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Apresentação
Entre os dias 08, 09 e 10 de novembro do corrente ano, foi realizado
no Centro de Convenções localizado na cidade de João Pessoa-PB, o XVII
Seminário Nacional de Bombeiros (XVII SENABOM) e a Feira Internacional
de Prevenção de Incêndios e Emergências- FIPIE.
O XVII SENABOM, sediado pela primeira vez no Estado da Paraíba,
como parte das comemorações do centenário do Corpo de Bombeiros Militar,
é considerado o maior e mais conceituado evento de prevenção e combate a
incêndio do País e da América Latina.
O Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, que tem como Comandante
Geral o Coronel BM Jair Carneiro de Barros, recebeu orgulhosamente em
seu Estado, um público seletivo e carismático, onde houve trocas de
conhecimentos e experiências, com a participação de um público estimado
em 4.000 pessoas.
O XVII SENABOM teve como objetivo apresentar novas tecnologias do
mercado, promover o intercâmbio comercial entre empresas estrangeiras e
brasileiras, proporcionar a troca de experiências entre operações dos
bombeiros em todo Brasil e, ainda, reunir profissionais ligados aos setores de
prevenção, combate a incêndio, resgate e emergência. Além de provas
técnicas como: Bombeiro de Aço, Certificação Nacional de Cães e
Campeonato Brasileiro de Salvamento Aquático.
Durante os três dias principais de evento, foram realizados: 20
palestras técnicas-científicas, com professores renomados no País inteiro, a
exemplo do professor doutor Clóvis de Barros, além da apresentação de
trabalhos científicos, na qual a seleção foi realizada pela submissão de
artigos completos e banners.
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Os artigos científicos foram inseridos nos seguintes eixos temáticos:
Tecnologia de Combate a Incêndios; Gestão de Riscos e Emergências;
Gestão da Segurança Contra Incêndio; Atendimento Pré-hospitalar; Busca e
Resgate; Educação Corporativa; Defesa Civil; Comportamento de Estruturas
em situações de Incêndio; Segurança Pública; Atividade Física, Saúde e
Qualidade de Vida do Profissional em Segurança Pública.
A comissão aprovou 41(quarenta e um) Trabalhos Científicos, sendo
38(trinta e oito) na modalidade de artigos científicos completos e 3(três) na
modalidade de banners. No primeiro dia do Seminário (08/11), houve a
apresentação de 18 artigos científicos completos e no segundo dia (09/11)
seguiu-se a apresentação de17 artigos científicos completos e 2 banners.
Dos trabalhos aprovados e apresentados, seis se destacaram dos
demais e foram agraciados com o CERTIFICADO DE MELHOR TRABALHO
CIENTIFICO APRESENTADO NO DÉCIMO SÉTIMO SENABOM.
A Comissão Científica ficou muito satisfeita com a excelência dos
Trabalhos Científicos e com a boa apresentação desses trabalhos pelos
autores que contribuíram de forma zelosa para enriquecer os conhecimentos
não apenas do público que se fez presente nas apresentações, como
também dos leitores que terão acesso aos artigos através da leitura da
Revista FLAMMAE.
Os trabalhos aprovados para a modalidade de artigo completo e
devidamente apresentados durante o evento do SENABOM, estarão sendo
publicados nesta edição, seguindo as normas da Revista FLAMMAE em
suplemento especial com os Anais do Evento.
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