ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR
CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS
BOMBEIROS MILITAR

ORIENTAÇÕES BÁSICAS
CMT CA I - OFICIAIS: CAPITÃO BM THAISE R. ROCHA REIS
CHEFE DE CURSO CFO 3: 1º TENENTE BM LUCAS ALVES PACHECO
AUXILIARES: CADETE BM THIAGO CAMPOS
CADETE BM RAFAEL ROCHA
BELO HORIZONTE – MG
2017

ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR
“Escola de Heróis”

Prezado Cadete do CBMMG, PARABÉNS!
Você acaba de ingressar na Instituição de maior credibilidade no país e no mundo.
Abaixo seguem algumas orientações e sugestões que irão facilitar seu início de curso.
Sucesso e Seja Bem Vindo!

1. CHAMADA:
1.1
LOCAL: Academia de Bombeiros Militar (ABM) - Rua Piauí, 1815 - Bairro
Funcionários - Belo Horizonte / MG.
1.2

HORÁRIO: 06h45min – SEIS HORAS E QUARENTA E CINCO MINUTOS

1.3

DATA: 08/03/2017 – QUARTA-FEIRA

1.4

Referência: Praça Milton Campos.

1.5

Cruzamento: Rua dos Inconfidentes.

2. UNIFORME:
2.1 Para os Civis:
Esporte fino.
2.2 Para os Militares do CBMMG:
2.2.1 Apresentar-se à chamada com o fardamento 4º A 1, já trajando as passadeiras
relativas à nova graduação de Cadete Bombeiro Militar.
2.2.2 Estar pronto com todos os uniformes previstos para os civis, bem como o
uniforme 3º A e 4º A com suas variações conforme RUICBM.
2.3 Para os Militares de outras instituições:
Deverão apresentar-se para a chamada com as mesmas condições do
candidato civil.
2.4 Uniformes de posse obrigatória de todos os candidatos no ato da
apresentação:
2.4.1 Camiseta vermelha da Corporação com o distintivo na frente (BORDADO) e os
dizeres atrás: BOMBEIROS / MINAS GERAIS / 193 (SILCADA e não bordada);
Obs.: não colocar o nome, pois o mesmo será escolhido pela coordenação durante o
curso.
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2.4.2 Calça jeans azul escuro Tradicional sem detalhes (exceto para os candidatos
que já pertenciam ao CBMMG);
2.4.3 Tênis 100% preto (salvo detalhes de marca);
2.4.4 Meia branca soquete com cano alto (no mínimo 22 a 26 cm medidos a partir do
calcanhar);
2.4.5 Cinto vermelho de nylon com fivela DOURADA da Corporação (formato
QUADRANGULAR e não retangular);
2.1.6 Short de natação (SUNGA) de Cadete BM (para os homens) e Maiô de Cadete
BM e bermuda térmica preta (para as mulheres);
2.1.7 Short de Educação Física de Cadete BM para ambos os sexos.
Obs.: Os shorts e sungas são vermelhos e os maiôs são pretos. Ambos possuem três listras
brancas.
As cadetes deverão possuir no mínimo uma bermuda térmica preta para ser utilizado com maiô
e short de educação física.

3. CORTE DE CABELO E BARBA:
3.1 CABELO MASCULINO:
- Corte curto, denominado “meia cabeleira desbastada”.
Obs.: utilizar máquina 2 (dois) nos lados e atrás; em cima poderá desbastar bem com a tesoura
ou passar máquina 4 (quatro).

- Algumas condições são necessárias:
Fazer o pé do cabelo quadrado;
Não deixar a costeleta comprida, devendo estar, no máximo, até a linha do
“targus auricular” (linha mediana do ouvido);
O cabelo deve estar em sua coloração natural, não podendo estar em cores que se
sobressaiam, ou seja, indiscretas.
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3.2 BARBA:
- Deve ser raspada completamente, sem falhas, sem bigode e sem costeletas
ou cavanhaques.
Obs.: O ato de barbear-se é diário.

3.3 CABELO FEMININO:
- Para cabelo longo e médio (que ultrapassem a gola da camiseta) utilizar
“coque” em média altura;
- Para cabelo curto (que não ultrapassem a gola) poderá ser solto.

Detalhe do cabelo com coque e curto

4. ORIENTAÇÕES DIVERSAS REFERENTES À APRESENTAÇÃO PESSOAL:
- O Cadete deve sempre ter consigo bloco de anotações pequeno (de bolso) e
caneta esferográfica com tampa azul, tipo “Bic”;
- O Cadete não poderá utilizar pulseiras, “piercings”, cordões ou congêneres
quando estiverem fardados;
- O uso de brincos pelas Cadetes deverá ser regulado por norma interna, no
entanto quando utilizados os mesmos devem ser discretos, pequenos e que não
fiquem pendurados nas orelhas;
- O uniforme deve estar devidamente passado a ferro quente, sendo que as
mangas da camiseta vermelha deverão ter um vinco feito com ferro seguindo a linha
da costura dos ombros;
- A calça jeans terá um vinco feito com ferro em cada perna no sentido vertical
(frente e trás) que vai da base dos bolsos até a barra da calça;
- Considerando o volume de atividades físicas do curso, sugerimos aos cadetes
adquirirem:
No mínimo 05 (cinco) camisetas vermelhas;
02 (duas) calças Jeans;
02 (dois) shorts de Educação Física;
02 (duas) sungas/maiôs para natação;
05 (cinco) pares de meias brancas e 
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02 (dois) pares de chinelo de borracha 100% preto (tipo havaianas).
02 Calça jeans azul escuro Tradicional sem detalhes;
01 Tênis 100% preto (salvo detalhes de marca);

05 Meia branca soquete com cano alto (no mínimo 22 a 26 cm medidos a partir do
calcanhar);

02 Cinto vermelho de nylon com fivela DOURADA da Corporação (formato
QUADRANGULAR e não retangular);
ATENÇÃO:
Todos os novos cadetes (provenientes do mundo civil ou de outra força militar)
NÃO PODERÃO TRANSITAR na rua com uniforme ora proposto, devendo trocar de
roupa na ABM.
5. ENDEREÇO DE ALGUNS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS QUE VENDEM
FARDAMENTO EM BELO HORIZONTE/MG:
O CBMMG/ABM não tem preferência por qualquer estabelecimento comercial,
muito menos parcerias ou sociedades. Portanto, fica a critério do cadete escolher o
estabelecimento que melhor lhe convir.
5.1 CITEROL:
- Rua São Miguel n° 1701 - Planalto / BH-/MG (ao lado do 13° BPM);
- Rua Domingos Vieira n° 80 - Santa Efigênia / BH-MG (próximo ao 1° Batalhão
da PMMG);
- Rua Diábase n° 207 - Prado/BH 3275-1608; (em frente à Academia de Polícia
Militar);
5.2 MILICIANOS:
- Rua Platina, n° 863 - Prado / BH-MG (próximo ao Regimento Cavalaria da
PMMG);
5.3 A MILITAR MINEIRA:
- Av. Barbacena n° 90 - Barro Preto/BH-MG (esquina com Av. Augusto de
Lima);
- Rua Curitiba n° 705 - Sala 404 - Centro/BH-MG 3201-5617;
- Rua Platina n° 491 - Prado/BH-MG, 3332-0873 (próximo ao Regimento
Cavalaria da PMMG);
- Av. Amazonas n° 6784 - Gameleira/BH-MG 3332-5326 (5° Batalhão da
PMMG).
5.4 VNP CONFECÇÕES (VILMA):
- Rua Pedreira n° 36 – Providência / BH-MG Tel 3433-2093 / 8626-0843.
5.5 FARDAMINAS ARTIGOS E ACESSÓRIOS MILITARES
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- Rua A, nº 12 - Bairro Vila Benevis - Contagem/MG - quase esquina com a Rua
Registro. Tel.: (31) 99211-8881

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS:
- O cadete deverá providenciar para sua apresentação 02 (dois) cadeados do
tipo segredo, tamanho 35mm tipo STAM;
- TODOS os pertences deverão ser marcados com o nome de guerra (a ser
escolhido pela coordenação) na parte interna do material;
- TODOS os pertences pessoais DEVERÃO caber no interior de cada armário,
caso contrário poderão ser descartados;
- Os cadetes desalojados receberão um armário para guardar os seus
pertences, portanto devem seguir as mesmas orientações dadas a todos os cadetes
alojados, até porque algumas vezes pernoitarão na ABM;
- Todas as alimentações/refeições serão por conta dos Cadetes, todavia não
será permitido o acondicionamento de alimentos nos armários para evitar a presença
de roedores e insetos no interior do alojamento;
- Nenhum cadete terá direito ao estacionamento de carros no interior do
quartel, exceção feita a bicicletas que deverão ficar em local específico presas por
correntes;
- Será necessário que cada cadete traga seu material escolar, sendo composto
no mínimo por: caderno/fichário, pasta transparente para acondicionar papel, caneta
(preta/azul), lápis/lapiseira, régua transparente, borracha, corretivo e porta canetas
(bolsas).

Para maiores informações ligar para os seguintes telefones:
(31) 3289-8043

Belo Horizonte, 03 de Março de 2017.

CLEBERSON PEREIRA SANTOS, CORONEL BM
COMANDANTE
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