
4ª Edição - Julho/2019



Revista Eletrônica
PLANO DE INSTRUÇÃO DIÁRIA

Revista sobre instruções diárias  feitas no 9°BBM 
durante o mês de Junho de  2019

COORDENAÇÃO
Maj BM Sarte

REDAÇÃO
Sub Ten BM RR CTISP Aristeu Duarte Cavalheiro
DESING E PROJETO GRÁFICO
BC Andressa

FOTOS
Guarnições de serviço das OBM 9°BBM

PUBLICIDADE
2° Ten BM João Ricardo

Comandante do 9° BBM
Maj BM Atila Medeiros Sarte

/cbmsccanoinhas @cbmscoficial
/C_B_M_S_C
/comandocbmsc

01

https://www.facebook.com/cbmsccanoinhas/
https://www.facebook.com/cbmsccanoinhas/
https://www.facebook.com/cbmsccanoinhas/
https://www.instagram.com/cbmscoficial/
https://www.instagram.com/cbmscoficial/
https://www.instagram.com/cbmscoficial/
https://twitter.com/c_b_m_s_c
https://twitter.com/comandocbmsc


O Plano de Instrução Diária (PInD) do 9° BBM contemplou no mês 
de junho de 2019 a atividade de Resgate Veicular (RVE).

O Combate Incêndio estrutural requer dos bombeiros técnicas que devem 
estar bem treinadas. São inúmeras variantes frente este tipo de combate que 
certamente está entre os que mais geram riscos para as guarnições. O 
treinamento para os combatentes deve-se fazer necessário por inúmeras 
razoes. E entre elas esta justamente por gerar risco quando o combate é 
interno. Desde a entrada realizada dentro dos padrões para e evolução no 
ambiente sempre sujeito constantes mudanças.

O conhecimento do equipamento e ferramentas é a base para posterior 
combate. Confiança no material, saber tirar dele o melhor para enfrentamento 
do sinistro é fundamental. Tudo isso passa por um bom e constante 
treinamento.

As vantagens do uso correto do esguicho e suas várias formas de jatos 
deve fazer parte do cotidiano dos BBMM bem como os tipos possíveis de 
ventilação.

Em uma profissão tão diferenciada como de bombeiros onde geralmente 
a atuação são em situações de estresse onde tomada de decisão devem ser 
rápida em prol do sucesso da operação o saber fazer passa seguramente por 
treinamentos já realizados. Não seremos profissionais da área sem treinamento 
não seremos melhores sem buscar isto no dia a dia. O verdadeiro profissional é 
aquele que está sempre inquieto até que domine a técnica para ser colocada a 
favor da tática a ser desenvolvida. Deve ser objetivo constante de cada 
componente do bombeiro, querer sempre melhorar, até porque diferente de 
tempos passados hoje em qualquer atendimento realizado sempre a população 
está fazendo registros para repassar nas redes sociais. Diante desta nova 
realidade mundial não queremos ser motivo de zombaria e sim de comentários 
positivos.

E para tanto devemos ver o treinamento diário como algo normal e salutar 
nas organizações de bombeiros militares e não como uma obrigação.

Confira na sequência as fotos das Instruções!
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Montagem de Estabelecimento e funcionamento

da bomba de combate a incêndio do caminhão.

1° Instrução 03



Jatos de Água, Efetuar prática utilizando os

diferentes jatos. Utilização de hidrantes públicos e

manutenção de primeiro escalão de hidrantes

públicos.

2° Dia de Instrução
04



Técnicas de Ataque, Técnicas de Controle e

Extinção com uso de espuma, Efetuar montagem de

estabelecimento com acessórios para aplicação de

espuma.

3° Dia de Instrução
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Operações em incêndios interiores, Obtenção de

acesso Efetuar técnicas de entrada na edificação.

4° Dia de Instrução
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Busca e Resgate em edificações, Efetuar resgate

em edificação.

5° Dia de Instrução
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Ventilação, Efetuar uso do ventilador/exaustor,

Utilizar um EPR até consumir todo o ar do cilindro

(caminhar pelo quartel até consumir totalmente o ar)

6° Dia de Instrução
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Utilização de hidrante de recalque em edificações

com reserva técnica de incêndio e Simulado de

evacuação de edificação (colégio).

7° Dia de Instrução
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https://drive.google.co

m/drive/folders/1NqKrQ

DJ4_au2rO-

MyoD2IUoFDicfgtQ4?u

sp=sharing
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