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NEGÓCIO
Proteção à vida, ao meio ambiente e ao patrimônio.

PROPÓSITO
Salvar e valorizar vidas, de modo a inspirar pessoas e levar 
esperança.

MISSÃO
Servir à sociedade mineira com atividades de coordenação 
e execução de ações de defesa civil, prevenção e combate 
a incêndio, perícias de incêndio, busca e salvamento e es-
tabelecimento de normas relativas à segurança das pes-
soas e de seus bens contra incêndio ou qualquer tipo de 
catástrofe, contribuindo para o desenvolvimento do Estado.



VISÃO
Atingir a excelência na qualidade dos serviços prestados à 
sociedade mineira.

VALORES
Hierarquia e disciplina, Valorização da vida, Ética, Adminis-
tração pública, Responsabilidade social, Probidade admi-
nistrativa, Compromisso, Integridade e honestidade, Efetivi-
dade, Imparcialidade, Transparência, Robustez física.



POR QUE SALVAR E 
VALORIZAR VIDAS?

Há profissões e atividades que podem tornar os dias co-
muns das pessoas em suas melhores experiências: uma 
linda cerimônia de casamento, um inesquecível espetáculo 
musical ou a viagem dos sonhos.

Mas esse não é o trabalho do Corpo de Bombeiros. Na maio-
ria das ocasiões atuamos nos momentos mais difíceis da 
vida das pessoas. Por muitas vezes são momentos de an-
gústia, perda, dor e tristezas. Entrar como um feixe de luz em 
meio à escuridão é o nosso propósito, pois entendemos que 
o bem mais precioso é a vida e nos entregamos de corpo 
e alma para garantir que ela seja preservada, mesmo que 
seja com o sacrifício da nossa própria vida.



E uma verdade que muitos acabam se esquecendo: todos 
somos usuários dos serviços dos bombeiros, seja nas ações 
de prevenção, no atendimento a sinistros ou na resposta a 
desastres.

A garantia de que executaremos com bastante licitude e 
eficiência os recursos a nós destinados é o reflexo do com-
prometimento institucional com o zelo pela coisa pública e 
com a transparência de todos os nossos processos.

Investir no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais é se 
permitir participar do processo que tornará a nossa co-
munidade cada vez mais resiliente e, principalmente, 
junto de nós, também salvar e valorizar vidas, inspirando 
outras pessoas e levando esperança a quem mais precisa. 
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O ATENDIMENTO PRIMÁRIO 
BUSCA, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR

Em momentos de grandes dificuldades, muitas vezes são 
os militares do Corpo de Bombeiros aqueles que primeiro 
chegam para prestar socorro às vítimas: O amigo incerto 
nas horas incertas.

Em apoio à Força Estadual de Saúde, o Atendimento Primá-
rio é a atividade dos Bombeiros que, desde a década de 
1990, tem o maior reconhecimento por parte da comunida-
de mineira.

O objetivo é focar todos os esforços para garantir a manu-
tenção da vida das pessoas, reduzir as eventuais sequelas 
e garantir acesso universal, igualitário e gratuito da popula-
ção às ações e serviços públicos de saúde.

Não há atendimento à vítima que está em local ainda des-
conhecido. Assim como não se pode realizar o suporte bási-
co de vida às vítimas cujo acesso é, de certa forma, impos-
sível para as pessoas comuns devido a condições de risco 
como altura, encarceramento por ferragens, instabilidade 
de terreno, altas temperaturas ou envolvidas por substân-
cias perigosas.

Busca: ações realizadas com a finalidade de localizar víti-
mas humanas, cadáveres, partes cadavéricas, animais ou 
bens materiais.

Salvamento: é a guarnição bem como o conjunto de ativi-
dades, ações e operações com a finalidade de resgatar e 
salvar vidas humanas, garantindo acesso à vítima e sua re-

tirada do local de risco bem como fornecimento de suporte 
básico de vida e demais ações de atendimento pré-hospi-
talar ainda na zona quente da operação.

Atendimento Pré-Hospitalar (APH): O APH procura chegar 
à vítima nos primeiros minutos após ter ocorrido o agravo 
à sua saúde, prestando-lhe assistência adequada e trans-
porte a uma unidade de saúde devidamente hierarquizada 
e integrada ao Sistema Único de Saúde (SUS), ou a unidade 
de saúde privada.
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O ATENDIMENTO PRIMÁRIO 
BUSCA, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR
FUNÇÃO DE SAÚDE (FUNÇÃO 10 - SOMENTE ESTADUAL)

Em março de 2020 o Corpo de Bombeiros Militar de Minas 
Gerais recebeu parecer favorável, pela Secretaria de Esta-
do de Planejamento e Gestão e pela Secretaria de Estado 
de Governo, à execução direta de recursos oriundos das 
emendas parlamentares estaduais vinculadas à função de 
Saúde (Função 10), dentro do cômputo obrigatório constitu-
cional.

O parecer teve como parâmetro a Ação Governamental 
4483 - Suporte Básico e Avançado de Vida e o Programa 
160 - Atendimento Pré-Hospitalar, aprovados e vinculados 
ao Orçamento 2020 e nos anos subsequentes.

Ação 4483 - Suporte Básico e Avançado de Vida
Finalidade: Potencializar os Atendimentos de Urgências e 
Emergências Pré-Hospitalares, Busca e Salvamento, trans-
portes inter-hospitalares e transporte de órgãos e tecidos 
para transplantes, por intermédio dos serviços de Suporte 
Básico e Avançado de Vida em apoio à Força Estadual de 
Saúde do Estado de Minas Gerais, garantindo acesso uni-
versal, igualitário e gratuito da população às ações e servi-
ços públicos de saúde.

Programa 160 - Atendimento Pré-Hospitalar
Objetivo: Redução da morbidade e da mortalidade evitá-
veis, por meio do aperfeiçoamento do sistema de Atendi-
mento a Urgências e Emergências Pré-Hospitalares, Busca e 
Salvamento (Atendimento Primário), transporte inter-hospi-
talar (Atendimento Secundário), transporte de órgãos e te-
cidos para transplantes e apoio à força estadual de saúde 
do estado de minas gerais.

Assim, todos os itens deste portfólio 
que atenderem aos critérios do Aten-
dimento Primário, sendo por meio do 
Atendimento Pré-Hospitalar, Salva-
mento de Vítimas ou Busca, em apoio 
à Força Estadual de Saúde, serão mar-
cados com o selo AÇÃO 4483 - SAÚDE. 
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BOMBEIROS EM NÚMEROS 
Relatório estatístico de atendimentos no ano de 2022
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TOTALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E ACOMPANHAMENTO DE 
EXECUÇÃO

Lançado em 2023, o Painel de Transparência de Recursos 
Alternativos compila informações a respeito da execução 
de Emendas Parlamentares destinadas ao CBMMG.

De forma rápida, através de seus smartphones, os parla-
mentares podem acessar o painel e encontrar informações 
como: valor total indicado ao CBMMG em todos os seus 
mandatos; andamento da execução de emendas parla-
mentares; resumo de indicações de viaturas, equipamentos 
e melhoria de estrutura da corporação.

Com atualizações mensais, a ferramenta apresenta o quan-
titativo de ocorrências atendidas pelas viaturas adquiridas 
com recursos indicados por cada parlamentar. Mais do que 
simplesmente proporcionar transparência, essa inovação 
mostra o número de vidas impactadas pelas ações dos 
parlamentares em parceria com o CBMMG.

ACESSE PELO QR CODE

bombeiros.mg.gov.br/emendas





VIATURAS
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Viatura para Salvamento 
de Vítimas e Combate 
em Incêndios

Veículo de emprego múltiplo, adaptado para o 
salvamento de vítimas nas mais diversas catego-
rias de eventos, como acidentes automobilísticos 
com pessoas presas às ferragens, atendimentos 
a tentativas de suicídio, vítimas de afogamen-
tos, salvamento de pessoas ilhadas e soterradas, 
dentre outras.

Com um reservatório de 3 a 5 mil litros de água, 
permite o resfriamento do interior das edificações 
em chamas, garantindo maior sobrevida às víti-
mas e o acesso seguro dos bombeiros aos am-
bientes incendiados até a extinção total do incên-
dio.

O veículo possui Desfibrilador Externo Automático 
(DEA) e equipamentos para ações de Atendimen-
to Pré-Hospitalar.

R$ 1.700.000,00
(capital)
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Viatura Auto Salvamento 
Especializado

Veículo de médio porte destinado a atender ocorrências de 
salvamento em altura, terrestre e aquático, operações de 
mergulho, desabamentos ou soterramentos, busca e res-
gate a pessoas desaparecidas, manejo de fauna em risco e 
animais peçonhentos, dentre outras. Em casos de acidentes 
complexos com vítimas é o primeiro recurso que vai aces-
sá-las e extraí-las das condições de agravo, para posterior 
estabilização e condução a unidades hospitalares. 

O veículo possui Desfibrilador Externo Automático (DEA) e 
equipamentos para ações de Atendimento Pré-Hospitalar.

R$ 600.000,00
(capital)



16

Im
ag

en
s 

m
er

am
en

te
 il

us
tr

at
iv

as

Viatura Auto 
Salvamento Rápido

Veículo de pequeno porte destinado a atender ocorrências 
de salvamento em altura, terrestre e aquático, operações de 
mergulho, desabamentos ou soterramentos, busca e res-
gate a pessoas desaparecidas, manejo de fauna em risco e 
animais peçonhentos, dentre outras. Em casos de acidentes 
complexos com vítimas é o primeiro recurso que vai aces-
sá-las e extraí-las das condições de agravo, para posterior 
estabilização e condução a unidades hospitalares. Possui 
capacidade de deslocamento em locais onde a geografia 
urbana é mais acidentada e aglomerada.

O veículo possui Desfibrilador Externo Automático (DEA) e 
equipamentos para ações de Atendimento Pré-Hospitalar.

R$ 370.000,00
(capital)
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Viatura Auto Salvamento 
Florestal

Veículo de pequeno porte destinado a atender ocorrên-
cias de prevenção e combate a incêndios florestais. Pos-
sui tração nas quatro rodas e um tanque de água com 
capacidade para 400 a 600 litros, o que a torna uma via-
tura com grande mobilidade e importância estratégi-
ca nos combates em áreas remotas e de difícil acesso. 

R$ 400.000,00
(capital)
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Viatura Unidade 
de Resgate
Destinada ao atendimento de vítimas de acidentes traumáti-
cos ou clínicos. Dotada de equipamentos que permitem à tri-
pulação prestar os procedimentos de suporte básico de vida, 
de forma a estabilizar, imobilizar e transportar adequada-
mente a vítima ao centro médico mais próximo e apropriado. 

R$ 450.000,00
(capital)
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Viatura Auto Prevenção e 
Vistoria

Veículo de pequeno porte destinado a atender ocor-
rências de vistoria de fiscalização e aprovação de pro-
jetos de prevenção contra incêndio e pânico. Também 
utilizada em vistorias de risco de deslizamento em áre-
as de encosta, vistorias de lotes vagos e hidrantes, aná-
lise de barragens, simulados de evacuação, ações so-
ciais além de diversas outras atividades de prevenção 
e preparação para desastres e ações de Defesa Civil. 

R$ 190.000,00
(capital)





EQUIPAMENTOS
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Equipamentos para operações 
em períodos chuvosos
O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais atua direta-
mente no salvamento e atendimento primário às vítimas 
dos desastres naturais característicos do período chuvoso 
no estado, como soterramentos, enchentes, inundações e 
quedas de árvores. Essas ocorrências são marcadas pela 
grande complexidade de gerenciamento e atuação, assim 
como pelo altíssimo risco de lesões e morte para as equipes, 
demandando equipamentos e materiais especializados. 
Dentre os equipamentos que poderão ser adquiridos, des-
tacam-se:

• Conjuntos de escoras

• Tripés

• Marteletes

• Botes

• Coletes salva-vidas

• Sacos de Arremesso

• Cordas

• Motosserras

• Equipamentos de poda

R$ 80.000,00 (capital)
R$ 20.000,00 (custeio)

R$ 100.000,00 (total)
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Equipamentos para operações 
de combate a queimadas

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais atua direta-
mente na proteção da natureza e do meio ambiente, por meio 
do combate aos incêndios em cobertura vegetal em todo o 
estado. Em média, são mais de 20.000 ocorrências atendidas 
todos os anos, em operações que demandam grande empe-
nho de pessoal e equipamentos especializados para garan-
tir a integridade da fauna, flora e das propriedades mineiras. 
Dentre os equipamentos que poderão ser adquiridos, des-
tacam-se:

• EPIs multimissão

• Sopradores

• Motosserras

• Roçadeiras

• Queimadores pinga fogo

• Medidores meteorológicos

• Mochilas costais

• Abafadores e ferramentas de combate

O valor indicado tem a capacidade de atender a um pelo-
tão composto por 30 militares.

R$ 50.000,00 (capital)
R$ 100.000,00 (custeio)

R$ 150.000,00 (total)
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Equipamentos para operações de 
salvamento de animais em risco
Das ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros Mili-
tar de Minas Gerais, o salvamento de animais em risco é 
uma dentre as que mais causam comoção na popula-
ção. A preocupação com o bem estar de animais em si-
tuação de risco faz com que a resposta a essas ocorrên-
cias seja do mais elevado padrão. Os resgates envolvem 
desde animais domésticos, como cães e gatos, que se 
perderam, foram abandonados ou se envolveram em si-
tuações de perigo, até espécimes silvestres, como ser-
pentes, insetos, equinos, roedores e aves. Em 2022 foram 
atendidas 31.824 ocorrências envolvendo animais em todo 
o estado, o que reforça a necessidade de equipar a tro-
pa com materiais de qualidade, para causar menos es-
tresse para os animais ou não causar agravo à saúde. 
Dentre os equipamentos que poderão ser adquiridos, des-
tacam-se:

• Tripés

• Caixas de transporte

• Pinças e ganchos para 
manuseio de répteis

• Roupões de apicultor

R$ 110.000,00 (capital)
R$ 10.000,00 (custeio)

R$ 120.000,00 (total)

• Cambões

• Cordas

• Luvas de vaqueta
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Equipamentos para emergências 
envolvendo produtos perigosos

As emergências envolvendo produtos perigosos são sempre compli-
cadas e oferecem risco elevado à tropa e às pessoas ao entorno do si-
nistro. As ocorrências de maior incidência envolvendo esse tipo de pro-
duto são as de vazamento de gás de cozinha e vazamento de produto 
químico, na maioria das vezes, devido a acidentes automobilísticos nas 
rodovias. Essas substâncias, geralmente são nocivas a saúde e a natu-
reza, por muitas vezes são inflamáveis e explosivas, fato que dificulta a 
atuação do Bombeiro Militar. A aquisição de equipamentos de prote-
ção individual, equipamentos para identificação e equipamentos para 
realizar a contenção dessas substâncias se faz necessária para uma 
maior segurança para todos os envolvidos nesse tipo de emergência. 
Dentre os equipamentos que poderão ser adquiridos, destacam-se:

R$ 130.000,00 (capital)
R$ 20.000,00 (custeio)

R$ 150.000,00 (total)

• Detectores multigás

• Detectores de radiação 
(Geiger-Müller)

• Roupões de proteção

• Equipamentos autônomos de 
proteção respiratória (EAPR)

• Ferramentas antifaiscantes

• Esguichos de espuma

• Tendas de descontaminação

• Anemômetros

• Kits para contenção de 
produtos químicos
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Equipamentos para salvamento de 
vítimas e combate em incêndios
A prioridade durante o atendimento a um incêndio é a VIDA. 
Para garantir maior sobrevida às pessoas presas em veícu-
los ou locais incendiados, bem como a localização, o aces-
so, a estabilização, a retirada e o tratamento delas é neces-
sária a diminuição da temperatura do ambiente, feita por 
meio da utilização de água sob pressão pelos bombeiros. 
Os bombeiros que atuam nesse tipo de sinistro necessitam 
utilizar equipamentos de proteção individuais especializa-
dos, bem como equipamentos de proteção respiratória que 
sirvam tanto ao bombeiro quanto à vítima, dentre outros. 
Em média, são atendidas mais de 10.000 ocorrên-
cias todos os anos, em operações que deman-
dam empenho de pessoal e equipamentos especia-
lizados, com altíssimo risco de queimaduras, traumas 
por colapsos estruturais e intoxicação pela fumaça.  
Dentre os equipamentos que poderão ser adquiridos, des-
tacam-se:

R$ 230.000,00 (capital)
R$ 50.000,00 (custeio)

R$ 280.000,00 (total)

• Conjuntos EPI (capa, calça, bota, balaclava e luva)

• Equipamentos autônomos de proteção respiratória 
(EAPR)

• Capacetes

• Esguichos

Os valores indicados atendem a uma guarnição 
composta por 05 militares.
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Equipamentos para salvamento de 
vítimas em acidentes de trânsito

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais atua dire-
tamente na manutenção da vida das pessoas vítimas 
de acidentes de trânsito. Em média, a corporação aten-
de mais de 25.000 ocorrências por ano, em operações 
que demandam a utilização de equipamentos de pro-
teção individual específico, além de ferramentas de es-
tabilização e desencarceramento especializados. As 
ações dos bombeiros garantem a segurança do local 
do acidente, a estabilização do veículo, a retirada das ví-
timas presas às ferragens e o transporte até o hospital. 
Dentre os equipamentos que poderão ser adquiridos, des-
tacam-se:

• Conjunto desencarcerador

• Almofadas pneumáticas

• Serras sabre

• Estabilizadores veiculares

R$ 170.000,00
(capital)
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Equipamentos para atendimento 
a tentativas de suicídio
No Brasil, são registrados cerca de 12 mil suicídios to-
dos os anos, sendo essa uma triste realidade, que regis-
tra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. 
Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados 
a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, 
seguida do transtorno bipolar e do abuso de substâncias. 
As ações do Corpo de Bombeiros vão desde a comunicação 
estabelecida com o tentante até a abordagem tática, promo-
vendo a imobilização contenção, paralisação e sua susten-
tação. Para garantir o sucesso das operações são necessá-
rios treinamentos constantes e equipamentos apropriados, 
tanto para proteção dos militares quanto dos tentantes. 
Dentre os equipamentos que poderão ser adquiridos, des-
tacam-se:

• Cadeirinha baudrier

• Cordas

• Polias

• Mosquetões

• Ascensores

• Descensores

R$ 50.000,00
(custeio)
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Equipamentos para operações 
aquáticas

As atividades de busca e salvamento de vítimas e bens 
realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Ge-
rais estendem-se também a ambientes subaquáticos, 
poluídos ou não. Tais operações possuem grande com-
plexidade e oferecem diversos riscos aos mergulhadores. 
Diversos equipamentos são necessários para possibi-
litar a execução dessas atividades, mitigando os ris-
cos e garantindo a segurança dos bombeiros militares. 
Dentre os equipamentos que poderão ser adquiridos, des-
tacam-se:

• Aparelho autônomo de respiração

• Roupas e máscara de mergulho em águas limpas

• Roupa seca para mergulho em águas poluídas

• Sistema de comunicação

R$ 25.000,00 (capital)
R$ 60.000,00 (custeio)

R$ 85.000,00 (total)
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Equipamentos para atendimento primário 
e suporte básico de vida
O atendimento de um paciente no ambiente pré-hos-
pitalar é um desafio diário para os profissionais de ur-
gência e emergência, pois a atuação em cenários ca-
óticos, mutáveis e com diversas variáveis exige uma 
ampla gama de conhecimentos teóricos e práticos. 
Casos clínicos e traumáticos, de urgência e emergência são 
atendidos pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais 
diariamente, em que é necessária a estabilização do pa-
ciente e condução para unidade de saúde. No ano de 2022, 
81.529 ocorrências de Atendimento Pré-Hospitalar foram 
atendidas pelo CBMMG.

Dentre os equipamentos que poderão ser adquiridos, des-
tacam-se:

• Desfibrilador Externo Automático (DEA)

• Conjunto de equipamentos para suporte básico de vida

• Conjunto de atendimento a traumas violentos

• Conjunto para atendimento à parturiente

• Cadeira para transporte de paciente

• Maca para transporte de paciente

• Manequim para treinamento de ressuscitação
cardiopulmonar

R$ 70.000,00 (capital)
R$ 30.000,00 (custeio)

R$ 100.000,00 (total)
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Equipamentos para salvamento de 
vítimas em meio terrestre

A atuação bombeiro militar não se limita ao resgate da 
vítima propriamente dito, mas na maior parte das ocor-
rências é necessário superar obstáculos para acessá-
-la. Dentre os obstáculos mais comuns, a vegetação se 
destaca. Além disso, nos trabalhos de mitigação do ris-
co e prevenção de acidentes, é comum a poda e/ou 
supressão de árvores. Atividade de alto risco pela im-
previsibilidade do local e das condições de trabalho. 
 
Dentre os equipamentos que poderão ser adquiridos, des-
tacam-se:

• Motosserras

• Maca envelope

• Ferramentas de arrombamento

• Cortadoras de concreto

• Equipamentos para corte e poda de árvores

R$ 10.000,00 (capital)
R$ 30.000,00 (custeio)

R$ 40.000,00 (total)





ESTRUTURA
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Kit de Informática:Kit de Telecomunicação: 
Rádios móveis e HTs

Conjunto de equipamentos de informática e eletro-
eletrônicos. Dentre outros, destacam-se:

Conjunto de equipamentos de telecomunicação, 
que pode ser composto por 05 rádios móveis e/ou 
10 rádios HT.

Os rádios móveis são utilizados em via-
turas, salas de operações das unida-
des e unidades de despacho de ocorrências. 
O rádio HT é utilizado para comunicação entre os 
militares e a central de operações quando estão 
fora das viaturas em atuação nas ocorrências.

Rádios HT - R$ 60.000,00 (capital)
Rádios Móvel - R$ 41.000,00 (capital)

R$ 101.000,00 (total)

R$ 65.000,00
(capital)

Computadores

Notebooks

Projetores

Tablets

Servidores

Nobreaks
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Kit de  Infraestrutura de Unidades: 
Valorização do Militar
A escala operacional do Bombeiro Militar atualmente com-
preende 24 horas ininterruptas de serviço em pronti-
dão alternada por 72 horas de descanso. O quartel aca-
ba se tornando uma extensão da residência do militar, 
que vive 25% de sua vida no interior de suas dependências. 
A infraestrutura do aquartelamento influencia diretamente 
no descanso, na higiene, alimentação, treinamento e quali-
dade de vida como um todo do militar. O kit de infraestrutu-
ra tem o objetivo de proporcionar mais conforto para o mi-
litar que está em seu plantão de 24 horas, fazendo com que 
esteja sempre nas melhores condições físicas e mentais 
para o atendimento dos mais diversos tipos de ocorrência. 
Dentre as utilizações que poderão ser adotadas para esse re-
curso, destacam-se:

• Aquisição de mobiliário

• Aquisição de eletrodomésticos

• Aquisição de camas e colchões

• Aquisição de materiais de construção

• Pequenas reformas e melhoria de estruturas existentes

• Pequenas obras para criação de instalações de treinamen-
to, descontaminação e convivência.

R$ 50.000,00 (capital)
R$ 50.000,00 (custeio)

R$ 100.000,00 (total)
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“Agradecemos ao Corpo de Bombeiros 
Militar de Minas Gerais pelos serviços 
prestados na maior Operação de Bus-
cas e Regaste do país devido ao Rom-
pimento da Barragem em Brumadinho. 
O incansável trabalho de vocês, foi fun-
damental para o alento das 267 famí-
lias das vítimas já identificadas.
Após quase quatro anos, sem os apor-
tes necessários e, principalmente os 
valorosos homens da corporação, se-
ria impossível manter as esperanças e 
acreditar que TODAS as 270 joias perdi-
das na tragédia serão encontradas.
A vocês nossa continência e grati-
dão!!!!”

Natália, Jojo e seu Geraldo
Comissão dos Não Encontrados

“Com apenas oito dias de vida 
minha filhinha engasgou duran-
te a amamentação e nesse mo-
mento de desespero liguei 193. 
Durante a ligação eu e minha 
irmã recebemos as instruções 
para a desobstrução da minha 
filha e, logo em seguida a am-
bulância já estava no local pres-
tando atendimento.
Graças ao Corpo de Bombeiros 
Militar estou aqui com a minha 
filha no colo prestando esse de-
poimento. Nos momentos difí-
ceis, ligue 193 e confie nos bom-
beiros. Na mão deles dá certo!!!”

Carina e Aparecida 
Mãe e tia da pequena Cecília

“Quando o Corpo de Bombeiros Militar de Minas 
Gerais chegou, foi com muita vontade de ajudar. 
Nos perguntaram como era o terreno, nos pedi-
ram para desenhar a localização das casas antes 
do desastre e entraram com toda a experiência e 
profissionalismo para encontrar as 10 pessoas de 
nossa família que perdemos em Petrópolis.
Parecia que a equipe estava procurando pesso-
as de suas próprias famílias, tamanha dedicação 
e abnegação da tropa. Isso foi muito importante 
para nós.
Naquele cenário de guerra, vocês foram respon-
sáveis por levar conforto e paz para nosso co-
ração ao conseguir encontrar todos os nossos 
familiares. ”

Lucas de Menezes Ramiro
Parente de 10 vítimas fatais do deslizamento

no Morro da Oficina, em fevereiro de 2022.

Depoimentos
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“Me faltam palavras para des-
crever a responsabilidade e a 
emoção de ter uma vida tão 
pequena em nossas mãos. Tudo 
aconteceu muito rápido, mas 
a pronta resposta da equipe, o 
treinamento e os recursos dis-
poníveis garantiram o êxito do 
trabalho e a condução da mãe 
e a sua bebezinha ao hospital 
em segurança. É um orgulho 
participar de uma ocorrência 
tão especial e uma honra atuar 
com os bombeiros nessa expe-
riência única. ”

Sd Kiffer

“Sou mãe solteira e minha 5ª filha veio ao mundo com a 
ajuda do Corpo de Bombeiros. Trabalho como cuidadora 
e ao chegar em casa comecei a sentir fortes contrações. 
Pouco tempo depois a minha bolsa amniótica se rompeu e 
minha irmã ligou para o Corpo de Bombeiros. Os bombei-
ros me tranquilizaram, mas não deu tempo de chegar ao 
hospital, pois Ana Vitória já estava nascendo.

Graças à equipe dos bombeiros e todos os treinamentos 
que eles possuem, foi possível dar à luz a minha filha. Agra-
deço por eles me assistirem nesse momento. Serei gra-
ta pelo resto da minha vida e, se Deus quiser, minha filha 
irá conhecer os heróis que a trouxeram ao mundo. Desejo 
tudo de bom a vocês do Corpo de Bombeiros Militar por 
estarem na hora e no local certos.” 

Karine Isabelle
Mãe da Ana Vitória

“Ao longo da nossa profissão 
existem dias bons e ruins. A 
chegada ao mundo de uma 
vida com o auxílio das nos-
sas mãos relembra a missão 
e o porquê somos bombeiros. 
Com certeza o dia terminou da 
melhor forma possível, com a 
mamãe, sua filhinha e toda a 
guarnição cercados de amor, 
vida e esperança! ” 

Sd Tais

Depoimentos
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Com 116 unidades operacionais distribuídas em 88 municí-
pios, o CBMMG atende a todos os 853 municípios do Estado 
de Minas Gerais.

Os Comandos Operacionais (COBs) coordenam a atuação 
dos 12 Batalhões e 5 Companhias Independentes, que se 
dividem em frações como Companhias, Pelotões e Postos 
Avançados.

ARTICULAÇÃO OPERACIONAL DETALHADA

ARTICULAÇÃO OPERACIONAL
PRESENÇA EM TODO O ESTADO, 24 HORAS POR DIA

ACESSE PELO QR CODE

tiny.cc/articulacaoCBMMG
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Podem receber emendas individuais e de Bloco e 
Bancada

4337 - Potencialização da Prevenção e Resposta a 
Desastres e Emergências Ambientais (IAG-1)

1071 - Potencialização do Serviço de Prevenção Contra 
Incêndio e Pânico (IAG-1)

4483 - Suporte Básico e Avançado de Vida (Função 10 - 
Saúde)

Podem receber emendas individuais:

Equipamentos e viaturas para Prevenção e Resposta a 
Desastres:

4337 - Potencialização da prevenção e resposta a 
desastres e emergências ambientais

4472 - Gestão da resposta a desastres

4483 - Suporte básico e avançado de vida

Obras e melhorias estruturais

2083 - Reforma e manutenção de unidades prediais 
(Custeio - reformas)

4469 - Ampliação do sistema de comunicação e 
tecnologia da informação

Emendas Estaduais – Ações 
Governamentais

4470 - Sistema de TIC para resposta a desastres

4479 - Expansão do CBMMG através da criação e 
ampliação de unidades prediais (Investimento - obras)

Formação e Capacitação

4302 - Formação e capacitação técnico profissional para 
civis

4464 - Bombeiro nas escolas

4484 - Recrutamento, treinamento e formação de 
bombeiros

Emendas Federais – 
Transferências Especiais

Acesse no QR code o espelho 
de indicação de emenda 
e modelo de ofício de 
transferência especial.




