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APRESENTAÇÃO DAS JORNADAS TÉCNICO 
CIENTÍFICAS 

Gustavo Walter Falcão¹ 

 

Por ocasião do lançamento da 1ª edição deste periódico científico, 

diga-se de passagem, um marco institucional do Corpo de Bombeiros Militar de 

Pernambuco - CBMPE na busca do constante aprimoramento profissional, não 

podíamos deixar de historiar o longo caminho percorrido através dos demais 

momentos científicos vividos por essa mais que secular Instituição, que nesta 

data cumpre mais essa nobre missão de propagar conhecimento. 

Em 2007 sediamos o IX Seminário Nacional de Bombeiros - 

SENABOM, um evento de grande repercussão, que contou com os 

espectadores e palestrantes dos mais diversos Estados da Federação, onde 

foram abordados temas relacionados a incêndio, salvamento e atendimento 

pré-hospitalar. Capitaneado pelo Comando Geral do CBMPE, envolveu na sua 

formatação e execução, todos os setores da instituição, cada um contribuindo 

com suas expertises, que acabaram por produzir um evento trabalhoso mas 

que atingiu com plenitude os objetivos propostos. 

Paralelamente ao IX SENABOM, sediamos pela primeira vez uma 

reunião da União de Bombeiros de Países de Língua Portuguesa - UBPLP, um 

momento mais restrito do que o SENABOM, todavia não menos importante, 

onde contamos com a participação de representantes de Portugal, Costa do 

Marfim e Angola, circunstância em que foram discutidos assuntos de relevância 

que perpassam realidades comuns de Corpos de Bombeiros de países em 

desenvolvimento. 

Em 2009 foi realizado o 1º Seminário de Atendimento Pré-Hospitalar 

-APH em parceria com a Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das 

Graças - FENSG/UPE, um evento produzido pelo Grupamento de Bombeiros 

de Atendimento Pré-Hospitalar - GBAPH e direcionado especificamente para 
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os Oficiais que concorriam à escala de Operações do Grupamento, cujo 

principal objetivo foi de criar um espaço de discussão dos problemas relevantes 

que afligiam o serviço de APH naquela época. 

Ainda em 2009 aconteceu o I Seminário sobre Operações BM nos 

Estádios de Futebol de Pernambuco. Também produzido pelo GBAPH, foi um 

evento altamente enriquecedor onde palestraram Jornalistas, Policiais Militares 

e Bombeiros Militares, tendo na assistência, Bombeiros Militares de PE e AL, 

além de Policiais Militares. 

Esse momento também aconteceu em parceria com a FENSG/UPE e 

não ficou, conforme o perfil dos próprios palestrantes, restrito ao APH, 

perpassando assuntos afetos às atividades de incêndio, salvamento, policial, 

tendo como ponto alto, onde foram travadas discussões acaloradas, a palestra 

de abertura com o tema ” A relação entre instituições de segurança e a mídia, 

em eventos esportivos” proferida pelo jornalista e radialista o Sr. Aderval 

Barros, personalidade ilustre e crítica, que deixou sua marca naquele 

Seminário. 

Tal momento antecedeu a realização do jogo Brasil x Paraguai, no 

estádio do Arruda, por ocasião das Eliminatórias da Copa do Mundo de Futebol 

FIFA 2010. 

Já em 2010 ocorreu o II Simpósio Regional de APH, no Centro de 

Convenções de Pernambuco - CECON, um espaço que, por suas próprias 

características, conseguiu oferecer maior conforto além de ampliar a 

possibilidade da participação de um número maior de Bombeiros. Desta feita, 

foram convidados, além de representantes de BBMM da Região NE, gestores 

locais do SAMU-192 e da rede de saúde do Estado. A participação desses 

últimos promoveu o fortalecimento da parceria existente com os demais órgãos 

da rede pública de saúde. 

Em 2011 foi executado o III Simpósio Regional de APH para BBMM, 

desta feita no Centro de Formação dos Servidores do Estado de Pernambuco -

CEFOSPE, trazendo como temática principal a participação do GBAPH como 
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elemento contribuinte no programa de governo “Pacto pela Vida”, voltado à 

redução da violência na RMR. Nesta versão todas as palestras e mesas 

redondas abordaram temas relacionados à violência, tais como: APH em local 

de crime, traumas específicos relacionados a Perfuração por Arma de Fogo -

PAF e Perfuração por Arma Branca -PAB, etc. O elemento diferencial deste 

momento científico foi a abertura para a assistência, além dos BBMM, de 

profissionais de saúde  que atuavam no APH, na modalidade móvel e fixo, ou 

seja, elementos do SAMU-192 e das Unidades de Pronto Atendimento -UPA’s, 

respectivamente, o que tornou bastante concorrido os acentos do auditório 

principal do CEFOSPE, o qual precisou receber fileiras de cadeiras para serem 

acrescidas às 160 cadeiras fixas existentes, de modo a comportar todos os 

presentes. Registrou-se ainda a presença de BBMM dos Estados de AL, PB, 

CE e RN, os quais elevaram ainda mais o nível dos debates. 

Um momento de destaque dessa versão foi a participação como 

palestrante da Exmª Sra. ANA MARIA, DD Secretária Estadual de Saúde/PE, a 

qual iniciou os trabalhos proferindo a palestra de abertura, abordando tema 

relacionando ao fortalecimento da rede de saúde da RMR com a ativação dos 3 

nosocômios metropolitanos (Hospital Miguel Arraes -HMA, Hospital Dom 

Helder Câmara -HDHC e Hospital Pelópidas Silveira -HPS) além das 14 UPA’s 

da RMR. 

Em 2012 tivemos a IV Jornada Regional de APH para BBMM, 

também realizada no CEFOSPE, teve como tema “Os desafios do sistema pré-

hospitalar, no contexto dos megaeventos”. Tal tema contextualizava o 

momento que estávamos atravessando, ou seja, as vésperas da Copa das 

Confederações de Futebol Masculino FIFA de 2013. Esse momento foi 

abrilhantado, quando na sua abertura fez-se presente o Exmº Sr. RICARDO 

LEITÃO, DD Secretário Extraordinário da Copa, o qual assistiu a palestra de 

abertura proferida pelo então Sr. Ten Cel PMPE ILÍDIO VILAÇA, Gerente Geral 

de Programas e Projetos Especiais da SDS, com o tema “Grandes Eventos”. 



Revista FLAMMAE 
Revista Científica do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco 

APRESENTAÇÃO DAS JORNADAS TÉCNICO CIENTÍFICAS 
Publicada no Volume Nº01 Edição de JAN a JUN 2015 - ISSN 

Versão on-line disponível em: http://www.revistaflammaecbmpe.wix.com. 
 

 

177 
 

Como o próprio tema ensejava, todas as palestras tinham o foco 

voltado para acidentes massivos. Assim como no evento do ano anterior 

houve, além dos BBMM na assistência, a participação massiva de integrantes 

dos SAMU-192, UPA’s, BBMM do DF, MT, SE e de todo o 3º ano do Curso de 

Formação de Oficiais - CFO do CBMPB, prestigiando e contribuindo com nosso 

evento. 

Em 2013 ocorreu o nosso último momento científico, e, dentro da 

premissa de, paulatinamente, irmos agregando valores, no momento em que 

houve a V Jornada Regional de APH para BBMM, conseguimos em sequência 

realizar a tão sonhada I Jornada de Combate a Incêndios para BBMM. Tais 

eventos ocorreram no auditório da Faculdade de Ciências da Administração de 

Pernambuco – FCAP/UPE. 

Com o tema geral “Plantando as sementes da prevenção e 

combatendo incêndios”, além das palestras voltadas para o APH, que 

mantiveram o nível dos eventos anteriores, as palestras voltadas para a 

atividade de incêndio, começaram com palestrantes de altíssimo nível onde 

destacamos o Prof. VALDIR PIGNATTA SILVA (USP-POLI), com a palestra 

“Segurança das Estruturas em Situações de Incêndio - Uma visão da América 

Latina”, o Sr. Ten Cel CBMDF GEORGE CAJATY BRAGA, com as palestras 

“Avaliação e Aumento da Performance das Lentes dos Equipamentos de 

Proteção Respiratória em Incêndio” e “Utilização do Sistema CAFS em viaturas 

de Combate a Incêndio”, além do Sr. 2º Sgt Mat. 707081-0 JÚLIO SÉRGIO 

ANDRADE DE QUEIROZ / Grupamento de Bombeiros de Incêndio -GBI, com a 

palestra “Segurança do Trabalho no Atendimento Pré-hospitalar”, o qual 

chegou quebrando paradigmas, sendo o primeiro praça a atuar como 

palestrante em todas as versões dos momentos dessa natureza. Parabéns 2º 

SGT BM JÚLIO/GBI, que o senhor seja o primeiro de muitos outros. 

Acreditamos que o ponto alto de todos esses eventos, desde o mais 

embrionário, até o último já bem gestado, foi a motivação que moveu os oficiais 

e praças na busca incessante de ofertar sempre momentos de reflexão, 
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intercâmbio, discussão e aprendizado, para o público interno, coirmãos BBMM 

de outros Estados e companheiros do APH fixo e móvel. 

Onde queremos chegar? 

Chegamos a um bom caminho, com a serenidade e humildade 

necessária, atingimos a um marco o qual adensa a alegria da conquista e os 

desafios do porvir. A edição deste periódico, inclusive ultrapassa nossos 

objetivos iniciais, abrindo as, tão sonhadas, portas, de ver publicadas e 

amplamente divulgadas as produções científicas oriundas dos nossos Cursos 

de Aperfeiçoamento e Curso Superior e tantos bons trabalhos desenvolvidos 

por profissionais de emergência que fomentam o debate técnico-científico, os 

quais anteriormente viviam enclausuradas num armário, sabe Deus onde. 

Editar momentos e instrumentos que gerem a produção científica, 

antes de mais nada, é uma grande demonstração de respeito ao que há de 

mais nobre em qualquer empresa, seu capital humano. 

Finalizamos deixando os nossos sinceros agradecimentos a todos 

aqueles que direta ou indiretamente, idealizaram, fomentaram e conceberam 

este grande instrumento de propagação de conhecimento. 

” Para empurrar pra baixo as pessoas, você tem que descer com 

elas.“ John Maxwell  

O oposto também é 100% verdade. 
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