
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Os tipos de bombeiros no Brasil 
No mês do bombeiro brasileiro nossa homenagem a todos os bombeiros do Brasil 

           ... Ainda nesta edição: 
 

         Luto na capelania brasileira morre o Pr. Benê... 

 ... Galeno Rosa e Anderson Marquiori na galeria de honra 

        FEBRABOM – RS é parceira Premium SOBRAPH... 

 

Morre coronel Paulo Chaves de 
Araujo, ícone da segurança contra 
incêndio no Brasil. Pag.11 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embora cada seguimento bombeiril no 

Brasil tenha datas muito próprias, como 

aniversários das corporações e datas que 

remetem a leis de criação, nenhuma data é 

tão emblemática e cheia de significados 

como o dia 2 de julho. 

A edição de julho de 2021 da Revista 

SOBRAPH não só reverencia a data, mas 

entende julho como o mês dos bombeiros, 

estendendo as comemorações a todos os 

tipos de bombeiros do Brasil. 

Um forte abraço e excelente leitura!  

Nesta edição: 
Sumario e Expediente......pag. 01  

Palavra do Presidente – Como anda a saúde institucional de sua 
equipe......pag. 02 

Fórum Brasileiro de Capelania - FOBRAC......pag. 02 

Página Rosa: SOBRAPH Mulher – Empreendedorismo feminino na 
pandemia .....pag. 03 

IBRAPA - Meio Ambiente em Destaque – Técnica de prevenção de 
incêndios no Pantanal.....pag. 04 

Galeria de Honra destaca o trabalho de Galeno Rosa da FTB e 
Anderson Marquiori da Defesa Civil de Itaquaquecetuba.....pag.05 

Matéria de capa – Audazes Bombeiros.....páginas 06, 07 e 08 

Notícias da Capelania – Capelania em luto e Dia Nacional dos 
Capelães......pag. 09 

Saúde e Bem Estar – Doação de sangue na pandemia......pag. 10 

Destaques SOBRAPH – FEBRABOM/RS Parceiro Premium da 
SOBRAPH ....Morre Coronel Paulo Chaves de Araujo...pag. 11 

Certificações SOBRAPH.....pag. 12   

Especial do Mês – Seminário de Boas Práticas......pag. 13 

Parcerias de Sucesso – SAEB e CEPESF Cursos.....pag. 14 
 

SOBRAPH – Lugar de gente humilde, feliz e abençoada 

SOBRAPH 
01 Sumário 

Expediente: 
Revista SOBRAPH - Informativo da Sociedade Brasileira de Proteção Humana 

Organismos da SOBRAPH: 

-Corpo Acadêmico de Especialistas em Direito Militar /CAEDIM -Câmara Eclesiástica Nacional 
-Capelania Policial 3i - Escola Superior de Capelania e Missões/ESCAM 

-Fórum Brasileiro de Capelania/FOBRAC -NUPREC Defesa Civil Voluntaria  

-Rede Nacional de Comunicação Cristã/Renacom -Sociedade Amigos do Exército Brasileiro/SAEB 
 
Jornalista responsável: Aparecido da Cruz – Registro: 73975-MTE/SP  

Contatos: protecaohumana@gmail.com         55.11.96282.4347        Curta e compartilhe: #sobraph                  no Facebook: @sobraph  

As imagens utilizadas nesta publicação são gentilmente cedidas por seus detentores, de domínio público, voluntarias ou com citação legal de autoria. 
 

Esta é uma publicação gratuita e sem fins lucrativos. Compartilhe! Divulgue! 

A Revista SOBRAPH é um periódico de acesso aberto distribuído sob os termos da Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional. Os 

usuários têm permissão para copiar e redistribuir os trabalhos por qualquer meio ou formato, e também para, tendo como base o seu conteúdo, 

reutilizar, transformar ou criar, com propósitos legais, desde que citada a fonte. 
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Palavra do presidente da SOBRAPH 

Professor Dr. 
Aparecido da Cruz 

Presidente da SOBRAPH 
Docente em Segurança 
Pública, especialista em 

Direito Militar, 
psicopedagogo e 

Oficial de Capelania. 
TFSO - Task Force Safety 

Officer – TEEX – USA 
Observador Militar – ONU  

O FOBRAC é um espaço para troca de opiniões sobre os modelos e tipos de capelania existentes, 

norteado pela liberdade legal e expressão de opiniões pessoais e institucionais, bem como o fomento e o 

debate entre atores e instituições, com a finalidade de construir um pacto nacional, que sirva para a 

elaboração de um protocolo ético de relacionamentos, cujo foco seja a redução das vaidades, a 

inexistência de monopólios, requerimentos de exclusividade e outras não conformidades atípicas ao fiel 

propósito da capelania cristã. As Assembléias Ordinárias são bienais e itinerantes, podendo ocorrer em 

uma cidade ou estado perto de você. O FOBRAC não é uma loja de títulos, não vende cursos de 

capelania, nem é um altar de semideuses, mas sim um espaço de comunhão. Todos unidos no mesmo 

propósito e servindo ao único e verdadeiro Deus. 

Como anda a saúde institucional de sua equipe?  

    A SOBRAPH tem como objetivos essenciais incentivar e inspirar pessoas, bem como 
reconhecer boas práticas e idéias. Para cumprir esses objetivos e suas missões com 
qualidade e assertividade, criamos ferramentas que legitimam tais propostas, materializadas 
através de ações, publicações e envolvimento institucional com organizações de peso.  

   Nenhuma dessas ações seria possível se não pudesse contar com pessoas, que muitas 

vezes fazendo um simples ato de compartilhar, retransmite fé, esperança e amor. E é 

justamente por lidarmos com pessoas e não máquinas, que deve fazer parte de nossas 

preocupações a nossa saúde e daqueles que caminham conosco. 

   As experiências com pessoas são inspiradoras, transformadoras e também libertadoras, 

pois à medida que você mergulha neste vasto universo de interação, ainda que colecione 

algumas decepções, nenhuma delas se compara a graça inestimável das ótimas interações 

e do aprendizado alcançado ao longo do caminhar.  

    Vem desta premissa a constante necessidade de pensar as quantas anda a saúde de 

nossa equipe e a nossa própria saúde. Em tempos tão difíceis como os nossos, mesmo em 

meio à pandemia, muitas instituições e organizações vem nos ensinando a se reinventar, 

além de demonstrando que é possível cuidar e ser cuidado com maior empatia, 

solidariedade, trabalho em rede, com muita reciprocidade e cumplicidade. 

    E você?! Já sabe como anda a saúde institucional da sua equipe?  

    Lembre-se! Equipe que não conversa e não partilha, simplesmente não existe. Veja vídeo 

sobre o tema em nosso canal SOBRAPH no youtube. 

Um espaço para todos os que têm ou desejam ter comunhão como corpo, 

edifício e pão, nivelados pelo amor de Deus em Cristo e participes da 

mesma Graça.  

FOBRAC 
FÓRUM BRASILEIRO DE CAPELANIA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

SOBRAPH Mulher 2021 03 SOBRAPH 

A SOBRAPH – Sociedade Brasileira de Proteção 
Humana nasceu da identificação de necessidades, bem 
como de ações em favor da promoção e garantia de 
acesso a soluções para o ser humano integral. 

O SOBRAPH MULHER faz parte deste grande 
espetáculo, colaborando com o empoderamento 
feminino e desenvolvendo ações de apoio ao 
empreendedorismo das mulheres.  

Em cada edição da Revista SOBRAPH um espaço 
aberto e permanente para a participação da mulher e 
para o desenvolvimento e divulgação de ações de 
capacitação, educação continuada e desenvolvimento 
pessoal e profissional.   

Se você tem algo a compartilhar e este espaço tem 
algo a oferecer, fique a vontade, envie seu talento, sua 
arte ou sua atividade que teremos imenso prazer em 
publicar sua interação. 

Para maiores informações escreva para:  
protecaohumana@gmail.com aos cuidados do 
SOBRAPH MULHER 

“Ideias em movimento” 

Participe ativamente das atividades em rede dos 
grupos de Mulheres Empreendedoras de sua região. 
Há sempre um grupo perto de você.  

Mulheres se adaptam na pandemia para 
empreendedorismo feminino continuar a 
crescer 

A pandemia de covid-19 agravou de forma significativa 
a participação feminina no mercado de trabalho, 
aprofundando a questão de equidade de gênero. Este 
cenário e, em contrapartida, a importância das 
iniciativas capazes de fortalecer o empreendedorismo 
das mulheres foram o centro da conversa do 
webinário Lições que Aprendemos Durante a 
Pandemia, organizado pela FecomercioSP. 

“O universo corporativo ainda é bastante hostil para as 
mulheres, e elas ocupam poucos cargos de liderança. 
Temos o desafio para superar esta jornada – e estar 
em redes para mulheres tem um diferencial absurdo”, 
diz Ana Fontes, fundadora da Rede Mulher 
Empreendedora, criada há 11 anos para apoiar o 
empreendedorismo feminino no Brasil com integração, 
capacitação e troca de conhecimento entre mulheres 
que tenham ou busquem abrir o próprio negócio. 

Entenda mais sobre o assunto 

No caso das já empreendedoras, conforme destaca 
Kelly Carvalho, economista e consultora da 
FecomercioSP, adaptações tiveram de ser feitas, como 
em qualquer empresa. Elas tiveram de acelerar o 
processo de digitalização para não ficar fora do 
mercado, uma vez que a pandemia também impactou 
os negócios. “O que se consolidou como alternativa 
para as empresárias de uma forma, e que vai continuar 
crescendo, é a venda por meio de marketplace, um 
canal atrativo para expor os produtos e ter visibilidade 
em uma plataforma já consolidada no mercado, a um 
custo relativamente baixo. O empreendedorismo 
feminino também se destacou nas redes sociais”, diz. 

Dani Junco, fundadora da B2Mamy, lembra que, 
apesar das alterações e modernizações nos negócios, 
o crescimento de uma empresa depende do aumento 
nas vendas, a base de todo o negócio, e dá conselhos 
para quem procura começar a empreender. “É preciso 
olhar para os números, para o dinheiro, agora, e aí 
tomar as decisões. Conectar-se com a comunidade 
rapidamente e olhar para a tecnologia e a inovação. 
Ainda vale ressaltar que empreender é vender; quem 
não vende, ajuda a vender nas diferentes áreas da 
empresa”, explica ela. 

Fonte: https://www.fecomercio.com.br/noticia/mulheres-se-adaptam-na-
pandemia-para-empreendedorismo-feminino-continuar-a-crescer  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

SOBRAPH Meio Ambiente em destaque 04 

 Técnica inovadora para prevenção de incêndios chega 
pela 1ª vez ao Pantanal 
 

.     A medida faz parte das ações para prevenção e 

combate a incêndios florestais que vêm sendo 

realizadas pelo ICMBio em vista da seca sazonal e 

está alinhada ao treinamento de 

brigadistas, queimas controladas, a aquisição de 

viaturas, o investimento em aeronaves, 

a contratação de mais de 130 brigadistas para a 

Brigada Pronto Emprego, formada para 

acionamento imediato para operar em todos os 

biomas do Brasil, além de mais de mil brigadistas 

para atuação local. 

  
 Ascom MMA 
 
Crédito da foto na fonte 
 
 
Fonte: https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/noticias/tecnica-
inovadora-para-prevencao-de-incendios-chega-pela-1a-vez-ao-
pantanal 

 

Agência Meio Ambiente SOBRAPH e IBRAPA 

 

       Nos meses de julho, setembro e novembro deste 

ano, o Pantanal vai receber, pela primeira vez, ações de 

prevenção a incêndios florestais pelo Manejo Integrado 

do Fogo (MIF). Vinculado ao Ministério do Meio 

Ambiente (MMA), o Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio) vai estar na 

linha de frente do projeto Rede Pantanal, do Ministério 

da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), realizando 

ações de queima controlada. 

      A técnica inédita para o bioma será executada em 

uma unidade do Estado de Mato Grosso e em duas 

regiões de Mato Grosso do Sul, respectivamente a 

RPPN Sesc Pantanal, o município de Corumbá e a Terra 

Indígena Kadiwéu. Para a seleção das áreas, foram 

consideradas a flora e os níveis de inundação locais.  

      O ICMBio, além de participar do Rede Pantanal com 

os próprios servidores, tem atuado na capacitação dos 

brigadistas e servidores atuando nas localidades. Além 

disso, o órgão vai orientar e coordenar as ações de 

queima controlada, monitoramento e a avaliação em 

quatro parcelas de cada uma das três unidades 

escolhidas para o projeto piloto. 

      A cada mês — julho (antes da seca), setembro 

(durante a seca) e novembro (início da cheia) —, três 

parcelas serão queimadas e uma não, para que possam 

ser comparadas. As técnicas do MIF simulam a queima 

natural, eliminando material combustível sobre o solo 

com o uso de equipamentos específicos, que direcionam 

pequenos focos de fogo controlado no terreno.  

Apoio cultural IBRAPA 

https://www.facebook.com/Ibrapa-Instituto-Brasileiro-de-
Prote%C3%A7%C3%A3o-Ambiental-109353380868801  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
Agradecimento 

Nossa Galeria de Honra se sente privilegiada por contar com profissionais dinâmicos, a frente do seu tempo e entusiastas de um 
mundo cada vez mais humano, solidário e cooperativo. Talvez utópico para os inertes, mas para pessoas como Galeno Rosa e 
Anderson Marchiori uma realidade em suas ações e missões em prol da sociedade. Parabéns, guerreiros! A Revista SOBRAPH se 
orgulha imensamente em tê-los em nossa galeria como referência de liderança cidadã de qualidade e pessoas de muita honra. 

SOBRAPH 05 Galeria de Honra 
A seção Galeria de Honra homenageia nesta edição Galeno Rosa da Força Tarefa 
Brasileira e Anderson Marquiori da Defesa Civil de Itaquaquecetuba – SP, dois 
grandes exemplos de vida, dedicação e profissionalismo.  

    Defesa Civil de Itaquaquecetuba em ótima sintonia 

     Nascido no mês de setembro de 1982, Anderson Marchiori, filho de Vera Lucia e 

Benedito Dias, líder Desbravador da Igreja Adventista, logo aos 13 anos, já demonstrava 

aptidão para liderança e um firme alicerce para a vida profissional e comunitária.  

     Profissional com solida formação em enfermagem, prestou concurso para a Guarda 

Municipal de Itaquaquecetuba, município da grande São Paulo, migrando da área de saúde 

para a segurança pública desde 2012.  

     Tendo em vista sua vasta experiencia em atendimentos emergenciais, foi convidado pela 

gestão municipal para compor os quadros da defesa civil municipal, assumindo em 2018 a 

coordenação da pasta, onde vem desenvolvendo um amplo, inovador e assertivo trabalho aos 

munícipes como: ampliação da base operacional da defesa civil, estruturação administrativa, 

captação de recursos federais, a organização de procedimentos, dentre outras ações. 

     De formação multifacetada e sólida, como a graduação em gestão ambiental e 

especialização em defesa civil, Anderson ainda tem formação de bombeiro civil, dentre outras, 

o que ele vem colocando à disposição da população itaquaquecetubense para a garantia da 

incolumidade dos cidadãos e cidadãs. 

     Voluntário e diretor regional em Mogi das Cruzes do AMM – Adventist Motorcycle Ministry, 

desempenha ainda diversas atividades de cunho evangelístico, social e cultural. Pai de três 

lindas crianças: Erick, Heloisa e Henrique é casado com Karine, porém, como um bom líder, 

Anderson não esquece suas raízes e as pessoas inspiradoras como seu padrinho Tielo, seu 

sogro Ezequiel e seu mentor Dr. Irineu César Reis. Parabéns Anderson! 

         O mundo é repleto de pessoas, e a vida de muitos tipos de profissionais, mais poucos 
como Galeno Rosa. Pessoa ímpar e profissional do mais alto nível, além de presidente da 
Força Tarefa Brasileira, Galeno Rosa é exemplo de pessoa, profissional e empreendedor, cuja 
essência e excelência se percebem pelos frutos que entrega a toda a sociedade. 

       Paulistano, Galeno Rosa atua a mais de 28 anos a frente de projetos e programas que 
tem beneficiado centenas de pessoas em todo o Brasil.  

     Enfermeiro especialista, bombeiro civil, dentre outras ricas formações e experiências de 
valor e enorme relevância, Galeno divide a excelência profissional com o empreendedorismo 
social e o trabalho voluntário, exercendo ainda a gestão das emergências no maior modal 
viário do país e presidindo as atividades da Associação Brasileira de Resgate Busca e 
Salvamento.    

Criador do GEBC – Grupo Especial de Bombeiros Civis e um ícone da Frente Parlamentar 

Prevencionista, Dr. Galeno Rosa é um defensor ativo da ética e da cidadania. Parabéns!  
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      A administração dos bombeiros voluntários se dá 

através da diretoria de uma associação ou entidade 

responsável, que costuma ter membros da sociedade civil 

organizada, prefeitura, empresas da região e outros 

organismos em seus conselhos os quais são previstos em 

seu estatuto social.  

1. 2 - Bombeiro Militar 

 

      Em 1856 o então imperador D. Pedro II decretou a 

formação do Corpo de Bombeiros da Corte na então capital 

do Brasil o Rio de Janeiro, esse sistema evoluiu com as 

décadas para o que conhecemos hoje, em verdade os 

Bombeiros Militares são Policiais em função da segurança 

pública a serviço do Estado. 

       Por ser o serviço estadual oficial o Corpo de Bombeiros 

deve fazer vistoria e emitir laudos técnicos sobre a 

segurança das edificações quanto a incêndio. O Bombeiro 

Militar antes de qualquer coisa é um policial militar – 

servidor público. É uma pessoa aprovada em concurso 

público e depois de alguns meses de formação básica de 

soldado (salvo os oficiais), segue para o curso de bombeiro 

por mais um período, adquirindo enorme experiência 

durante o tempo de serviço em diversos atendimentos 

diários.  

      A administração dos bombeiros militares se da por 

cadeia de comando militar começando por soldado, cabo, 3º 

a 1º sargentos e subtenentes (praças), 2º e 1º tenente 

(Oficiais subalternos), capitão (oficial intermediário), major, 

tenente coronel e coronel (oficiais superiores), onde quem 

ocupa o nível mais alto é o governador do Estado. Dentre 

estes profissionais, estão também os aspirantes a oficial, 

oriundos das Academias Militares dos Estados e do Distrito 

Federal e que de inicio de carreira estão próximos ao 

segundo tenente. 

 

 

BREVE INTRODUÇÃO 
        

       Nosso Brasil é um país de grandes dimensões, e como 

bem diz nosso hino nacional “gigante pela própria natureza”. 

Em sua composição, dezenas de estados e milhares de 

municípios, numa enorme variedade de costumes, culturas e 

outros elementos que fazem de nosso povo uma referência 

em todo o mundo. Essa variedade brasileira chega também 

aos tipos e serviços de bombeiros existentes em nosso país. 

Nesta edição da Revista SOBRAPH, no mês em que se 

comemora o Dia do Bombeiro Brasileiro, nos limitamos a um 

resumo dos principais grupos de bombeiros e pequenas 

especificidades, pois vale lembrar que este assunto é muito 

profundo, abrangente, desafiador e dinâmico, não sendo 

nosso objetivo minimizá-lo, mas homenagear aos nossos 

audazes bombeiros de maneira singela, honesta e com muita 

gratidão. 

1. TIPOS DE BOMBEIRO NO BRASIL 

    1.1 - Bombeiros Voluntários 

    A mais de 128 anos desde 1892 no sul do Brasil na cidade 

de Joinville no estado de Santa Catarina, existe o Corpo de 

Bombeiros Voluntários (o primeiro da América do Sul). Como 

a região tem muitos imigrantes europeus, estes trouxeram 

essa tradição que é muito difundida ainda hoje em toda 

Europa em especial Alemanha e Portugal, bem como no 

mundo à fora, como Japão, com centenas de bombeiros 

voluntários só na capital Tókio e Canadá com centenas de 

bombeiros voluntários em todo o país. 

     No Brasil existem dezenas de corpos de bombeiros 

voluntários, bem como voluntários bombeiros, atendendo 

dezanas de municípios, sendo uns em corporações maiores e 

outras em diversos grupos dentro das defesas civis. Em 

resumo, o bombeiro voluntário surge de um grupo de pessoas 

em uma cidade ou região onde não existe serviço público para 

este tipo de atividade, criando assim uma associação.  



  

 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

07 SOBRAPH 

1. 5 Bombeiro Comunitário 

          De acordo com a Proposta de Política Pública para 

Expansão dos Serviços de Bombeiros no Estado de São 

Paulo, apresentada em 08 de novembro de 2012 na Escola 

Superior de Bombeiros – ESB, a novidade seria a implantação 

do bombeiro comunitário para as cidades com população 

inferior a 20 mil habitantes, o que contaria com um bombeiro 

militar ou municipal, treinado para fazer a conexão de forças 

de trabalho com a Defesa Civil, Samu, Guarda Municipal e 

outras organizações existentes no sistema local.  

1.6 - Bombeiros de Aeródromo 

      Equipe especializada em combate a incêndio em 

aeródromos (aeroporto), e tem como lema: prevenir, combater 

e salvar. De acordo com algumas particularidades de cada 

sitio aeroportuário, podem ser civis (contratados) ou militares 

(aeronáutica e corpos de bombeiros militares). 

 

Matéria de capa   

   
     1.3 - Bombeiro Municipal 

     Muito semelhante ao sistema de Bombeiro Voluntário, o 

Bombeiro Municipal tem como diferencial que a prefeitura é 

responsável direta pelo pessoal e pelo serviço prestado. Os 

bombeiros municipais são profissionais civis, contratados em 

sua grande maioria por concurso público, com finalidade 

exclusiva nos serviços de bombeiros e paga pela 

administração municipal. 

      Há ainda casos em que guardas municipais 

concursados, após treinamento, são direcionados para as 

atividades de bombeiros municipais, já que geralmente 

estão sob comando da mesma pasta ou da defesa civil. 

      A administração é feita pela própria prefeitura, ou em 

alguns casos por convênio e assim como algumas guardas 

municipais, salvo exceções previstas na Lei 13022/2014, 

comandados por ex- oficiais das forças militares ou civis com 

notório reconhecimento no segmento. 

 

   
     1. 4 - Corpo de Bombeiros Misto 

 

               Os corpos de Bombeiros Mistos são uma variação de 

Corpo de Bombeiros Municipal e o Corpo de Bombeiros Militar.  

È denominada de Corpo de Bombeiros Misto, a realidade 

em que alguns municípios, implantam uma base com um 

pequeno numero de bombeiros militares e um número maior 

de bombeiros civis, todos atuando em conjunto, sob um 

padrão operacional e sob coordenação dos bombeiros 

militares. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 - Bombeiro Profissional Civil 

       Conhecido no passado como bombeiro industrial surgiu 

desde os anos 30 pela necessidade de as empresas terem 

um profissional que garantisse tanto a prevenção quanto o 

combate a Incêndios e a continuidade dos negócios. Na 

época, as multinacionais, traziam peritos internacionais para 

treinarem equipes de profissionais contratados para serem 

bombeiros  

        Com o passar dos anos, bem como a publicação mais 

recente da lei 11901 de 2009, nota-se uma constante 

evolução deste profissional, imprescindível em diversas 

situações. O bombeiro civil não é um servidor público, mas 

um profissional formado em uma das diversas escolas de 

formação existentes no país e atua em conformidade com a 

vasta normatização em vigor.  

Publicações com selo de qualidade SOBRAPH 

Prestigie nossas publicações em: 

https://www.webartigos.com/autores/protecaohumana 

e outros diretórios de publicações na internet 
Conheça nosso canal no youtube: SOBRAPH https://www.youtube.com/channel/UC2rX4r5VdCjXt0HO4k3aJFg 

SOBRAPH 08 Matéria de capa  

Nossa eterna gratidão 

     Muito mais poderia ser dito e lembrado acerca de todos os 

tipos de bombeiros no Brasil e no mundo, mas nosso 

pequeno espaço se resume a gratidão por cada vida salva e 

pelos excelentes serviços prestados a toda a sociedade por 

esses audazes e exímios heróis.   

     Embora cada seguimento bombeiril no Brasil tenha datas 

muito próprias, como aniversários das corporações e datas 

que remetem a leis de criação, nenhuma data é tão 

emblemática e cheia de significados como o dia 2 de julho. 

    Ainda que todas as palavras sejam ínfimas para 

representar a grandeza desses guerreiros, uma que neste 

momento mais traduz nosso grito de agradecimento e 

reconhecimento é GRATIDÃO!  
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Capelania Policial  

Com o objetivo de promover, incentivar e inspirar ações de assistência as centenas de profissionais de 
segurança pública em todo o território nacional, a Capelania Policial 3i, vem fomentando diversas ações 
em prol de capelães e capelanias. Neste espaço, reservamos um momento para evidenciar algumas 
dessas ações. Colaborações das capelanias parceiras são sempre muito bem-vindas.       

Contatos com a Capelania Policial 3i: 
protecaohumana@gmail.com 

O que é capelania 

Para o Capelão: 

É levar a fé, a esperança e o amor (I Co 
13.13); é aperfeiçoar sua fé com as obras (Tiago 
2.22); é ser ovelha de Jesus (Mateus 25.35-36); é 
uma visão cristã Bíblica (Lucas 10.30 a 35). Uma 
mensagem de paz (Atos 13.15 + João 14.27 e João 
20.26). 

Para a sociedade em Geral: 

É atividade que tem a missão de colaborar na 
formação integral do ser humano, fornecendo 
oportunidade de conhecimento, reflexão, 
desenvolvimento e aplicação dos valores e 
princípios ético-cristãos e de revelação para a 
atividade de cidadão em sua integralidade. 

A Capelania Policial 3i – CP3i é 
interconfessional, interinstitucional e inter-religiosa, 
não desenvolve proselitismo e é parceira na luta 
contra a intolerância religiosa.  

A CP3i apóia os valores éticos, morais, 
cívicos e institucionais e do estado democrático de 
direito. 

 

Luto na capelania brasileira 

     Em 11 de junho, nos deixou a estar com o Senhor o 

querido Pr. Benedito de Oliveira; pastor Benê como era 

carinhosamente conhecido pelos amigos, faleceu vítima de 

infarto fulminante. Um capelão nato e grande ganhador de 

almas era um entusiasmado e servo sempre muito dedicado 

na obra de Deus. 

     Pastor Benê, foi e sempre será lembrado por ser um 

incansável e fantástico evangelista, um ser humano que 

sempre nos deu muito orgulho e honra em conhecê-lo, 

menciona pastor Aparecido da Cruz, presidente do Fórum 

Brasileiro de Capelania - FOBRAC. ...”Foi daqueles seres 

humanos que o país teve a honra em tê-lo em suas terras e o 

planeta em recebê-lo como ministro de Cristo”... Completa 

pastor Aparecido. 

 

   A Sociedade Brasileira de Proteção Humana – SOBRAPH 

manifesta sua solidariedade aos familiares deste amigo e 

irmão que nos deu muito orgulho e satisfação, não deixando 

que seu legado jamais seja esquecido.  

   Pastor Benê, também teve forte e contundente atuação na 

capelania militar brasileira e grande cooperação na 

evangelização de tribos indígenas.   

 

Dia Nacional dos Capelães 

       De acordo com a Portaria 001/2019 

de maio de 2019 do Fórum Brasileiro de 

Capelania – FOBRAC, o dia 21 de junho é 

considerado do Dia Nacional dos capelães 

e capelãs do Brasil. Neste ano, terceiro 

comemorado pelas capelanias vinculadas 

ao FOBRAC a comemoração foi ainda 

maior e mais significativa com a 

participação de dezenas de capelanias em 

todo o Brasil. 

Parabéns a todos os capelães e capelãs 

do Brasil e do mundo! 
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Por que é importante doar sangue mesmo na 
pandemia 

     Com a pandemia e o isolamento social, houve uma 

queda nos estoques dos bancos de sangue em todo o 

país. E para reverter a situação, a Organização 

Mundial da Saúde  e o Ministério da Saúde têm 

incentivado a doação de sangue mesmo em tempos 

de COVID-19, ressaltando a importância da prática 

voluntária e lembrando quais são os requisitos para 

quem quer doar. 

Doar sangue salva vidas 

     Somente 1,6% da população brasileira doa sangue 

regularmente. Dependendo da época do ano, 

especialmente Carnaval, inverno e férias escolares, 

ocorrem quedas nos estoques, atualmente agravadas 

pelo surto do novo coronavírus. A Bahia, por exemplo, 

registrou uma queda de 50% nas reservas do 

hemocentro (banco que recebe e distribui sangue) 

estadual no mês de março, quando a pandemia teve 

início no país. No entanto, a busca nos bancos de 

sangue nunca cai. Existem pacientes que precisam de 

transfusões em tratamentos de outras doenças, como 

câncer, anemia e doenças crônicas, ou acidentes 

graves e ferimentos, e uma única doação pode salvar 

a vida de até quatro pessoas. 

É seguro doar 

    Os hemocentros divulgaram novos protocolos de 
segurança e higienização para reduzir o risco de 
contaminação pelo coronavírus. A Fundação Pró-
Sangue, de São Paulo, aumentou o número de vagas 
para agendamento individual com hora marcada, 
reduzindo assim a circulação de pessoas nas salas de 
espera e evitando aglomerações.  

    Os ambientes são abastecidos com álcool em gel para 

as mãos, além de serem higienizados com mais 

freqüência. O uso de máscara é obrigatório para 

funcionários e doadores. 

    Os critérios de doação de sangue também mudaram 

em função da pandemia. De acordo com orientações 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, quem 

apresenta sintomas de COVID-19 ou teve contato com 

casos suspeitos ou confirmados da doença deve aguardar 

14 dias após o aparecimento dos sintomas ou do contato 

para realizar a doação. No caso de pessoas que foram 

infectadas pelo vírus, o tempo de espera para a doação é 

maior: 30 dias após a recuperação completa da doença. 

E, para tranqüilidade de quem vai receber a doação, não 

existem evidências científicas que apontem a transmissão 

do coronavírus pelo sangue. 

     Os requisitos para a doação de sangue são rigorosos, 
com a finalidade de garantir a  segurança e a proteção ao 
receptor e ao doador. Algumas situações e condições de 
saúde impedem temporária ou definitivamente a doação. 
Antes do procedimento, o candidato preenche um 
questionário para que o hemocentro possa avaliar se ele 
está apto a doar sangue. 

Condições básicas para doar sangue: 

 Ter entre 16 e 69 anos 

 Pesar no mínimo 50 kg 

 Estar descansado: é necessário ter dormido pelo 
menos 6 horas nas últimas 24 horas antes da doação 

 Estar bem alimentado: evitar alimentação gordurosa 
nas 4 horas que antecedem a doação 

 Estar em boas condições de saúde 

Procure o hemocentro mais próximo em sua cidade, use 

máscara, informe-se sobre os requisitos, tire suas dúvidas, e          

Agende sua doação! 

            Com isso, ajude a manter o serviço de saúde 

abastecido e a salvar vidas. 

Fontes: Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, Fundação 
Pró-Sangue e Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
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Família Bombeiril de luto 

    Faleceu aos dias 22 de maio, na cidade de São 

Paulo o Coronel da Reserva Paulo Chaves de Araujo.  

Incansável defensor dos bombeiros civis e voluntários 

coronel Chaves sempre foi um ícone da segurança 

contra incêndio e pânico no Brasil. Ativo colaborador 

do CB-24 da ABNT, ao lado de grandes 

personalidades prevencionistas, fez também historia 

em pesquisas sobre o tema, bem como auxiliou na 

investigação de incêndios famosos, como o do Museu 

da Língua Portuguesa em São Paulo. A Sociedade 

Brasileira de Proteção Humana - SOBRAPH manifesta 

seu pesar aos familiares e corrobora junto ao coro de 

vozes que reconhece o coronel Chaves como um 

grande herói brasileiro. Além desta homenagem a 

SOBRAPH já havia homenageado o coronel Chaves 

com a Medalha Bravo Herói e seu nome figura em dois 

livros publicados pelo presidente da SOBRAPH na 

galeria de honra. Descanse em paz coronel Chaves e 

obrigado por tudo que fez pelo nosso país.  

FEBRABOM – RS parceira SOBRAPH 

         O núcleo estadual da Febrabom – Força Brasileira em Defesa da 

Profissão Bombeiro Civil, entidade não governamental, sem fins 

lucrativos, fundada em dezembro de 2018 e em atividade desde 2015 

na Cidade de Viamão - RS, esta regularizada sob o ponto de vista 

jurídico, bem como respaldada na legislação vigente. Atua com 

fundamento em ações, sob o viés da necessidade de maior 

contribuição das organizações não governamentais junto ao poder 

público. Propõe a união de esforços, no sentido de potencializar as 

políticas públicas frente à precarização na renda e empregabilidade 

imposta pela pandemia, sob entendimento de maior necessidade do 

compartilhamento de esforços, para erradicação ou diminuição dos 

problemas sociais, que se sabe, se estenderão por muito tempo, até a 

retomada natural da vida “normal” das pessoas. 

            A missão da Febrabom objetiva: Salvar vidas - através de 

cursos, treinamentos e capacitações na ótica dos primeiros socorros; 

Proteger à Saúde - desenvolver cursos, treinamentos e capacitações 

que desenvolvam e ampliem a visão crítica que envolve o 

levantamento, diagnóstico e encaminhamento de situações que 

colocam em risco a vida ou a saúde das pessoas; fortalecimento da 

cidadania - através de cursos, oficinas, eventos, campanhas e 

especialmente na lógica da geração de emprego, renda e 

empreendedorismo, tudo com base nos conceitos contemporâneos de 

desenvolvimento sustentável, assim como fundados na solidariedade 

humana e em parceria constante com o poder público e outros.  

 

.           A Febrabom, igualmente, realiza intensa 

atividade de prevenção e combate a incêndio, havendo 

cursos específicos que vão desde a prevenção, 

capacitação para o emprego em sinistros, consultoria e 

apoio à realização de PPCI para órgãos e instituições, e 

muitas outras possibilidades que podem compor a 

contrapartida desta instituição que busca a efetivação de 

parceria com o poder público. 

            

         Por derradeiro, buscamos, através da elaboração 

de projetos e iniciativas em conjunto com seus 

integrantes, a consecução de objetivos diretamente 

ligados à valorização humana e social por meio da 

disseminação e ampliação da cultura da paz, qualidade 

de vida, saúde, educação e profissionalização.  

A família 
SOBRAPH saúda 

os audazes 
guerreiros 

FEBRABOM/RS 
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Certificações de Qualidade Assegurada SOBRAPH 

      As certificações são fundamentais para todas as organizações que 

querem melhorar seus processos, produtos, serviços e ganhar destaque 

em cenário nacional e internacional. Toda certificação, independente da 

norma ISO, é de grande importância para as empresas, e acarreta 

mudança cultural dentro das instituições, empresas e organizações. 

     A SOBRAPH além de notório e notável reconhecimento possui ampla 

gama de publicações e séria capacidade de certificar, sendo altamente 

reconhecida por instituições e autoridades pelo poder e moral de 

incentivar e inspirar pessoas. Com uma equipe técnica do mais alto 

cabedal e transparência em todos os processos a SOBRAPH se orgulha 

de sua competência para colaborar com o desenvolvimento sustentável de 

nosso país através de processos de certificação e reconhecimento de 

excelente qualidade e responsabilidade. 

Diretoria SOBRAPH  

 Selo “Alta Performance Premium 
em Sustentabilidade e 

Responsabilidade Sócio 
Ambiental” 

Uma iniciativa cidadã em prol de 
ações de preservação do Meio 

Ambiente e Responsabilidade Sócio 
Ambiental. 

SOBRAPH 

Mérito de Excelência e Valor no Serviço 
Público SOBRAPH – O Oscar do serviço 

público brasileiro! 

    Criado em 2019 pela Sociedade Brasileira de 

Proteção Humana – SOBRAPH o Mérito de 

Excelência e Valor no Serviço Público é um alto 

reconhecimento de incentivo a pessoas que auxiliam 

efetivamente a transformação do serviço público 

brasileiro por meio de ações de excelência e valor. 

Demonstra a grande importância de pessoas que 

exercem seus ofícios de tal forma, que sua atuação 

merece respeito, reconhecimento e muito apreço por 

toda a sociedade. O Mérito de Excelência e Valor, 

como é respeitosamente conhecido, é ainda a soma de 

esforços coletivos da SOBRAPH – Sociedade 

Brasileira de Proteção Humana e parceiros, cuja 

consagração e objetivo maior são norteados pelas 

relevantes contribuições destes profissionais para toda 

a nação brasileira. Afinal! “Quem não reconhece a 

excelência das pratas da vida, desconhece o pleno 

sucesso” A. Cruz.  

Láurea de Honra ao Mérito em 
Proteção e Defesa Civil  

    Nas categorias ouro, prata, bronze e 
inovação, a láurea tem a finalidade de 
incentivar, inspirar, reconhecer e 
valorizar ações prevencionistas e seus 
atores em todo o Brasil.  

    A entrega da Láurea de Honra ao 
Mérito em Proteção e Defesa Civil da 
Sociedade Brasileira de Proteção 
Humana é marca por um momento muito 
especial e um memorial às missões, 
ações e boas práticas em defesa da vida 
e da segurança humana integral. 

     Os principais requisitos para receber 
a láurea são: aprovação pela comissão 
especifica, alta performance, relevância 
social, geração de impactos positivos e 
sociais significativos, sustentabilidade e 
possível replicação em qualquer parte do 
território nacional.  
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NUPREC – Núcleo de Ações em Proteção 
e Defesa Civil organismo da SOBRAPH 
participa de seminário nacional de boas 
praticas em proteção civil 

      Realizado de 22 a 24 de junho de 2021, de forma 

remota, foi realizado o I Seminário de Boas Práticas 

em Proteção e Defesa Civil, organizado pelo 

Governo Federal, por meio do Ministério de 

Desenvolvimento Regional, da SEDEC, do 

CEMADEN do MCTI e parceiros.  

      Contando com a participação de centenas de 

inscritos de todo o Brasil o seminário foi uma 

gigantesca e inédita oportunidade de crescimento e 

engajamento das ações de proteção e defesa civil, 

além de um espaço amplo de discussões e 

aperfeiçoamento para todos os participantes. 

SOBRAPH ESPECIAL DO MES 

     Além da participação no seminário o NUPREC 

também apresentou um E-poster na exposição 

virtual com o tema NUCLEO AUTONOMO E 

VOLUNTÁRIO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

que além de muito visitado foi inspirador para muitos 

dos participantes do seminário. 

    A SOBRAPH por meio da gestão e coordenação 

do NUPREC agradece ao governo federal e a 

organização do evento pela oportunidade. 

SOBRAPH doador MSF Nº2251008 



  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CEPESF  
CENTRO DE EDUCAÇÃO PERSONALIZADA SISTEMA FEDERAL - EaD 

“Compromisso sério com sua formação, capacitação e sucesso profissional”. 
Atuando e capacitando talentos para as melhores oportunidades, levando até você formação de qualidade com investimento 

justo e no seu tempo. 

cepesf.ead@gmail.com 
55.11.9 6284.7176 

CERTIFICAÇÃO FORTE E 
COM CREDIBILIDADE: 

*Registro Acadêmico 

próprio e profissional; 

*Coordenadoria 
Cientifica credenciada e 

com produção 
acadêmica farta e 

altamente reconhecida; 

*Selo de qualidade 
assegurada Cepesf. 
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PARCERIAS SOBRAPH 

SEGURANÇA DO TRABALHO  

SEGURANÇA CONTRA INCENDIO 

SEGURANÇA PATRIMONIAL 

Organismos e organizações  

EDUCAÇÃO CRISTÃ 

Cursos e Palestras 

Sociedade Amigos do Exercito Brasileiro - SAEB 

       A Sociedade de Amigos do Exército Brasileiro, denominada SAEB, fundada em 10 de Dezembro de 2017, é 

uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter social, cultural, recreativo e desportivo, sem fins econômicos, 

com personalidade jurídica própria, distinta da de seus associados, não havendo entre eles direitos e obrigações 

recíprocos, com sede e foro na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo.  

 

      A SAEB tem por finalidade promover o congraçamento, desenvolver a convivência e estimular o espírito 

social entre civis e militares, congregando em seu quadro associativo.   

 
      A SAEB, para atingir sua finalidade, atendendo ao seu caráter cívico, cultural, social, esportivo e assistencial, 
terá os seguintes objetivos:  
 
a) Proporcionar aos associados reuniões ou festividades de caráter cívico, social, cultural, artístico e esportivo, a 
fim de desenvolver o perfeito relacionamento entre os associados;  
 
b) Cooperar com as entidades públicas e particulares de fins culturais, científicos, literários, artísticos e esportivos;  
 
c) Promover a assistência e o bem-estar social;  
 
d) Congregar todos os seus associados, apoiando-os no que for possível junto aos órgãos militares, repartições 
públicas e instituições de assistência e beneficência;  
 
e) Estimular a prática de diversas modalidades esportivas em caráter eminentemente amador.  
 
É vedada à SAEB qualquer atividade ligada à política partidária, ao proselitismo religioso.  

@amigosdoexercito 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 
 

  

  

 

Parceiros culturais SOBRAPH- Sociedade Brasileira de Proteção Humana 

protecaohumana@gmail.com 
#sobraph  

Parceiros culturais “OURO” da SOBRAPH- Sociedade Brasileira de Proteção 
Humana 


