ESTADO DO PARÁ
CORPO Ft BOMBEIROS 3111.11TAR
COMANDO GERAL
AJUDANCIA GERAL
BELÉM-PARA, 05 DE ABRIL DE 1999.

BOLETIM GERAL N° 061
Para co ecimento dos órgãos subordinados e devida execução publico o seguinte:

P PARTE SERVIÇOS DIÁRIOS:
Serviços para o dia 06abr99 (TERÇA-FEIRA)
Maj. QOBM FONSECA
Oficiai Superior de Serviço
(1° Turno)
1° Ten. QOBM REIS
Operacois ao CIOp
(2° Turno)
1° Ten.. QOBM ORLANDO
1° Ten. QOBM CAJANGO
icial de Dia ao QCG
2° Ten. QOBM HELTON
icial de Dia e Cmt de S.O.S. ao 1° GI
Asp. 0£ EM NOBRE
:ompanhante do 0£ de Dia e Cmt de S.O.S ao 1° GI
2° Ten. QOBM LUÍS CLÁUDIO
icial de Dia e Comandante de 9.0. S EFO/CFAE
2° Ten. QOABM ALUÍSIO
ãcial de Dia e Cmt de S.O.S. ao 2° GI
Cap. QOSBM MAURO TADEU
ficial Odontólogo de Dia
1° Ten. Q0BNINORAT
:ritos de Incêndios
2° Ten. QOBM MARLON

22 PARI E INSTRUÇÃO:
SEM ALTERAÇÃO
32 PARTE • ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS:
1- ASSUNTOS GERAIS:
A- ALTERAÇÃO DE OFICIAL:
1 - AUTORIZAÇÃO:
Autorizo o Cap. QOCABM EMANUEL JOSÉ SANTOS DUARTE, do QCG, a se
deslocar no período de 22 a 26mar99, ao 1° SOU!, a fim de participar do Aniversário daquela
Unidade e realizar Culto Ecumênico.
(Re£ Nota n° 033/99 -13M/1)
B - ALTERAÇÕES DE PRAÇAS:
1- LICENÇAS DE SAÚDE - CONCESSÕES:
Conforme parecer médico, concedi (o):
a) A contar do dia 03abr99, ao Sd BM JOSÉ AURINO DO ROSÁRIO BARBOSA,
-"G, mais 96h de dispensa do serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 07abr99.
b) A contar do dia 05abr99, ao Cb EM JEAN CARLOS NEVES DE SOUZA, da
,mais 72h de dispensa do serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 08abr99.
TSFERÊNCIAS:
' 112MUTA - TRANSFIRO:
-Iara o CFAE
-DALIAS BARATA MONTEIRO
ara o 1° GI
' SSUNÇÃO MARQUES MIRANDA
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'Mia& Sast &gferdeeza& a faloa.,
Do CPAE para o 1° GI
3° Sgt EM JORGE HENRIQUES DA SILVA BRITO
Do CPAE para SCUPAAR
3° Sgt BM JOÃO BATISTA FERREIRA MONTEIRO
Da EFO para o QCG
Sd BM ROBERTO CHAGAS DE OLIVEIRA MELO
(Ref. Nota o° 033/99 - EM/1)
3 -PRAÇA A DISPOSIÇÃO:
Passa a disposição do PROJETO MENINAS E MENINOS LIVRES - MEL/SEGUP,
o Sd EM ROBERTO CHAGAS DE OLIVEIRA, do QCG.
(Ref. Notan° 033/99-BM/1)
4 - AUTORIZAÇÃO:
Autorizo o 3° Sgt BM ANTÔNIO LUCIANO ALVES, a se deslocar no período de 22
a 30mar99, à Cidade de Juazeiro do Norte/CE, a fim de participar da 15° Corrida em comemoração
do Padroeiro Padre Cicero, sem ônus para o Estado.
(Rei Nota n° 033/99 - BEI/1)
— — _
5 - MUDANÇA DE QUALIFICAÇÃO:
Fica mudada a Qualificação Bombeiro Militar de "Condutor e Operador de Viaturas"
para "Auxiliar de Saúde", do 3° Sgt BM RONALDO 'LIXEIRA DA SILVA, em virtude do
referido militar preencher todos os requisitos necessários, referente a mudança de Qualificação,
conforme prescrito no Decreto Estadual do dia 27out94.
(Ref. Notan° 033/99 -BIWI)
II - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS:
1-PROJETO TRANSCRIÇÃO:
PRLAA: PROJETO DE PESQUISA
COORDENADOR:
Ten. Cel. QOBM MARCOS AURÉLIO
AUTORES:
Maria do Socorro Malheiros - Bacharel e Licenciatura Plena em Psicologia.
3° Sgt BM NELSON DA SILVA COSTA - Bacharel em Psicologia
ORIENTADORA:
Maria Eunice Figueiredo Guedes - Departamento de Psicologia Social e
Eseolar5UFPA.
JUSTIFICATIVA
Uma das maiores descobertas para o progresso da humanidade foi o fogo. Elemento
de importância vital em todas as sociedades desde tempos mais remotos, o fogo pode trazer, em
contrapartida, danos incalculáveis quando de seu uso desastroso e imprudente.
Na Antigüidade, entre os hebreus e os gregos, o fogo tinha um cunho religioa
divinatório - representava o fogo deus. Com o acelerado crescimento econômico-social
sociedades e o crescimento das atividades mercantis e comerciais, houve uma concentração `
renda nas mãos de alguns poucos estratos sociais que detinham a propriedade ' meios'
produção e provimento social. Este fato influenciou grandemente no alijmnentmarginalizaçáo de uma massa despojada destes meios, processo de exclu
como uma das formas de reação a ele a utilização do fogo em revoltas
deste momento, atribuiu ao fogo um caráter de distribuição.
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Para garantir a proteção dos bens e vidas da classes dominantes fez-se necessária a
criação e estruturação de um grupo de homens denominados "vigílias noturnos", organização
incipiente dos futuros Corpo de Bombeiros Militares.
Conforme o progresso e expansão das cidades, o atendimento das vigílias noturnos
tornou-se precário exigindo um grupo melhor organizado técnica e estruturalmente, assim surgindo
formalmente a primeira Corporação de Bombeiros no ano VI El C. Criado pelo Imperador Augusto
César, tinha como finalidades básicas a vigília da cidade e o combate a incêndios. Desta forma e a
partir de então, o Corpo de Bombeiros Militar atravessa a história da civilização ocidental
atuando nos mais diversos segmentos sócio - políticos.
O Corpo de Bombeiros Militar do Pará, imbuído da missão de salvar vidas,
encontra-se atualmente com uma visão macro da sua missão, desempenhando seu dever de tal
forma que a. cada dia expande sua importância para o desenvolvimento do Pará, pois sua função
não se resume unicamente á extinção de incêndio. Cabe-lhes muitas outras atribuições que
surgiram conforme as contingências sociais, e que vão desde a prevenção e combate a incêndios
até o planejamento, coordenação das atividades de Defesa Civil, atribuições estas que se resumem
no seu lema e objetivo primordial: 'Vidas alheias e riquezas salvar",
Trata-se pois, de uma organização indispensável para a harmônica existência social,
dai a necessidade de um Corpo que apresente uma infra-estrutura, a nível de capacitação técnica e
profissional, que contemple a demanda da comunidade.
Ás vésperas do terceiro milênio, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará preparando-se
para novas demandas da sociedade moderna Preocupando-se com a melhoria da qualidade dos
serviços da Corporação e com a melhoria da saúde mental do bombeiro militar (Oficial e Praça) e
da sua qualidade de vida, cria estrutura através da Portaria n° 81, de 01 de maio de 1995 - O Projeto
de Recuperação de Indivíduos que abusarem do Álcool - PRIAA. Em função do fato do uso do
álcool de maneira abusiva vir prejudicando a muitos militares do CEMPA, repercutindo nas
questões funcionais, disciplinares e familiares.
Apesar de ter sido criado no ano de 1995, este projeto foi devidamente viabilizado no
ano de 1997, quando começou a ser desenvolvido um trabalho psicossocial voltado ao
atendimento, prevenção, recuperação e tratamento do alcoolismo dentro desta organização militar.
Este trabalho psicossocial revestiu-se de importância fundamental, pois possibilitou a
construção de um espaço onde as necessidades e anseios dos bombeiros militares (dentro das
limitações inerentes a um trabalho pioneiro e iniciante) fosse ouvidas.
Neste primeiro momento de intervenção (1997-1998) realizamos diversos atividades
sócio - educativos; tais como:
Palestras sobre o tema Alcoolismo em parceria. com profissionais de saúde (Médicos,
Psicólogos, Assistente Sociais) e os membros dos alcoólicos Anônimos:
Visitas e atendimento psicossocial aos bombeiros militares das Unidades da Capital e
do interior.
Realizamos, também, neste período atendimento semanal aos bombeiros militares no
Quartel do Comando Geral do CBMPA.
Assim, as conclusões iniciais deve primeiro ano de trabalho no Projeto PRIAA
possibilitaram a elaboração de um relatório no qual foram intercalados as variáveis Alcoolismo Violência Doméstica - Espaço Militar e Gênero . Este relatório foi enviado para o Congresso
Internacional Família e Violência que será realizado na cidade de Florianópolis - Santa Catarina no
período de 19 a 23 de abril de 1999. Sendo aprovado para ser apresentado como Mesa Redonda
com os temas Sexualidade e Violência, Violência Doméstica e Relações de Gênero.
Todos os temas apresentados nesta Mesa Redonda serão supervisionados pela
professora Mestra Maria Eunice Figueiredo Guedes do Departamento de Psicologia Social e
Escolar da Universidade Federal do Pará e também Coordenadora do Grupo de Estudo em
Psicologia Social e Relações de Gênero.
Objetivo Geral:
Construir um Diagnóstico Psicossocial sobre o uso Abusivo de Álcool e suas
conseqüências no comportamento afetivo - emocional, familiar, psíquico, social e disciplinar dos
bombeiros militares das unidades da capital e do interior.
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Objetivos Específicos:
Viabilizar a estruturação de um grupo de análise - reflexão sobre o Alcoolismo no
âmbito do CBMPA.
Contribuir para a reflexão e prevenção sobre as questões relacionadas ao Alcoolismo.
Resgatar a dignidade do bombeiro militar envolvido com o uso abusivo do álcool
mostrando a possibilidade da melhoria da sua qualidade de vida profissional, social, afetivo emocional e familiar e incremento de sua auto - estima
Possibilitar ao Comando a estruturação de medidas de saúde que visem a prevenção e
o tratamento em ralação aos BMs envolvidos com a questão do uso abusivo do álcool.
Metodologia: Levantamento e coleta de dados nas UBMs: (1° GI, SCLMarituba,
SCLIcoaraci, SCLIPAAR, SCLINFRAERO, CFAE,EFO, 2° GL 3° 5011I, 2° SGI(2, 4° SGIII.
Amostra aleatória simples: 20% do efetivo de cada Unidade Operacional selecionada.
Instrumento: questionário semi aberto.
Referencial teórico de análise: teoria psicodinâmica, teoria comportamental, conceito
de gênero, e a definição de alcoolismo número 303.912 - Sindroma de Dependência Alcoólica.
CRONOGRANLA
Aprovação e publicação em BG
3 licação dos questionários nas Unidades Operacionais
°p
Elaboração do Relatório parcial
Elaboração e entrega do Relatório Final
Apresentação do Projeto no Congresso Internacional Familia e
Violência na Universidade Federal de Santa Catarina
DESPACHO: Autorizo
(Ref Nota n° 033/99 - BM/1)
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2 - NOMEAÇÃO DE COMISSÃO:
PORTARIA N° 142, DE 17 DE MARÇO DE 1999 - GAB. CMD.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de suas
atribuições legais, e;
RESOLVE:
Art. 1° - Nomear os Tenentes ANDREI VICENTE DA COSTA, OLIMPIO
AUGUSTO COELHO DE OLIVEIRA e EDUARDO CELSO DA SILVA FARIAS, para sob
Presidência do Primeiro, tendo os outros dois como adjunto e Secretário respectivamente,
comporem a Comissão que irá proceder o termo de exame, avaliação e descarga das barracas
deterioradas da. CEDEC, conforme documento em anexo.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogadas as disposições em contrário.
Art. 4° - Registre-se, publique-se e cumpra-se.
(Ref. Nota n° 033/99 - BM/1)
3 - OFÍCIO RECEBIDO - TRANSCRIÇÃO:
OFÍCIO N° 196/99 -DA SECRETÁRIA ESPECIAL DE DEFESA SOCIAL.
Senhor Comandante Geral,
Convidamos V. Exa., para a solenidade de posse da Diretoria Executiva do Conselho
Interativo de Segurança Pública e Justiça - CISJU do Municipio de Tucurui/PA. O evento está
marcado para o dia 09abr99, naquele município. Breve estaremos encaminhando a programação do
evento.
Certo de contarmos com a participação de V. Ex'., subscrevemo-nos.
Atenciosamente,
PAULO SETTE CÂMARA
Secretário Especial de Defesa Social.
DESPACHO: A DP para providências.
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