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   ovas viaturas e materiais 
operacionais foram entregues ao 
CBMGO, na manhã do dia 2, pelo 
Governador do Estado de Goiás, 
Marconi Perillo. A entrega ocorreu 
durante a solenidade de abertura da 
Semana da Pátria, na Praça Cívica.    
A chave simbólica das novas viaturas 
foi entregue pelo governador ao 
Comandante Geral do CBMGO, 
Coronel Carlos Helbingen Júnior.

Ao todo, foram entregues 61 
novos veículos, dos quais 50 serão 
destinados aos serviços de inspeções 
técnicas em edificações, fiscalizações e 
ações de defesa civil; 10 veículos que 

serão utilizados como Unidades de 
Resgate e uma viatura como Unidade 
de Suporte Avançado.

Foram entregues também  
diversos equipamentos e materiais 
operacionais, de combate a incêndio 
urbano, florestal, de proteção 
respiratória, desencarceradores, entre 
outros, permitindo a manutenção do 
atendimento de excelência prestado à 
comunidade goiana. 	 	  
	 Todas viaturas e equipamentos 
foram adquiridos com recursos do 
Fundo Especial de Reaparelhamento e 
Modernização do CBMGO 
(Funebom).
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CBMGO recebe viaturas e equipamentos do Governador
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CBMGO comemora os 191 anos da independência do brasil 

  arabéns aos bombeiros militares que 

participaram dos desfiles cívico-militares em todo o 

Estado, no dia 7 de setembro. 

A Corporação levou para as ruas de vários 

municípios parte de seu efetivo, viaturas 

(operacionais e administrativas), além de materiais e 

equipamentos. Os desfiles comemoraram os 191 anos 

da Independência do Brasil.
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CBMGO recebe área para construção de Destacamento

O destacamento que estará subordinado ao                
8º Batalhão Bombeiro Militar proporcionará à sociedade 

mais agilidade e eficácia nas operações de salvamento, 

reduzindo o tempo resposta nos acionamentos. A data 
prevista para a inauguração da nova unidade é durante as 

comemorações do aniversário da capital goiana em 2014. 

6º DBM, em Ceres, tem novas instalações  

Foram inauguradas no último dia 3, as 

instalações do 6º Destacamento Bombeiro Militar    

(6º DBM), em Ceres. O governador de Goiás, 

Marconi Perillo, e o Comandante Geral do 

CBMGO, Coronel Carlos Helbingen Júnior, 

fizeram o descerramento da placa de inauguração 

da unidade da Corporação na cidade. A 

solenidade foi acompanhada por diversas 

autoridades civis e militares.
	 Em sua fala, o Comandante Geral do 

CBMGO destacou a importância da inauguração e 

agradeceu aos parceiros que possibilitaram a 

presença da corporação na cidade. 

	 A reforma do prédio, além de contar com       

mão-de-obra de detentos da Unidade Prisional de 

Ceres, foi uma parceria de várias prefeituras da 

região e do comércio local.  

Viaturas e equipamentos também foram entregues 

durante a inauguração.

           secretário de Estado da Segurança Pública, Joaquim Mesquita, e 
o Comandante Geral do CBMGO, Coronel Carlos Helbingen Júnior, receberam 

da prefeitura de Goiânia a doação de uma   área de 1.370 metros quadrados 

para a construção de uma unidade operacional da Corporação na Região 
Sudoeste.  O Prefeito Paulo Garcia assinou, no dia 5, o termo de doação do 

terreno no bairro Moinho dos Ventos.
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Com a conclusão do curso, os 3º Sargentos ficam 
habilitados para a promoção à graduação de            
2º Sargento, conforme a Lei n 15.704, de 20 de junho 
de 2006. 

Os homenageados da turma foram os cabos 
Marinho e Sílvio, militares reformados em razão de 
um acidente durante ocorrência em 1995. 
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oi realizada, no dia 5, a formatura do Estágio 
de Adaptação de Sargentos (EAS) do CBMGO.       
A cerimônia aconteceu no pátio da Academia 
Bombeiro Militar e contou com a presença de 
autoridades civis e militares, além de familiares 
dos formandos. Participaram da turma 47 
bombeiros militares.

Durante o EAS, foi proporcionado aos 
militares experiências de aprendizagem de 
conhecimentos gerais e técnico-profissionais que 
os capacitaram ao exercício e ao desempenho das 
atribuições inerentes à graduação.  

CBMGO habilita 47 sargentos
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