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CBMGO encerra operação carnaval com saldo positivo
12ª CIBM, de Santa
Helena de Goiás, e 2º
DBM, de Quirinópolis,
realizam troca de
comando
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Estágio de Adaptação
de Sargentos habilita
47 bombeiros militares
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Bombeiros salvam
vida de recém-nascida
em Mineiros
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12ª CIBM tem novo comandante

A

12ª Companhia Independente Bombeiro

Militar, de Santa Helena de Goiás, tem novo
comandante. O 1º Tenente Willian Alves Diniz
assumiu a função exercida até então pelo Tenente
Coronel

Michelssen

Rodrigues

de

Faria.

A

solenidade militar, realizada no dia 7, contou com
a presença de várias autoridades, entre elas o
Prefeito do Município, Judson Lourenço, e o
Subcomandante

Geral

do

CBMGO,

Coronel

Divino Aparecido de Melo.

2º DBM também realiza passagem de comando
O 2º Destacamento Bombeiro Militar, de
Quirinópolis, também realizou passagem de
comando, no último dia 7. O 1º Tenente
Willian Alves Diniz passou o comando para o
2º Tenente Ítalo Ferreira Silva. Participaram
da cerimônia o Prefeito do Município, Odair
Resende,

o

Subcomandante

Geral

do

CBMGO, Coronel Divino Aparecido de Melo,
dentre outras autoridades civis e militares.
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CBMGO habilita 47 sargentos
Comandante Geral do CBMGO, Coronel Carlos
Helbingen Júnior.
Durante o EAS, foram proporcionadas aos
alunos experiências de aprendizagem que os
capacitaram ao exercício e ao desempenho das
atribuições

inerentes

à

nova

graduação.

Participaram do estágio 47 bombeiros militares de
várias unidades da Corporação.

O

CBMGO promoveu, na manhã do dia 6,

a formatura do Estágio de Adaptação de Sargentos
(EAS). A solenidade foi realizada no pátio da
Academia Bombeiro Militar, em Goiânia, e contou
com a participação de diversas autoridades civis e
militares, entre elas o Secretário da Segurança
Pública

e

Justiça,

Joaquim

Mesquita,

e

o

Corporação forma 40 novos cabos
Com a presença de familiares, amigos e
várias autoridades foi realizada, na manhã do dia
15, a formatura de 40 Cabos de diversas unidades
da Corporação. A solenidade aconteceu no pátio
da Academia Bombeiro Militar, em Goiânia.
O Estágio de Adaptação de Cabos (EAC)
teve por finalidade capacitar o Cabo Bombeiro
Militar no desempenho de suas funções e no
comando de pequenas frações. Durante o curso, os
militares receberam treinamentos de Emergências
Médicas, Instrução Militar, Chefia e Liderança,
Instrução Geral, Defesa Civil, Produtos Perigosos,
Educação Física Militar, Sistema de Comando de
Incidentes,

Combate

a

Incêndio

Administrativos e Operacionais.

e

Sistemas
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Bombeiros salvam vida de recém-nascida em mineiros

telefone. Durante a ligação, mantida até a chegada
da Unidade de Resgate, a mãe da criança foi
orientada sobre os procedimentos de primeiros
socorros em caso de obstrução respiratória e
reanimação cardíaca.
A

guarnição,

composta

pelo

Sargento

Cândido, Soldado Wonder e Soldado Teodoro, deu
continuidade ao atendimento e encaminhou a
criança com vida para o hospital.

P

arabéns a equipe da 6ª Companhia

Independente Bombeiro Militar, de Mineiros, que
atuou na ocorrência de salvamento de um bebê
engasgado, na noite do último dia 30.
Com tranquilidade e segurança a Sargento
Gisele, videofonista do COB, soube orientar e
conduzir o salvamento da recém-nascida por

Homenagem

O CBMGO perdeu um de seus valorosos
combatentes. O Sargento Getúlio Costa Ferreira,
do Centro de Manutenção do Material de
Motomecanização,

fez

sua

passagem

na

Corporação de forma devocional, digna de
elogio e reconhecimento por parte de todos. O
CBMGO lamenta o ocorrido e oferece aos
familiares e amigos as condolências, bem como
os mais estimados préstimos.

