ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR
Prezado(a)s militares do CBMMG!
Parabéns por chegarem até aqui com sucesso. Vocês acabam de ingressar na instituição de
maior credibilidade em nosso país (Índice de Confiança Social 2019/Ibope).
A sua caminhada dentro da Corporação começa com atenção a pequenos, mas importantes
detalhes diários e rotineiros da Academia de Bombeiros Militar de Minas Gerais. As diretrizes presentes
nesta orientação inicial são básicas. Novas orientações serão repassadas no decorrer do curso,
principalmente na primeira semana de atividades, denominada “semana zero”. Desejamos aos discentes
do Curso de Formação de Soldados BM 2020 (CFSd BM 2020) um período de grande aprendizado e
engrandecimento profissional.
Sejam bem-vindo(a)s! SALVAR!

APRESENTAÇÃO
O início do CFSd BM 2020 ocorrerá na terça-feira, dia 03/11/2020, às 06:30 horas, na Igreja
Batista da Lagoinha, Rua Araribá, 474, São Cristóvão, Belo Horizonte. O(a) militar deverá trajar
camiseta vermelha padrão CBMMG com nome bordado, calça jeans azul escura (sem lycra), meia
totalmente branca de cano alto, tênis esportivo completamente preto e cinto vermelho padrão CBMMG.
É proibido o trânsito com o fardamento de adaptação fora das dependências das Unidades
Bombeiro Militar. Entretanto, tendo em vista a limitação de vestiários na Igreja Batista da Lagoinha, para
chamada nesse local, os discentes deverão deslocar com uma camisa por cima da camiseta vermelha
padrão CBMMG e ao adentrar ao salão da igreja deverão retirar a camisa que cobria a do CBMMG
permanecendo com o uniforme padrão indicado acima.
Os(as) militares deverão portar no primeiro encontro:
Documento oficial com foto (RG, CNH, Carteira de Trabalho ou Passaporte). OBS: carteira de
estudante (carteira de clube e documentos congêneres não são considerados oficiais), recipiente para
hidratação, bloco de anotações de bolso, caneta esferográfica azul, prancheta tamanho A4 e mochila
escolar totalmente preta.
Sugere-se que o discente tenha sempre consigo um kit alimentação leve e prático (não será
fornecida alimentação), sendo que todas as despesas relacionadas transcorrerão às expensas dos
discentes.

ORIENTAÇÕES SANITÁRIAS (PROTOCOLO COVID-19)
Para o primeiro encontro, os discentes estarão distribuídos conforme limitações de espaço da
Igreja que estará com apenas um quinto da sua capacidade máxima. Durante o curso, na utilização da
estrutura física da ABM, será obedecido o Protocolo de Retomada do Ensino, documento este, que
estabelece regras sanitárias a serem cumpridas para o desenvolvimento do curso de formação, com as
devidas medidas de mitigação e controle da pandemia do Covid-19, entre elas: Frascos de álcool em gel
distribuídos por todo complexo; Limpeza das instalações 3x ao dia; Distanciamento entre discentes, em
ambientes fechados, que permanecerão com plena capacidade de ventilação; 2 metros de
distanciamento em atividades ao ar livre; Uso de máscaras em todas atividades; Aferição diária de
temperatura de todos; Uso restrito de alojamentos, refeitórios e áreas comuns.
As orientações detalhadas referentes ao Protocolo de Retomada do Ensino serão ministradas
aos discentes durante os primeiros dias de curso.

SEMANA ZERO
Durante a semana zero, ocorrerão palestras sobre a organização do CBMMG, fornecendo um
panorama geral da instituição, bem como instruções introdutórias ao serviço operacional bombeiro militar
e ao cotidiano de caserna. Também será abordado durante a semana zero, o regramento e atividades do
Curso de Formação de Soldados BM.

DEMAIS ORIENTAÇÕES INICIAIS
Conforme disposto na cartilha de orientação ao discente, para as atividades do curso, os(as)
militares deverão adquirir o enxoval básico.
O nome de guerra (nome utilizado como identificação no Corpo de Bombeiros Militar) será
repassado a cada militar no momento da matrícula.
Antes da apresentação inicial os(as) Bombeiros Militares deverão tomar conhecimento do
conteúdo da cartilha de orientação aos discentes, como também a cartilha de orientação aos familiares.

CARTILHA DO DISCENTE

CARTILHA AOS FAMILIARES

Disponível em: http://abmmg.com.br/cartilhadoaluno.pdf

Disponível em: http://abmmg.com.br/cartilhaaospais.pdf
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