
GOVERNO DO ESTADO DO PARA  

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  

COMANDO GERAL  

BELÉM/PA, 19 DE OUTUBRO DE 1993  

ADITAMENTO AO BG N2 190  

Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, pu 

blico o seguinte: 

lá PARTE: SERVIÇOS DIÁRIOS: 

SEM ALTERAÇAO. 

2'ã PARTE: INSTRUÇA  

1- NOTA DE SERVIÇO N2  015/93- BM/3: 

IX OLIMPIADA PROFISSIONAL DO CBMPA: 

MODALIDADES: 

a. Salvamento Aéreo; 

b. Bomba Armar nos Planos Horizontal e Vertical; 

c. Circuito; 

d. Agilidade; 

e. Subida em Corda; 

f. Barra Dinâmica; 

g. Abdominal Modificado; 

h. Apoio de Frente Sobre o Solo; 

i. Corrida de 3.200 metros; 

j. Apnéia; 

1. Revezamento 50 metros; 

m. Natação Utilitária. 

1. SALVAMENTO AÉREO: 

1.1- A competição de Salvamento Aéreo constará de 

um salvamento de uma vitima. 

1.2- A vitima estará acidentada no Alojamento de 

Cabos e Soldados ao lado da Quadra de Esportes no mesmo ponto 

para todas as equipes. 

1.3- Qualquer equipe estará livre para promover a 
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salvamento como bem lhe convier, dentro das possibilidades 	que 

lhe forem oferecidas. 

1.4- Para acesso das equipes 	até o local da víti 

ma, não poderá ser usada a escada do próprio prédio e sim 
a 

AEM, que deverá estar posicionada em local previamente 
estabe 

lecido. 

1.5- Os equipamentos utilizados pelas equipes no 

salvamento são: Escada de Corda, AEM, Conjunto Freseg Completo, 

Cinto, Cordas, Mola e Aparelho Oito. Lonas para cantos vivos 

quatro cabos solteiros, três metros cada, maca e aparelho pul 

motor. 

1.6- Os equipamentos estarão dispostos um ao lado 

do outro na Quadra de Esporte antes de se iniciar cada salvamen 

to, com exceção da AEM que já estará armada apoiada na marqui 

se. 

1.7- Cada guarnição contará com 06(seis) componen 

tes sendo obrigatoriamente comandada por Sargento. 

1.8- Deverá ser designado um Oficial que acompa 

nhará cada Salvamento visando principalmente o aspecto seguran-

ça..  

1.9- Os critérios de avaliação e julgamento serão 

os critérios de qualidade do salvamento observando-se 	princi 

palmente, a abordagem a vítima, de primeiros socorros, remoção 

e transporte até a ambulância, será também avaliada a destreza, 

agilidade e a utilização correta de todos os equipamentos 	e 

acessórios ao salvamento. 

A Comissão julgadora descontará pontos con 

forme os erros observados durante a execução do Salvamento, es 

tes erros devem ser apresentados por escritos ficando livre o 

acesso a este dado para o Comandante de cada UBM, caso haja dú 

vida no critério de avaliação. 

1.10- A equipe que acabar a operação,preparará os 

equipamentos para a guarnição seguinte. 

1.11- As equipes terão um tempo de 05 minutos para 

efetuarem seu salvamento, ultrapassando esse período, iniciará 
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a perda 0,5 ponto a cada 30 segundos a mais. Cada equipe come 

cará com 10 pontos. 

1.12- O tempo será contado a partir da voz 	de 

comando de fora de forma até a apresentação da equipe pelo 

seu comandante, à Comissão Julgadora, após o Salvamento. 

2. BOMBA ARMAR : (Plano Horizontal e Vertical) 

2.1- Cada guarnição de Bomba Armar será com os 

ta por: 
01- Sargento Chefe da Guarnição 

01- Cabo Auxiliar da Guarnição 

06- Soldados Chefes e Ajudantes de linhas 

2.2- Dos procedimentos: 

a. A prova Bomba Armar será toda com toque de 

corneta. 

b. Será usada na ligação uma mangueira de 2.1/2, 

saindo da boca de expulsão de uma Vtr colocada previamente ' 

na Quadra de Esportes até ao divisor. 

c. O divisor a ser usado será o de 03 saldas e 

as linhas formadas por três mangueiras de 1.1/2 uma de cada 

linha com esguichos de 1.1/2. 

d. O divisor será colocado em um local pré-deter 

minado pela Comissão Julgadora. 

2.3- Bomba Armar no Plano Horizontal: 

a. Será procedido no desenrolar da operação 	o 

aumento de uma mangueira na linha que a Comissão convier po 

dendo ser nos 03, logo após será executado os toques de:AVAN 

ÇAR, RECUAR, DIMINUIR UMA MANGUEIRA, AJUDANTE RENDER O CHEFE 

DE LINHA e PERIGO IMINENTE para qualquer linha a critério da 

Comissão. 

2.4- Bomba Armar no Plano Vertical: 

a. Será procedido os mesmos movimentos do pla 

no horizontal e mais toques de: Tomar posição no sobrado da 
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marquise do alojamento para a linha que a comissão desejar e 

posteriormente os toques de rés ao solo a seus lugares. 

b. Serão utilizadas escadas prolongáveis e de cor 

da, postas a disposição das equipes bem como o de todos os 

equipamentos acima mencionados deixando prontos para as equi-' 

pes. 
2.5- TEMPO MÁXIMO (FATOR PRINCIPAL DA ODMPETICAO: 

Para a execução de toda "BOMBA ARMAR" no plano ho 

rizontal e vertical, será de 30 segundos para cada, findo 	o 

qual será descontados 0,5 pontos da equipe para cada 15 segun- 

dos a mais. As operações com movimentos nas linhas não contam' 

tempo e sim falhas cometidas, (execução de toques errados) 

equivale a 0,5 ponto cada falha, tanto vertical como horizon-' 

tal. 

a. Toda equipe participante começará a prova com 

10 pontos. 

b. Perderá pontos, na razão, os erros como: 

- Toques errados, trocar de linha; 

- Armar linha errada; 

- Não conectar direito a mangueira,esguicho etc. 

c. O tempo será cronometrado inicialmente a par-

tir da voz de comando de "Bomba Armar" dado pelo comandante ' 

da guarnição de dentro da viatura, e será encerrado com a 

apresentação da Bomba Armada para a comissão dizendo "BOMBA ' 

ARMADA". 

3.- CIRCUITO: 

3.1- A PROVA DE CIRCUITO SE DIVIDIRA EM 06(seis)' 

MODALIDADES A SABER:  

a. Transportar uma mangueira de 1.1/2, colocada ' 

no centro da quadra de esportes, subir uma escada armada 	no 

peitoril (marquise) do alojamento de Cabos e Soldados,saltar ' 

pela janela, atravessar o alojamento, saltar pela janela do la 

do da piscina e descer por outra escada, colocada na mesma si-' 

tuação da primeira ao lado da piscina. 

b. Desenrolar esta mangueira tão logo atinja 	o 
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solo. Conectar o esguicho correspondente que estará em meio a' 

outro próximo a referida escada. 

c. 
Transpor uma viatura (bomba) no rastejo, colo- 

cada previamente na quadra de esportes. 

d. Deverá apanhar um extintor 0002, extinguir um 

principio de incêndio na metade de um camburão colocado previa 

mente a uma distância de 20 metros. 

e. Transportar um peso de 30 kg por um distância' 

de 50 metros. 

f. Deverá subir na corda armada no pátio interno' 

do Quartel no estilo de bombeiro, a uma altura de 05 	
metros. 

3.2- A comissão designada apresentará um croquis 

da sequencia no momento das provas aos participantes. 

3.3- A ODNTAGEM DOS PONTOS SERA DA SEGUINTE MANEI  

RA: 
a. Toda equipe participante, sendo que a guarni

-' 

ção será composta por 03 (três) membros. 

b. A não execução ou execução parcial da modalida 

de implicará na perda de 01 ponto por componente. 

c. O tempo máximo para a realização do circuito se 

rá de 04 minutos o qual será descontado de cada componente 01 ' 

ponto para cada 30 segundos a mais. 

d. Será considerada vencedora a equipe que termi-' 

nar a prova no menor tempo e com menor n2  de erros. 

3.4- O tempo será por equipe sendo que assim o pri 

meiro bombeiro chegue o outro sai, ate completar-se os 03 mem-

bros onde será computado o tempo total. 

4.- AGILIDADE: (TIRAR E VESTIR O UNIhORME)  

4.1- Cada equipe de 03 membros através de seus com 

ponentes deverá tirar e vestir o uniforme através do revezamen-

to de seus participantes, e entrar em forma uniformizado no me- 

nor espaço de tempo sem se mexer. 
4.2- O local será a beira da piscina, lado da pa- 

rede e o tempo passará a ser contado a partir da ordem dada pe-

la comissão ao comando de silvo de apito. 
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4.3- O tempo para realização da prova será de 06 

minutos para cada 30 segundos a mais. 

4.4- Cada equipe começará a prova com 10 pontos' 

4.5- Será descontado 0,5 ponto da equipe e após' 

entrar em forma pronta, for determinado alguma falha no uni-' 

forme pela comissão. 

5.- SUBIDA NA CORDA: 

5.1- Cada equipe de 04 membros começará com 10 ' 

pontos e deverá subir na corda no pátio do Quartel através do 

revezamento de seus componentes e entrar em forma. 

5.2- O tempo será contado a partir da ordem de 

execução um silvo de apito dado pela comissão examinadora ate 

o momento da execução do último elemento da equipe. 

5.3- O tempo máximo para a realização da prova 

será de 01 minuto, findo o qual será descontado 0,5 ponto pa-

ra cada 30 segundos a mais. 

5.4- Cada componente da equipe que não bater com 

a mão no ferro da cobertura será descontado 01 ponto. 

5.5- A equipe vencedora será aquela que obtiver' 

maior n2  de pontos. 

6.- BARRA DINÂMICA: 

6.1- O bombeiro deverá executar corretamente o 

maior número de flex6es na barra. 

6.2- (CONTAGEM DE PONTOS: 

- Será feita mediante a soma do número de barra' 

a qual cada componente da equipe realizar individualmente pa-

ra obtermos o número de pontos da equipe. Os quais computados 

conforme a tabela abaixo: 

12  lugar - 09 pontos 

2° " - 06 
30 - 04 

4 2  - 03 

5° - 02 

6° - 01 

7 ° 
 - 00 



ADITAMENTO AO BG N2  190, DE 19 OUT 93 - 007 

6.3- UNIFORME: 

a. Prontidão de incêndio completo. 

6.4- ORDEM DA REALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO: 

a. Será realizado mediante sorteio. 

7.- ABDOMINAL MODIFICADO: 

- A cada membro da equipe deverá realizar o maior nú 

mero de abdominal possível, dentro do período de 01 minuto. Sendo 

que neste exercício os joelhos permanecem flexionados, 	com 

um companheiro segurando os pés de quem realiza o exercício, 	as 

mãos devem ficar cruzadas sobre o peito de quem executa o exercí- 

cio. 

7.1- CONTAGEM DE PONTOS: 

a. O mesmo procedimento do item da barra, sé 	alte 

rando que serão contados o maior número de abdominal individual-' 

mente. 
7.2- UNIFORME: 

a. O mesmo do item da barra dinâmica 

7.3- ORDEM DA REALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO: 

a. O mesmo da realização dinâmica. 

8.- APOIO DE FRENTE SOBRE O SOLO: 

a. Cada componente da equipe deverá executar correta 

mente o maior número de apoio de frente possível. 

8.1- CONTAGEM DE PONTOS: 

a. O mesmo procedimento do item da barra dinâmica,só 

diferenciando que serão contados o maior número de apoio da equi 

pe. 
8.2- UNIFORME: 

a. O mesmo procedimento do item da barra dinâmica. 

8.3- ORDEM DA REALIZAÇÃO: 

a. O mesmo procedimento do item da barra dinâmica. 

9.- CORRIDA DE 3.200 METROS: 

a. Cada componente da equipe deverá percorrer 3.200m 

um percurso préviamnte delimitado pela comissão de avaliação. 
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9.1-  CONTAGEM DE PONTOS: 

a. A contagem será feita mediante a soma dos tem 

pos individuais dos componentes da equipe. A equipe que fizer 

em menor tempo será a vencedora. o número de pontos será o se 

guinte. 
- Equipe em 12  lugar - 09 pontos 

II 	 i 
- 	ti 	t 22 	- 06 

- 	
H 32  - 04 

_ 	" 42 	- 03 

_ 	" 52 	 - 02 

- 	 " 62 	 - 00 

tempo 

9.2- UNIFORME:  

a. Educação física 

10.- APNnIA: 

a. Será colocado em cada um dos cantos da pisci- 

na na parte do fundo 03 objetos. O elemento da equipe deverá' 

mergulhar num canto determinado pela comissão de avaliação 

que servirá como base e ir recolhendo em sentido horário os 

objetos colocando em uma sacola. 

10.1-  CONTAGEM DE PDNTDS: 

a. A contagem de pontos de cada equipe farse-a I  

mediante a soma dos objetos apanhados individualmente, assim' 

discriminados: 

A equipe que apanhar mais objetos: 

12  lugar - 09 pontos 

22 	- 06 

32 	- 04 

42 	- 03 

52 - 02 

62 	- 00 

10.2- UNIPURME: 

a. Calção de banho ou sunga com camiseta vermelha. 
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10.3- ORDEM DAS EQUIPES: 

a. Será feito mediante sorteio previo. 

10.4 COMPONENTES• 

a. Três por equipe. 

11.- REVEZAMENTO 50 METROS: 

a. Será realizado em duas (02) baterias (dois com- 

ponentes de equipe), em nado CRAW,não sendo permitido alterar o 

estilo do nado e se um companheiro parar será eliminado da equi 

pe. 

11.1-  CONTAGEM DE PONTOS: 

a. Será feita mediante melhor tempo da cada equipe 

12  lugar - 09 pontos 

22 - 06 

32 - 04 

42  - 03 

52  - 02 

62 - 01 

72 - 00 

11.2-  UNI.E.URME: 

a. Idem item da apnéia. 

11.3-  ORDEM DAS EQUIPES: 

a. Mediante sorteio. 

12.-  NATAÇÃO UTILITÁRIA- 
50 METROS: 

a. Prova individual em que os participantes terão' 

que nadar 50 metros, Em qualquer estilo, Quem parar será elimi
- 

nada a equipe. 

12.1-  UNIFORME: 
a. Instrução com exceção do coturno e do gorro com 

pala. 
1.2-  ODNTAGEM DE PONTOS: 

a. Conforme item 11.1 
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12.3- ORDEM DAS BATERIAS: 

a. Mediante sorteio prévio. 

13.- DIAS/HORAS DAS PROVAS: 

13.1- Dia 20/10/93 - Quarta-feira 

10:00 horas - Início da IX OLIMPÍADA PROFIS 

SIONAL,entre modalidades de: Salvamento Aéreo e Bomba Armar. 

13.2- Dia 21/10/93 - Quinta-feira 

09:00 horas - 22  Competição da IX OLIMPÍADA 

PROFISSIONAL,entre as modalidades de: Circuito, agilidãde e su- 

bida na corda. 
13.3- Dia 22/10/93 - Sexta-feira 

09:00 horas - 3! Competição da IX OLIMPÍADA 

PRDFISSIONAL,nas seguintes modalidades: Barra dinâmica e Abdomi 

nal modificado. 
13.4- Dia 25/10/93 - 4g. Competição da IX OLIMPÍADA 

PROFISSIONAL,entre as modalidades de: Apoio de frente sobre o ' 

solo e corrida de 3.200 metros. 

13.5- Dia 26/10/93 - Terça-feira 

08:10 horas - 5á Competição da IX OLIMPÍADA 

PROFISSIONAL,entre as modalidades de: Apnéia e Revezamento 50 ' 

metros. 
13.6- Dia 27/10/93 - Quarta-feira 

08:10 horas - 6á Competição da IX OLIMPÍADA 

PROFISSIONAL,entre as modalidades de: Natação Utilitária 50 me- 

tros, ESEF. 

14.- PRESCRICOES DIVERSAS: 

14.1- As equipes participantes da IX OLIMPÍADA PRO 

FISSIONAL,serão formadas: 12  GI, 22 GI, 32 SGI/I Abaetetuba, ' 

CFAE, UTE, SCS/CG. 

14.2-  Cada equipe deverá ser composta por 10 (dez) 

homens considerados titulares e mais 02(dois)considerados reser 

vas. 

14.3-  Cada equipe deverá ser comandada por um gra- 

duado Sargento e supervisionado por um oficial Cmt de seção de 

cada UBM para apoio necessário. 

14.4-  O uniforme para as modalidades: Salvamento ' 
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Aéreo, Bomba Armar, Circuito, Agilidade e Subida na corda será ' 

prontidão de incêndio com capacete. 

14.5-  O presidente da IX OLIMPÍADA PROFISSIONAL,se-

rá o Maj QDBM WILSON LUZIO DA ROCHA BENDELAK FILHO, a quem deve-

rá ser encaminhado todos os resultados das competições. Ate às' 

08:00 h, do dia seguinte das realizações das mesmas. 

14.6- Os casos omissos serão apreciados pelo presi- 

dente da IX OLIMPÍADA PROFISSIONAL, após recursos do supervisor' 

da equipe o que deverá ser feito tão logo se constate a dúvida. 

14.7- O resultado final geral será obtido pela somam, 

tária de todos os pontos da equipe em todas as modalidades. 

14.8-  A equipe que se apresentar 05 minutos atrasa-

da entrará na competição com 01 ponto perdido, a perdurar este ' 

atraso 0,5 ponto por cada 05 minutos, ou fração. 

14.9-  O diretor de finanças e BM/4 deverá envidar ' 

todos os esforços para o sucesso da IX OLIMPÍADA PROFISSIONAL. 

14.10- O Ten do almoxarife deverá providenciar o to 

tal apoio para apresentação dos equipamentos materiais e viatu-' 

ras. 

14.11-  O Ten almoxarife do QCC,e o presidente da 

Comissão deverão providenciar junto ao diretor de finanças 	a 

compra e gravação de troféus e medalhas. 

14.12- O Ten BM aprovisionador providenciará o apo 

io logistico necessário para o bom desempenho da Comissão jugado 

ra e visitantes. 
14.13- A Comissão jugadora será composta pelos se-

guintes Oficiais. 

- Cap QDBM PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA 

( Presidente) 

- Cap QDBM ROBERTO DA SILVA FREITAS 

( Membro) 

- 12Ten QDCBM PETRÓNIO MARANHAO DOS SANTOS LIMA FILHO 

( Membro) 

- 12Ten QDCBM RUI EURIDES DOS SANTOS LOBATO 

( Membro) 

- 22Ten QOABM FRANCISCO DLENHESKY DA LUZ 
( Membro)  
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3á PARIS: ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS: 

SEM ALTERAÇAO. 

PARTE: JUSTIÇA E DISCIPLINA:  

SEM ALTERAÇÃO. 

GILBERTO EERNAND 	 LIMA-Cel QUBM 

Cmt Geral do CBMPa 	RG 5572 
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