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   TRAJES E UNIFORMES - VI ENBOM/2020 
 

         UNIFORME ABERTURA - 04/03/2020: 

 Militares CBMERJ (2º G): 

1. bibico cinza pérola escuro;  

2. camisa feminina bege escuro meia-manga; 

3. camisa de malha meia-manga vermelha;  

4. calça feminina cinza pérola escuro ou saia cinza perola escuro; 

5. cinto de lona vermelho;  

6. meias sociais pretas ou meias de náilon transparente;  

7. sapatos pretos de salto médio ou baixo;  

8. presilhas e rede de cabelo na cor do cabelo ou preta; 

9. bolsa preta feminina (opcional). 

 Militares demais Estados: O correspondente  

 Civis: Passeio, esporte fino ou tenue de ville 

Traje para vernissages, almoços, conferências, teatro, encontros profissionais, concertos e 

formaturas. 

 

 

         UNIFORME SIMPÓSIO - 05/03/2020:  

 Militares CBMERJ (2º G): 

1. bibico cinza pérola escuro;  

mailto:vienbom2020@gmail.com


GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
VI ENCONTRO NACIONAL DE BOMBEIRAS MILITARES - 2020 
 

 

2 Chefia de Gabinete SEDEC/CBMERJ – Praça da República, nº 41 - Centro, Rio de Janeiro - RJ. 
CEP: 2211-350 – Telefone: 2333-2958 – e-mail: vienbom2020@gmail.com – site: vienbom2020.com            
 

2. camisa feminina bege escuro meia-manga; 

3. camisa de malha meia-manga vermelha;  

4. calça feminina cinza pérola escuro ou saia cinza perola escuro; 

5. cinto de lona vermelho;  

6. meias sociais pretas ou meias de náilon transparente;  

7. sapatos pretos de salto médio ou baixo;  

8. presilhas e rede de cabelo na cor do cabelo ou preta; 

9. bolsa preta feminina (opcional); 

 Militares demais Estados: O correspondente  

 Civis: Passeio, esporte fino ou tenue de ville 

Traje para vernissages, almoços, conferências, teatro, encontros profissionais, concertos e 

formaturas. 

 

         UNIFORME COMPETIÇÃO BOMBEIRA DE GARRA - 06/03/2020:  

 De acordo com a especificidade de cada prova 

 

 

         UNIFORME ENCERRAMENTO - 06/03/2020:  

 Calça jeans e camisa do evento.  
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