do efetivo que atende a esse tipo de emergência.
Outras variáveis para ocorrer a consumação do
suicídio estão envolvidas, como número de ten
tativas anter iores, tipo e grau de patologia mental

MÓDULO ESPECIALIZADO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO
RELAÇÃO DE ASSUNTOS

AVALIAÇÃO

MÉTODO DE
ENSINO

CARGA
HORÁRIA

VI
VE

ME e MTD

8

Características dos suicidas, postura do socorrista, cuidados durante o atendimento
Fonte: Currículo Módulo Especializado de Soldados

CURSO DE BOMBEIRO PARA SARGENTOS
AVALIAÇÃO

MÉTODO DE
ENSINO

CARGA
HORÁRIA

Conceito e causas de suicídio. Transtornos mentais. Doenças físicas.
Fatores sociodemográficos e ambientais. Fatores que potencializam
a consumação do suicídio. Métodos suicidas e análise de risco..

VC
VE

ME
EG

2

Atendimento a crise de tentativa de suicídio: abordagem operacional;
o que fazer e o que evitar em uma abordagem psicológica; fases da
abordagem psicológica; cenários mais comuns de tentativa de suicídio.

VC
VE
VI

ME
MTD
MEG

2

RELAÇÃO DE ASSUNTOS

Fonte: Currículo Curso de Bombeiro para Sargentos
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CURSO DE BOMBEIRO PARA OFICIAIS
RELAÇÃO DE ASSUNTOS

AVALIAÇÃO

MÉTODO DE
ENSINO

CARGA
HORÁRIA

Características dos suicidas, postura do socorrista, cuidados durante o atendimento

VI
VE

ME e MTD

6

Fonte: Currículo Curso de Bombeiro para Oficiais

CURSO DE SALVAMENTO TERRESTRE
AVALIAÇÃO

MÉTODO DE
ENSINO

MATERIAL
DIDÁTICO

CARGA
HORÁRIA

VI e VC

ME

Retroprojetor

1

VI

ME

Retroprojetor

1

O que devemos evitar em uma abordagem psicológica

VI e VC

ME

Retroprojetor

1

Exercícios simulados de abordagem psicológica

VI e VC

ME

Retroprojetor

1

RELAÇÃO DE ASSUNTOS

Características do suicídio
O que fazemos em uma abordagem psicológica
e procedimentos operacionais

Fonte: Currículo Curso de Salvamento Terrestre

em que a vítima se encontra, cenário no qual a ví
tima está inserida, método escolhido pelo suici
da, além da técnica desenvolvida pelo bombeiro
no momento da abordagem.
Mas é indubitável que a especial ização do pro
fissional que irá atender esse tipo de ocorrência
exerce uma parcela muito grande para o êxito da
abordagem ao tentante, pois sem uma técnica ade
quada e também sem os parâmetros corretos de
conhecimento do prof iss ion al, a tendência é de
que o prof iss ion al dialogue de forma intuitiva,
o que deve ser evitado.
De acordo com o que se pôde entender após ter
acesso a a tual real idade no que tange à transferên
cia de conhecimento na área de tentativas de suicí
dio, percebeu-se que grande parte do que se real i
za nas ações operacionais é fruto de exper iênc ias
pessoais de colegas mais antigos, ou seja, profis
sionais que tentaram algumas ações em ocorrên
cias anter iores que geraram, ou não, resultados
positivos. Contudo, tal rea l idade torna-se pouco
efic iente quando sendo apenas o único modo de
aprendizado, ou seja, as exper iências anter iores de
outros profissionais não podem ser descartadas,
porém não devem figurar como o único modo de
transferência de conhecimento, já que além de não
possuírem padronização, também não cumprem
um padrão técnico cient í f ico.
Mesmo seguindo todos os preceitos básicos da
psicologia e psiquiatria que envolvem o assunto,
o atual trabalho voltou-se também para um foco
operacional do atendimento desse tipo de ocorrên
cia, ou seja, aliou a real idade e a fragilidade desse
tipo de ocorrência aos ditames doutrinários, ge
rando, dessa forma, um treinamento focado e ob
jetivado a diminuir possíveis traumas decorren
tes de uma má abordagem e, consequentemente,
uma morte evitável.
Cabe ressaltar que a retirada de efetivo ope
rac ion al durante algum tempo do serviço fim,
mesmo que para espec ia l iz aç ão, atual mente tem
produzido um déficit de profissionais com efeitos
negativos ao desenvolvimento do trabalho diár io
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nos postos de bombeiros. Sendo assim, o produ
to final desse trabalho deve ser real iz ado de for
ma concisa e objetiva, ou seja, um treinamen
to de curta duração e com intenso aprendizado,
para que, no mais rápido tempo, o bombeiro es
teja capacitado e apto para atender de forma téc
nica esse tipo de ocorrência, tempo esse que não
deverá exceder a uma semana letiva.
A
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COMO SE FAZ
Por: Maj Luciano Luiz de Souza

Descontaminação de
pessoas em massa

C

om o advento dos Jogos Olímpicos Rio
2016, as forças paulistas de segurança,
assim como ocorreu na Copa do Mun
do de 2014, voltaram a discutir o risco
de terrorismo QBR N1 (químicos, biológ icos, ra
diológ ic os e nuc lea res) e, consequentemente, a
descontaminação de pessoas em massa. Houve
10 partidas do campeon ato olímpico de futebol
na cidade de São Paulo, além da passagem da to
cha olímpica por 44 cidades do Estado. Essa preo
cupaç ão tem fundamento uma vez que as Olim
píad as possuem histórico de ataques terroristas.
Neste artigo pretende-se dar uma noção sobre
o que é um grande evento, o terrorismo QBRN, a
descontaminação de pessoas em massa e qual a
relação entre eles.
O Unicri (United Nations Interreg ional Crime
and Justice Research Institute) no Manual Eusec
(European Union Security Sector Reform Mission
in the Democratic Republic of the Congo), 2008,
p.11, define grande evento como:
Um evento previsível que deve ter pelo menos
uma das seguintes características ou significado:
■■ Grande cobertura da mídia e/ou atendimento
inter nac ional aos meios de comunicação
■■ Participação de cidadãos de diferentes país es
e/ou possível grupo-alvo
■■ Participação de VIP s e/ou dig n it á r ios
■■ Grande número de pess oas

Recentemente aprovada, a Lei nº 13.260,
de 16 de março de 2016, além de reformular o
conceito de organização terrorista, conceituou
terrorismo como:
Art. 2º – O terrorismo consiste na prática por um
ou mais indiv íduos dos atos previstos neste artigo,
por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e relig ião, quando cometidos
com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz
pública ou a incolumidade pública. (Brasil, 2016).
Segundo o Public Safety Canada, um evento
CBRNE envolve um ato real ou potenc ial com en
volvimento de produtos químicos, biológ icos, ra
diológ icos, nuclea res ou materiais explosivos, uti
lizados de forma deliberada ou intenc ional para
causar danos, destinados a maximizar o medo,
podendo ou não atingir os primeiros responden
tes (aqueles que possuem competência legal e ca
pacitação para atendimento à emergência e são
os primeiros a chegarem ao local), o que pode
trazer consequências significativas com relação
à capacidade de lidar com o evento em si.
Nessa esteira, causar o maior dano possível in
clui provocar um número grande de vítimas con
taminadas, que consequentemente necessitarão
ser descontaminadas para minimizar os impactos
da contaminação.
ATENDIMENTO

Nas emerg ênc ias, o Corpo de Bombeiros de
São Paulo organiza o atendimento em três áreas

distintas: área quente, área morna e área fria.
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Fotos: Dario Oliveira

Foto: PMESP

1 Do acrônimo em inglês CBRNE (Chemical, biological, radiological,
nuclear and explosive).

planejar e executar suas ações com base nos
objetivos a seguir:
■■ Fazer o maior bem para o maior número de
vítimas
■■ Utilizar e proteger o pessoal e os equipamentos
■■ Não deslocar o incidente de um local para outro.
Dennis K. Sullivan (2004) em sua obra discor
re sobre os princ ípios gerais de descontaminação
de pessoas em massa, que resumidamente são:
a) Inicie a descontaminação o mais rápido possível
b) Use recursos imed iat amente disponíveis
c) Água é uma solução excelente
d) Considere, na triagem médica, privacidade,
hipotermia e transporte
e) Estabeleça um corredor de emergência de
descontaminação
f) Utilize entre um e três minutos por vítima
g) Múltiplas vítimas podem ser descontamina
das juntas
h) Os socorristas devem se autodescontaminar
o mais rápido possível
i) Espere uma relação de 5:1 de vítimas conta
minadas versus não contaminadas
j) Despir é uma forma de descontaminar
k) Encoraje as vítimas a remover roupas tanto
quanto possível, da cabeça aos pés
l) Lentes de contato devem ser removidas antes
de se tomar o banho
m) Mantenha os pac ient es em área segura para
observação.
Frederic R. Sidell (1995) comenta que uma des
contaminação real izada em até um minuto após a
exposição a agentes nervosos líquidos e ao agen
te mostarda pode impedir que 80% dos possíveis
danos sem a descontaminação ocorram. Se a des
contaminação for real izada em até cinco minutos
após a exposição é possível impedir que 50% dos
danos sem a descontaminação ocorram. Por fim,
se a descontaminação acontecer em até 30 mi
nutos após a exposição, pode evitar que 7% dos
danos sem a descontaminação ocorram.

Foto: Werther Santana

Foto: Adriano Lima

A área morna é um local int ermed iár io entre a
área quente (de maior risco) e a área fria (de me
nor risco). Na área morna o acesso e a circulação
ainda são restritos, e é nela que será montado o
corredor de acesso à área quente e o corredor de
descontaminação.
O Glossário das Forças Armadas Brasileiras
(2007) conceitua descontaminação como o pro
cesso para absorver, destruir, neutralizar, tornar
inofensivos ou remover agentes químicos, rad io
lóg icos ou biológ icos.
No pior cenário envolvendo QBRN está o uso
de RDD (Dispositivo de Dispersão Rad iológ ic a)
e IND (Dispositivo Nuclear Improvisado) por ter
roristas. O CDC (Centro de Controle e Preven
ção de Doenç as dos Estados Unidos) ensina que
se na emergência estiver envolvido um RDD e um
IND, a equipe no atendimento da emergência deve
seguir alguns princ ípios orient adores como:
1. A primeira prior idade é salvar vidas: responda
e trate os feridos em primeiro lugar
2. A contaminação com mater ial rad ioat ivo não
representa risco imed iato de morte
3. Atividades de monitoramento da população
inic ial incidirão na prevenção de efeitos agu
dos da rad iaç ão
4. Escalabilidade e flexibilidade são partes impor
tantes do processo de planejamento
5. O medo da rad iação é grande e talvez maior do
que com outros agentes de terrorismo
6. As equipes de primeiros socorros e as autorida
des locais podem não estar cientes de que uma
emergência com rad iaç ão ocorreu
7. Recomendações de descontaminação rad ioló
gic a diferem dos procedimentos para os agen
tes químicos
8. As autoridades policiais estarão envolvidas na
resposta a uma emergência terrorista rad ioló
gic a (CDC , 2007, p.3–4).
Num event ual atentado terrorista envolven
do QBR N , as equipes de emergência precisam
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As pessoas descontaminadas devem ser enca
minhadas a hospitais para serem aval iadas e rece
ber o tratamento médico. Nesse aspecto, os auto
res Gene Carlson, Ben Janssen e Dick Arentsen
(2003) alertam que os hospitais têm uma capaci
dade mínima para descontaminação e por isso as
equipes de atendimento devem descontaminar
os pac ientes no local do incidente. Segundo eles,
100% dos hospitais não estão preparados para in
cidentes biológ icos e 73% não estão preparados
para incidentes químicos e nucleares.
TIPOS DE DESCONTAMINAÇÃO

Fotos: Adriano Oliveira

Didaticamente, a descontaminação pode ser clas
sificada como molhada e a seco. É preciso consi
derar que no per íodo de outono/inverno o fator
meteorológ ico (temperatura) é importante na es
colha do método mais adequado, uma vez que as
vítimas descontaminadas poderão desenvolver um
quadro de hipotermia se expostas ao frio intenso.
Basicamente, a descontaminação molhada uti
liza água para retirada e diluição do contaminan
te. Já a descontaminação a seco emprega método
de raspagem, aspiração, ar comprimido ou ainda
materiais com características absorventes.
Para inic iar a descontaminação, deve ser dada
orient aç ão para que as pess oas imed iat ament e
removam o máximo de roupas possível, desabo
toando ou cortando para removê-las ao invés de
levantá-las e passá-las por sobre suas cabeças, re
duzindo a exposição à contaminação da cabeça,
do rosto e dos olhos. Se não houver outra possi
bilidade, as roupas deverão ser levantadas por so
bre a cabeça usando as mãos para afastar a roupa
da face e da cabeça.
Se ainda houver resíduos na pessoa que acabou
de ser descontaminada, o indivíduo deverá ser en
caminhado para que refaça o processo de descon
taminação de forma secundária.
O exército americano aconselha que a tempe
ratura ambiente seja levada em consideração na
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escolha do melhor método de descontaminação
de pessoas em massa.
O método 1 é a descontaminação standard e
deve ser utilizada quando a temperatura for supe
rior a 18,3°C por ser real iz ada ao ar livre utilizan
do padrões de pulverização de água aplicada nas
escadas ou linhas suspensas em viat uras est ac io
nad as de maneira a c riar corredores.
Muitos são os layouts que poderão ser empre
gados para a montagem do corredor desse méto
do de descontaminação utilizando-se de viat uras
do Corpo de Bombeiros.
Esse método gera grande quantidade de resí
duos (água + contaminante) uma vez que serão uti
lizados aproximadamente 400 litros de água por
minuto para descontaminar uma pessoa. Como na
retirada das roupas das vítimas 90% da contamina
ção é ext raída, sobram apenas 10% para serem re
movidos. A relação de contaminante a ser retirado e
a grande quantidade de água utilizada torna a con
taminação da água muito pequena ou desprezível.
O método 2 é a descontaminação com lava
gem com água em ambiente exter ior (método 1),
perto da entrada de uma instalação com aqueci
mento, como abrigo aquecido portátil, um hotel
e/ou hospitais. Depois da descontaminação, os
pac ientes devem ser movidos para dentro de um
local onde haja calor.
O método 3 é a descontaminação inter ior, pro
cesso rea l iz ado em ambiente fechado utilizando
recursos de descontaminação como:
1. Ducha de edificações
2. Piscinas
3. Lava-rápidos
4. Sistema de chuveiros automáticos
5. Unidades portáteis de chuveiro com água
aquecida
Por fim, o método 4 é a descontaminação rea
liz ad a a seco, que envolve a remoção da roupa e a
limpeza do corpo usando papel toal ha e/ou jor
nais. Em circ unstâncias extremas utilize recursos

naturais como areia, terra, grama e folhas de plan
tas. Devido ao tempo de resposta e o tempo ne
cessário para configurar instalações de desconta
minação e equipamento, tal como descritos nos
métodos 1, 2 e 3, a descontaminação a seco pode
ser o método disponível para reduzir rapidamente
a contaminação e exposição de vítimas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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No atendimento emergencial com produtos peri
gosos ou QBRN observe fatores meteorológ icos,
topografia do terreno, horário, estado físico, rotas
de contaminação e toxicologia da substância envol
vida. Esses fatores combinados definirão o aten
dimento emergenc ial com as ações divididas em
identificar, isolar, salvar, conter e descontaminar.
Na descontaminação de pess oas em massa
observe as seguintes regras:
1. Controle o local e impeça a propagação da
contaminação
2. Garanta a segurança das pessoas
3. Separe em áreas distintas as mulheres/crianças
e os homens
4. Passe instruções por um sistema de som
5. Considere que haverá pessoas estrangeiras e
com def ic iênc ia auditiva ou de fala
6. O efetivo do Corpo de Bombeiros do Estado
de São Paulo está ciente de que tomará conhe
cimento de informações rel ac ionad as à vida
particular das pessoas, que podem ser preju
diciais aos interesses ou reputação delas, cum
prindo o artigo 4º do Código de Conduta dos
Encarregados da Aplicação da Lei (CCEAL),
onde “os assuntos de natureza conf idenc ial
em poder dos encarregados da aplicação da lei
devem ser mantidos confidenciais, a não ser
que o cumprimento do dever ou a necessida
de de justiça exijam estritamente o contrário”
7. Considere que haverá vítimas inc onsc ien
tes. Separe-a s utilizando um corredor de des
contaminação paralelo ao corredor principal

8. Além da triagem pelo método Start (Simples
Triagem e Rápido Tratamento), leve em con
sideração o nível de contaminação das vítimas
9. Nenhuma vítima é conduzida ao hospital sem
ser descontaminada
10. Nos hospitais, passe a maior quantidade
possível de informações
11. Contenha a produção de resíduos
12. Na utilização do método 2 ou 3, promova
o abandono da edificação antes das vítimas
contaminadas chegarem
13. No uso de piscina, adote os seguintes cuidados:
a) Identifique as pessoas que não saibam nadar
b) Dei xe equ ipa mentos de re sgate em
condições
c) Homens e mulheres devem utilizar lados
opostos da piscina
A
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PRODUTOS

EPI da Jobe Luv recebe
certificação NFPA

E

ntre os lançamentos
apresentados na 21ª
Fisp/Fire Show, em outubro, uma das novidades que
falou diretamente aos bombeiros foi a certificação NFPA
da roupa de combate a incêndio, fabricada pela Jobe Luv.
Trata- se do primeiro conjunto produzido no Brasil
— casaco, calça e balaclava —, totalmente adequado aos requisitos da norma NFPA 1971:2013.
As vestimentas produzidas pela Jobe Luv já
eram con fec cionadas com matéria-prima
certificada, seguindo os padrões da associa ção norte- americana. O que mudou,
como conta Rodrigo Couto, diretor da
Jobe Luv, foi o atendimento de todos os
preceitos da norma e a garantia de que
o produto está sendo ins pe cionado e
monitorado pelo laboratório de avaliação de conformidade UL . “Apesar
da UL ter operação no Brasil, todos os
testes da roupa e da balaclava são feitos no laboratório nos Estados Unidos.”
O processo de certificação levou cerca de um ano, desde o início da fabricação das primeiras amostras até a aprovação final, que ocorreu em setembro
deste ano. Após a homologação de
toda a matéria- prima que seria
utilizada, iniciou-se o processo de certificação propria mente dito, envolvendo uma série
de análises, como
transferência de calor
condutivo, teste do dispositivo de resgate por arrasto,
imper meabi lidade, teste nos
punhos e energia acumulada
na re gião das mangas, teste
de uso dos ref letivos, entre outros. A confecção da
vestimenta é ava lia da não
somente para aprovação da
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modelagem, conforto, mobilidade e atendimento aos tamanhos, como também é submetida a um dos exames mais
críticos, conhecido como teste do chuveiro (Whole Garment Liquid Pe ne tra tion), no
qual três amostras da roupa
são submetidas à exposição
constante em água, não admitindo que nenhuma gota
penetre a vestimenta. Nas balaclavas, como são feitas em malha antichamas,
o teste- chave é o de encolhimento — a peça não
pode sofrer mais de 3% de encolhimento após as
lavagens. “O processo de certificação foi fundamental para aumentar nosso aprendizado no que
diz respeito à segurança e à fabricação de EPI para
combate a incêndio.” Para a manutenção da certificação, a empresa será submetida a quatro vistorias em fábrica durante o ano sem aviso prévio, além de testes anuais dos próprios produtos.
A Jobe Luv, localizada em Rio Claro (SP) e há 43
anos fabricando EPI , investiu cerca de R$ 100 mil
na certificação inicial. A empresa espera que o
mercado brasileiro exija cada vez mais
esse tipo de certificação, a exemplo
do que acontece, por exemplo, no
Peru, Chile, Uruguai e Argentina.
A perspectiva de exportação foi inclusive um dos principais motivos
para a busca da certificação. De acordo com Rodrigo, poucos fabricantes sulamericanos detêm a mesma certificação, sendo o modelo em conformidade
com a NFPA 1971 o mais utilizado pelos bombeiros da região. “A maioria
dos países importa a roupa dos Estados Unidos e agora com a certificação pretendemos entrar
nesses mercados.” Especiali zada em EPI de proteção
contra calor e chamas, o
próximo passo da Jobe Luv
é a certificação de sua luva.
A
www.jobeluv.com.br

PRODUTOS

AirCore, força extra
no combate a incêndios

E

le já foi testado na Escola Super ior de Bombeiros (ESB), em Franco da Rocha (SP), extinguindo em poucos segundos o fogo em
local fechado. Em Palmas (TO), o equipamento
atuou contra fogos urbanos numa simulação de
acidente de trânsito e em um incêndio florestal, e
em julho foi demonstrado na festa do Dia do Bombeiro na capital paulista. Trata-se do AirCore, sistema de combate a incêndio fabricado pela Magirus. Composto por uma turbina combinada com
um sistema de aspersão de água através de esguichos especiais, o AirCore possui inter ior em cerâmica capaz de c riar um f luxo de neblina com microgotículas de água, que atuam na extinção do
fogo a grandes dist ânc ias — até 80 metros atuan
do com o jato sólido de água, e até 60 metros no
modo neblina. Passível de uso em diversas configurações, possui vazão regulável entre 500 l/min
e 3.500 l/min e pressão operac ional entre 8 e 16
bar, podendo trabalhar no modo neblina (500 ou
1.500 l/min) ou no modo de jato sólido (de 1.000
a 3.500 l/min). Devido ao tamanho reduzido das
gotas, a retirada de calor do ambiente é, segundo o fabricante, mais efic iente, gerando aumento

significativo na visibilidade e segurança no local
de trabalho. Atuando em conjunto com um auto
bomba, o AirCore potenc ial iz a suas qualidades,
formando uma dupla capaz de enfrentar diversas sit uações, como incênd ios em ref i na r ias, túneis, indúst rias, incênd ios f lorestais e acidentes
de trânsito. Por contar com quatro entradas Storz
de 2 ½”, o equipamento é conectado diretamente ao auto bomba, sem necessidade de adaptação.
O equipamento pode também ser utilizado na
função ventilador de pressão positiva para ventilação forçada em túneis e edificações, alcançando uma vazão de ar de até 105.000 m3/h, ou combinado com espuma ou retardante. Por se tratar
de uma unidade montada sobre um veíc ulo não
tripulado sobre esteiras, o AirCore possui ainda
alta capacidade de tração, movendo objetos de até
3,6 t com auxílio da pá localizada na parte dianteira do veíc ulo. O motor de 65 CV proporc iona
uma autonomia de trabalho de cinco a sete horas
a plena carga em função do tanque de 75 litros de
diesel, com velocidade final de 9 km/h.
A
www.dzeta.com.br

NOTÍCIAS

Fotos: Douglas Arrais e Patricia Barbosa, gabinete do comando do CB

18º GB discute atendimento em rodovias

N

o dia 15 de setembro o 18º GB Bar uer i
promoveu o 1º Seminário de Integração
Emergências em Rodovias. Realizado no Teatro
Municipal de Osasco, o encontro reuniu 387
profissionais, entre bombeiros, policiais rodo
viários, socorristas, bombeiros civis, agentes de
trânsito e da defesa civil, médicos, enfermeiros
e funcionários de concessionárias.
De acordo com o coronel Roberto Lago, co
mandante do 18º GB, o evento surgiu da neces
sidade de ampliar a troca de informações entre
os vários organismos envolvidos com o atendi
mento emergencial em rodovias na área do gru
pamento, melhorando a integração entre eles.

 evento reuniu 387
O
pessoas. No detalhe
(E/D): coronel Roberto
Lago (18º GB); coronel
Rogério Bernardes Duarte
(CCB); Eduardo Camargo,
presidente da CCR;
coronel Cassio Roberto
Armani (CCB); coronel
Wagner Bertolini (CCB);
e major Márcio André
Silva Nunes (18º GB)

Inspirado pelo sucesso obtido em evento similar
realizado pelo 11º GB São José dos Campos, no
seminário foram discutidos temas como con
sequências ocultas em acidentes em rodovias
de grande fluxo, táticas e técnicas do WRC no

atendimento de acidentes, abordagem a sui
cida em rodovias e atendimento de ocorrên
cias com produtos perigosos. “O resultado foi
muito bom. Já estamos pensando no próximo”,
afirmou o coronel Lago.

Prêmio ISB abre inscrições para a quarta edição

O

Instituto Sprinkler Brasil (ISB) apos
ta no conhecimento como forma de
promover mudanças significativas na se
gurança contra incêndio no País. Para isso,
está lançando a quarta edição do Prêmio
Instituto Sprinkler Brasil de Trabalhos Téc
nicos, cujas inscrições podem ser feitas até
o dia 15 de janeiro.
De acordo com Marcelo Lima, diretor
do ISB , o objetivo do Prêmio é estimular
pesquisas na área e contribuir com a disse
minação de conhecimento e da eficácia do
equipamento para proteger a vida e o patri
mônio no Brasil. O concurso está aberto à
participação de estudantes de nível técnico,
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graduação, especialização, mestrado e dou
torado, além de profissionais da área de segu
rança do trabalho, projetistas e bombeiros.
O melhor trabalho inscrito no concurso
receberá um prêmio em dinheiro no valor
de R$ 10 mil e o vencedor terá a oportuni
dade de conhecer o Centro de Pesquisas de
Incêndio da FM Global, que fica no estado
de Rhode Island, nos Estados Unidos. Além
disso, a pesquisa será publicada em formato
de livro pelo instituto, como parte da estra
tégia de disponibilizar conhecimento sobre
os sprinklers em língua portuguesa.
O vencedor da primeira edição do con
curso foi o engenheiro e projetista João

Carlos Wollentarski Júnior. A segunda edi
ção foi conquistada pelo pesquisador Deives
de Paula Júnior e a terceira premiou o enge
nheiro civil e coronel do Corpo de Bombei
ros de São Paulo, Cássio Roberto Armani,
subcomandante do CBPMESP.
A avaliação dos trabalhos será feita com
base nos critérios de adequação ao tema,
relevância, originalidade, estrutura do tex
to e qualidade da redação, método, fontes
de dados, análise e bibliograf ia.
Todos os detalhes e o regulamento estão
disponíveis no site:
www.sprinklerbrasil.org.br.

BRAINSTORM

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA
E ARQUITETURA PARA ATUAREM
NO SISTEMA ESTADUAL DE
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS.
Os cursos da Fundabom têm por objetivo capacitar
profissionais para a correta elaboração de um projeto de
segurança contra incêndios, atendendo às normas vigentes
do Sistema Estadual contra Incêndios e Emergências,
principalmente do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.

O ONDE
FAÇA O CURS SEJAR
E
E QUANDO D O SEU
E APRENDA N MO
PRÓPRIO RIT

EAD - MÓDULO BÁSICO

A Educação a Distância da Fundabom possui conteúdo
completo e a excelência de ensino dos Oficiais do Corpo de
Bombeiros, no dimensionamento de sinalização e iluminação
de emergência, extintores, hidrantes, entre outros assuntos.
Duração: 40 horas/aula • Videoaulas 100% online
• Fórum para alunos • Material exclusivo
• Materiais de apoio e complementar • Certificado
MÓDULO AVANÇADO (PRESENCIAL)
CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)
Ensina a terminologia e os procedimentos para a elaboração
e a apresentação de projetos de sistema de chuveiros
automáticos (sprinklers) e a elaboração de projetos técnicos
de segurança contra incêndio.
Para se inscrever será necessário ter feito o Módulo Básico.
Duração: 20 horas/aula, de 2ª a 6ª-feira • Certificado
CONTROLE DE FUMAÇA
Capacita o aluno a conhecer a terminologia, procedimentos
e regras gerais para a elaboração e apresentação de projetos
de controle de fumaça nas edificações.
Para se inscrever será necessário ter feito o Módulo Básico.
Duração: 20 horas/aula, de 2ª a 6ª-feira • Horário:
das 19 às 23 horas • Vagas: 15 por turma • Certificado

OUTROS PROFISSIONAIS
CURSO DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
E INSTALAÇÕES - AULAS PRESENCIAIS E IN COMPANY
Capacitar profissionais de engenharia e arquitetura
e urbanismo ao acompanhamento de Vistoria Técnica,
exceto para sistemas avançados, atendendo às normas
vigentes do Sistema Estadual contra Incêndio e
emergências, principalmente do Corpo de Bombeiros
do Estado de São Paulo.
Duração: 40 horas/aula - duas semanas, de segunda
a sexta-feira. Horário: das 19:00 às 23:00 horas.

Todos os cursos têm Certificado pela Fundabom, com apoio do Comando do Corpo de Bombeiros da PMESP.
Corpo docente constituído por profissionais técnicos que atuam na área de análise.

INSCREVA-SE JÁ !
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Fundabom recebe Medalha
do Mérito Comunitário

A

Fundabom foi um dos agraciados com
a Medalha do Mérito Comunitário, ou
torgada pela Polícia Militar do Estado de São
Paulo. A cerimônia de entrega foi realiz ada no
dia 30 de setembro, no auditório do Centro
de Operações da Polícia Militar (Copom), no
bairro da Luz, na capital paulista. A distinção
foi recebida pelo coronel Saint Clair da Rocha
Coutinho Sobrinho, presidente da Fundabom.
Criada no ano 2000, a distinção tem como
objetivo homenagear personalidades, civis ou
militares, e entidades públicas ou privadas que
tenham se destacado em ações comunitárias,
apoiando as atividades da Polícia Militar. Nes
te ano, 40 medalhas foram entregues, sendo
23 a policiais militares da ativa e 17 a civis, po
liciais da reserva e entidades civis. Entre os
agraciados, Mágino Alves Barbosa, atual se
cretário de Segurança Pública do Estado de
São Paulo, e Márcio Fernandes Elias Rosa, se
cretário da Justiça e da Defesa da Cidadania do
Estado de São Paulo.
Em seu discurso, o coronel Ernesto Pu
glia Neto, diretor do Departamento de Polí
cia Comunitária e Direitos Humanos, ressaltou

a importância da medalha ao valorizar o rela
cionamento entre a comunidade e a Polícia Mi
litar. “Trata-se de uma comenda democrática,
que destaca neste ano, além de militares, em
pres ários, jornalistas, sacerdotes e entidades
privadas. Para promover os direitos humanos
a Polícia Militar tem de estar próxima da co
munidade e para estar próxima da comunida
de ela tem de promover os direitos humanos.”
Em seguida, o coronel Ricardo Gambaroni,
comandante geral da PM de São Paulo, tam
bém destacou o mérito da Polícia Comunitá
ria, filosofia organiz acional que proporciona a
parceria entre a população e a polícia. A estra
tégia baseia-se na premissa de que ambas de
vem trabalhar em conjunto para identificar e
resolver problemas visando a melhorar a qua
lidade da vida em comunidade. “A seguran
ça pública não é uma tarefa só da Polícia Mi
litar e sim de todos. A segurança é construída
na conf iança mútua.”
O comandante da PM fez questão de pon
tuar dois fatos ocorridos naquela semana: no
dia 27, a anulação, pelo Tribunal de Justiça de
São Paulo, do julgamento que condenou 74

policiais militares pelo massacre do Carandi
ru, e a morte do cabo André Aparecido de Bri
to, na mesma terça-feira, morto em troca de ti
ros com um suspeito de assassinar a ex-mulher
em Piracicaba. “Nós entregamos diariamente à
população o que há de mais caro, que é a nossa
vida. Também fazemos parte da comunidade.
Precisamos do apoio dela”, afirmou o coronel
Gambaroni, emocionado ao falar do cabo Bri
to. Na mesma linha, o secretário da Seguran
ça afirmou que não há nenhuma possibilidade
de que ocorra novamente um episódio como
o do Carandiru. “A PM mudou seus protoco
los e a sociedade também mudou. Hoje cele
bramos a PM cidadã. A PM vive pela e para a
sociedade. Na terça tivemos uma ocorrência
de violência doméstica que resultou na mor
te do cabo Brito e em momentos como esse,
da morte de um PM , quando muito vemos nos
jornais apenas uma nota de rodapé.” Comple
tando, disse: “É muito oportuno estarmos aqui
para reverenciar a Polícia Militar Comunitária e
também os civis que apoiam essa instituição.”

Bombeiros
vencem prêmio Marcas
de Confiança pela 13ª vez

N

2º Encontro dos
Veteranos

o dia 16 de julho, bombeiros de di
versas gerações participaram do
2º Encontro dos Veteranos do Corpo de
Bombeiros, realiz ado na Escola Sup erior
de Bombeiros (ESB), em Franco da Rocha
(SP). Além da confraternização de bom
beiros da velha guarda, recrutas e familia
res, os presentes também assistiram a de
monstrações de manobras feitas em escada
prolongável por alguns dos veteranos e ao
exercício de uma pequena simulação de
extinção de um incêndio, feita em tom de
gincana, com a participação de veteranos
e bombeiros da ativa.Cerca de 900 pessoas
estiveram na ESB, das quais 500 veteranos,
100 militares da ativa e 200 familiares, além
dos membros da organização do evento.
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ais uma vez os bombeiros foram elei
tos pelos leitores da revista Seleções
para receber o prêmio Marcas de Conf iança
na categoria Profissões. Os bombeiros de São
Paulo comemoraram índice de conf iança de
97%, seguidos pelos professores, com 84%,
pilotos de a vião, com 82%, e dos dentistas,
com 80%. “O grande valor da nossa institui
ção, muito além dos equipamentos, são nos
sos homens. São eles que fazem a diferença e
colocam a corporação no patamar mais alto
em termos de conf iança”, afirmou o coronel
Rogério Bernardes Duarte, comandante do
Corpo de Bombeiros da PMESP.

Em sua 15ª edição, a premiação aconte
ceu no dia 20 de setembro, na capital paulis
ta. Baseado em estudo promovido junto aos
assinantes da revista Seleções, o reconheci
mento tem por objetivo identificar as mar
cas de conf iança para determinados produ
tos e serviços, em um total de 36 categorias.
São eleitas também a marca mais conf iável
do Brasil, a marca mais socialmente respon
sável e as personalidades e organizações em
que os leitores da publicação mais conf iam.
Realiz ada pelo Datafolha, a pesquisa deste
ano coletou dados via web e ao todo foram
considerados 1.588 questionários.

ERRATA
Na seção Memória da edição 5, publicamos erroneamente o local onde foi celebrada a mis
sa em louvor a São Floriano, no dia 5 de maio. A celebração aconteceu na Capela de San
to Expedito, na rua Jorge de Miranda, no bairro da Luz, sede da capelania da Polícia Militar.

MEMÓRIA

As fotos que ilustram esta matéria (exceto a do tenente Peixoto)
foram reproduzidas da Revista da Semana, de 4 de julho de 1953.

Por: Cel Nilton Divino D’Addio

Era para ser um dia de festa

E

m 1953, o dia de Santo Antônio,
13 de junho, caiu num sábado.
Não havia quem não estivesse
comemorando a data, pois naquela época as festas juninas ocupavam
enorme destaque nas celebrações populares. Balões, queima de fogos, fogueiras,
bebidas típicas, quadrilha, tudo isso levava certa inquietação às equipes de plantão dos bombeiros, pois as ocorrênc ias de
incêndio eram inevitáveis.
O Club Elite 28 de Setembro realizava
o costumeiro baile no seu salão localizado
à Rua Florêncio de Abreu nº 259, 1º andar,
na região central de São Paulo. Cordões de
lâmpadas coloridas e bandeirinhas enfeitavam a fachada e no salão foi montada uma
simulação de fogueira. A lotação permitida era de 140 pessoas, mas havia mais de
300 naquela noite, todas adultas, pois assim
determinava o juiz de menores conforme
anunc iav a a placa colocada na entrada do
prédio, depois encontrada no piso da rua.
Passava da meia-noite. A quadrilha já
tinha sido dançada e a orquestra tocava o
melhor do samba de gafieira, tradição do
local. Segundo relatos da época, uma viatu
ra da Polícia Civil, passando pelas imed ia
ções, percebeu um princípio de incêndio,

acionando o Corpo de Bombeiros. Foi bom
que tenha sido assim, pois os meios de comunicação eram extremamente precár ios
e se dependesse de algum ocupante da festa para o acion amento dos bombeiros, o
atendimento seria retardado ainda mais.
Como as viat ur as ainda não dispunham
de rádio, o que possibilita o pedido de reforço, a prática era atender aos chamados
com um comboio que var iav a entre quatro e cinco viat uras. E foi assim que o tenente Clovis de Mello saiu da Central do
CB com cerca de 50 homens e quatro via
turas, que incluíam uma escada Magirus.
No local houve dificuldade em encontrar o foco do incêndio, cuja origem estava em outro imóvel, com acesso pela Rua
Anhangabaú. Repentinamente o fogo se
alastrou, com enorme rapidez, desprendendo grande volume de fumaça e uma forte
voz masculina, sobrepondo-se ao volume
da orquestra, deu o alarme: Fogo, Fogo!
Foi o suf ic ient e para que o empurra-
e mpurra começasse. O único acesso era
por uma escada estreita, de madeira, e com
um balcão de venda de ingressos a dificultar a passagem. Nessas circ unst ânc ias, a
queda da primeira pessoa foi inevitável
e o que se sucedeu foi a formação de uma

enorme massa humana. Nesse emaranhado morreram o investigador Armando dos
Santos, conhecido por Camarão, e o cabo
Antônio Duarte do Amaral, que tentavam
promover a evac uaç ão do local.
O tenente Clovis por pouco também
não ficou preso à massa humana, tendo sido
içado pelo sargento José Ramos de Oliveira no momento que já fazia suas orações.
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Mas, como a vida continua, o tenente
Clovis seguiu o seu destino, progredindo
na carreira e ocupando cargos de destaque,
aposentando-se como coronel.
Entre os 50 primeiros bombeiros que de
imed iato atenderam a ocorrência, estava o
soldado Antônio Peixoto Soares. Fazia parte
da Guarn ição de Exploração e essa foi a sua
primeira ocorrência, tendo atuado mais no
combate ao incêndio do que no salvamento de pess oas. O soldado Peixoto seguiu
brilhante carreira, espec ial mente em Jun
diaí [SP], onde foi um competente comandante do destacamento local. Passou para
a reserva em 1981 no posto de 1º tenente.
O tenente Peixoto continua morando
em Jund iaí, onde cuida de suas orquídeas
e peixes ornamentais na companhia da
esposa, contando com a atenção de seus
filhos, netos e bisnetos.

O prefeito Jânio Quadros, com o
comandante geral da Força Pública

Três escadas passíveis de prolongamento e uma escada Magirus foram utilizadas
para acessar as janelas da frente do salão,
por onde foi possível retirar muita gente
em segurança. Os bombeiros também fizeram uso do apara-quedas. Muitas pes
soas se salvaram com ele, mas uma moça
escorregou no exato momento do salto,
caindo de cabeça na calçada, depois de ficar pendurada em fios com lâmpadas coloridas. Foi uma morte horrível, diant e
de bombeiros, policiais e populares que
nada puderam fazer. Foram 56 mortes ao
todo, a grande maioria de mulheres jovens. Trinta mortes aconteceram de ime
diato, na escada de acesso ao salão, todos
esmagados e ninguém queimado. É por
isso que se afirma que foram vítimas do
pânico, do desespero em sair, enquanto
aqueles que mantiveram um mínimo de
controle emoc ional foram salvos.
Nos dois últimos e mais graves in
cênd ios com vítimas ocorridos no Brasil
(queda do avião da TAM no Aeroporto de
50 REVISTA FUNDABOM outubro 2016

Congonhas, em 2007, e a ocorrência na
Boate Kiss, em 2013), muito se criticou a
ausência das principais lideranças políticas.
Mas no Club Elite foi diferente. O prefeito Jânio Quad ros chegou rapidamente ao
local, ainda vestindo o pijama debaixo do
capote, e agilizou no que pôde o socorro
às vítimas. Entretanto, alguns de seus auxiliares diretos contaram que na verdade
ele estava em outra festa, passando em sua
casa para colocar o pijama antes de aparecer aos olhos do público. Se isso é verdade ou folclore nada podemos afirmar, mas
o fato é que, além de determinar rigorosa fiscalização em todos os salões de baile da cidade, empenhou-se pessoalmente
em homenagear o cabo Antônio, que virou
nome de uma praça em bairro nobre da cidade. Pena que as pessoas que por lá circulam atualmente desconheçam quem ele
foi e qual o significado daquela primeira
estrofe da Canção dos Bombeiros:
Somos nós os audazes bombeiros
Cumpridores do nosso dever
Que no fogo voraz lutaremos
Para salvar ou morrer

T enente Peixoto, com seu neto,
passou para a reserva em 1981

Como sempre, as grandes tragéd ias trazem seus efeitos positivos. O Corpo de
Bombeiros, com apoio da soc ied ad e civil, conseguiu expandir o número de postos e c riar a Companhia de Salvação, es
pec ia l iz ando bombeiros na difícil tarefa
de salvar vidas, recebendo ainda modernas viat uras e equipamentos nas vésperas
do 4º Centenário de São Paulo.
A
NILTON DIVINO D’ADDIOé coronel da reserva
e integra o Núcleo de Preservação da Memória
do Corpo de Bombeiros.

FOGO É O SEU TRABALHO,
GARANTIR A SUA PROTEÇÃO É O NOSSO.

ENFRENTAR O

Tecidos técnicos da mais alta qualidade

Somente tecidos técnicos da mais alta qualidade devem ser usados na fabricação de roupas de proteção, para proteger os profissionais do
perigo das chamas em incêndios estruturais e florestais.

Produtos que atendem às normas NFPA1971 e EN469
Os produtos TENCATE atendem aos padrões internacionais para tecidos de proteção antichama.

Líder em inovação e soluções avançadas para roupas de bombeiros

A TENCATE é líder em inovação e soluções avançadas para roupas de bombeiros, por isso protege e ajuda a salvar vidas em todo o mundo.
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