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PROEBOM 3ª CIBM – Jataí participa de evento com o grupo Raízen

Clique aqui para ver a notícia no site
(Não Assinado)
Na oportunidade, ainda foram realizadas várias outras atividades voltadas a cidadania que contaram também com presença do 41º BIMTZ.

No dia 30 de agosto de 2013, os Bombeiros Mirins da 3ª CIBM – Jataí participaram do evento em parceria com o grupo Raízen. O “projeto
educar na praça” realizado na Praça Tenente Diomar Meneses, na ocasião os Bombeiros Mirins montaram oficinas de orientação onde os
mesmos orientaram a população presente como proceder em caso de Engasgamento, Fratura, Hemorragia e RCP. As crianças inseridas no
“Projeto Bombeiro Mirim” recebem aulas teóricas e práticas, com noções de ética e cidadania, salvamento aquático, teorias de incêndio e
práticas de combate a incêndio, salvamento terrestre, noções de emergências médicas, aulas de Educação Física, além de conhecimentos na
área de convívio social, preservação do meio ambiente, noções de saúde e de higiene, educação no trânsito, drogas e seus malefícios, civismo
e atividades recreativas. Durante eventos diversos, a exemplo deste realizado na Praça Tenente Diomar Menezes, os bombeiros mirins
também levam a comunidade de modo geral, conhecimentos e noções básicas de primeiros socorros e medidas a serem adotadas em
situações de salvamentos diversos, além de noções de cidadania e civismo. Ainda de acordo com o comandante da 3ª CIBM, major Costa
Franco, atualmente, 62 crianças de ambos os sexos, com idades de 10 e 11 anos, integram o projeto em Jataí, formando duas turmas, sendo
uma com atividades no turno matutino e a outra com atividades no turno vespertino. Segundo o coordenador do projeto na 3ª CIBM, soldado
bombeiro Tiago Roberto, que também falou com Diário News Jataí, desses 62 integrantes do Bombeiro Mirim, oito são crianças formadas na
edição 2012 do Proebom (Projeto Educacional Bombeiro Mirim), que neste ano integram como monitoras, sendo quatro no matutino e quatro no
vespertino.

