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Maj BM QOC/00 – Roberta Palmeira L Caeiro 

Atividades Fora da Programação 

 A fim de aumentar a 

interação e confraterni-

zação entre as inscritas no 

VI Encontro Nacional de 

Bombeiras Militares estão 

sendo programadas 

algumas atividades extra 

para os momentos pós 

evento. 

Assim, como forma de 

confraternização foi 

programado para quinta- 

feira, dia 05 de março de 

2020, após o término do 

simpósio, um jantar no 

restaurante do Hotel Vila 

Galé. 

 A previsão para início do 

jantar as 19h00min, e 

término as 22h00min, 

posto que no dia seguinte 

as programações seguirão 

cedo com a Competição 

Bombeira de Garra. 

Para o referido jantar o 
valor será de R$ 65,00 
(sessenta e cinco reais), 
mais os 10% do serviço. 

Estão incluídos no valor, o 
buffet do restaurante 
Massa Fina  e bebidas não 
alcoólicas. 

O restaurante possui 200 
lugares, logo, solicito que 
as interessadas entrem em 
contato com a Capitão 
Patrícia Leal para que 
possamos compor a lista 
das participantes e efetuar 
a reserva junto ao 
restaurante.  
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A Inscrição para a Mesa Redonda  

 Posto o encerramento das 
inscrições para as Mesas de 
Discursão no dia 
17/02/2020, foi constatado 
que não houve a efetiva 
participação de militares 
das demais corporações. 

Entendendo ser 
fundamental a participação 
do maior número de 
pessoas com vivências 
distintas, a fim de 
enriquecer a experiência 
transmitida pela ação da 

mesa redonda, este Comitê  
Organizador vem estender 
o prazo das inscrições nas 
rodas de discursão até o 
dia 02/03/2020, a saber:   

 → “O assédio e suas 
peculiaridades dentro do 
cotidiano de trabalho de 
Bombeiro Militar”; e 

→ “Operação em foco: a 
atuação feminina nas 
atividades operacionais de 
Bombeiro Militar”. 

As militares interessadas 
deverão submeter à 
organização um currículo 
atualizado ou uma carta de 
apresentação, reportando 
ao comitê organizador do 
VI ENBOM a pertinência da 
sua contribuição nas 
matérias debatidas.  

A documentação deverá 
ser enviada para o e-mail 
vienbom2020@gmail.com. 

A relação será divulgada no 
dia 03 de março de 2020. 

Fiquem atentas às publicações !!! 

     www.vienbom2020.com 
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 A Competição Bombeira de Garra - Errata 

Prezadas competidoras, 

para melhor administração 

do tempo das provas e 

esforço das competidoras, 

foram realizadas as 

seguintes alterações no 

escopo da competição 

Bombeira de Garra:  

Prova de Combate a 

Incêndio - Foi alterada a 

ordem das estações, além 

das alterações a seguir: 

1ª Estação - Maneabilidade 

na torre de Exercícios. Para 

esta estação houve uma 

inversão no posicionamen-

to da bandeirola, devendo 

a competidora subir a 

escada,pegar a bandeira no 

assoalho do 1º pavimento, 

lancar a bandeira ao solo e 

descer a escada. 

2ª Estação - Deslocamento 

de mangueira. Nesta 

estação a alteração do 

espaço a ser deslocada a 

mangueira foi reduzido de 

20 m para 10 metros.  

3ª Estação - Transporte de 

aparelho extintor. 

4ª Estação - Resgate de 

vítima. 

A prova será encerrada 

quando a competidora 

soar o sino no pórtico da 

torre de exercícios. 

 

Prova de Salvamento 

Terrestre – Também   

foram realizadas alterações 

na ordem das provas, além 

de alterações pontuais na 

execução das mesmas.   

1ª Estação - Transposição 

de obstáculo. 

2ª Estação – Agilidade e 

Resistência. Nesta estação 

a alteração do espaço a ser 

deslocada o objeto 

tracionado foi reduzido de 

10 m para 03 metros.  

3ª Estação - Equilíbrio. 

4ª Estação – 

Maneabilidade de 

equipamento. 

A prova será encerrada 

quando a competidora 

soar o sinal sonoro 

indicativo de 

encerramento da prova. 

Todas as alterações 

indicadas poderão ser 

melhor visualizadas no 

regulamento da competi-

ção, já alterado no portal 

do evento. 

Derradeiramente, para fins 

logísticos, solicito que as 

militares que tenham 

interesse em se inscrever 

nas provas o façam o mais 

breve possível para que 

possamos quantificar o 

transporte das mesmas da 

praia de Copacabana ao 

Quartel do Comado Geral e 

para que calculemos a 

inclusão de mais militares 
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 Prêmio Molly Williams - 

Já se encontra disponível no 

site a lista das militares 

inscritas para a premiação. O 

período de votação vai de 01 

à 05 de março de 2020. 

Participe!! 

 

 Atenção Militares que estão hospedadas nos 

Hotéis Vila Galé e Arosa. Por conta do horário da 

Competição, os referidos hotéis iniciarão o serviço 

de café da manhã as 06h00min, para que as 

militares inscritas possam desfrutar dos serviços de 

café da manhã.  

NÃO ESQUEÇA SUA 
LATA DE LEITE EM PÓ !!! 
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