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1 JUSTIFICATIVA 

 O 3º Batalhão de Bombeiros Militar, com sede em Guarabira, foi fundado em 26 

de novembro de 1991, possui área de atuação envolvendo 27 cidades e efetivo de 58 

militares. 

Tal unidade operacional subordinada ao 4º Comando Regional do Corpo de 

Bombeiros Militar da Paraíba, além relevantes serviços prestados à sociedade, realiza 

tradicionalmente um passeio ciclístico chamado de Pedal do Fogo. 

Este evento esportivo apresenta a finalidade de incentivar a prática desportiva 

dos militares da nossa corporação, bem como promover uma integração com da corporação 

militar com a comunidade da região circunvizinha, despertando o interesse pela prática de 

atividade física e promoção de saúde. 

Nesta ocasião específica, o evento fará parte da comemoração dos 105 de 

fundação do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, instituição centenária de credibilidade 

e profissionalismo comprovados. Além do Pedal do Fogo, outros eventos esportivos e 

solenidades militares farão parte desta comemoração. 

2 – OBJETIVOS 

• Proporcionar um encontro esportivo, festivo e fraternal; 

• Incentivar o interesse da prática desportiva para o bem-estar do militar 

e da comunidade; 

• Estimular o espírito desportivo, o senso moral e cívico; 

• Despertar a atenção dos participantes para o seu bem-estar físico e 

mental; 

• Promover o intercâmbio entre os militares envolvidos no evento, e entre 

eles perante a sociedade. 

3 – DO EVENTO 

 O Pedal do Fogo será um passeio ciclístico que acontecerá 17 DE JULHO 2022, 

na cidade de Guarabira e suas imediações, com largada prevista para as 07h do 

Quartel do 3º Batalhão de Bombeiro Militar – 3ºBBM, situado na rua Almeida Barreto, 

s/n – Centro. 

 O Passeio ciclístico terá um percurso de aproximadamente 24 quilômetros, 

percorrendo áreas adjacentes a cidade de Guarabira e finalizando novamente no 

3ºBBM. 

 No decorrer da área a ser percorrida, terão pontos de hidratação e apoio logístico 

para solução de possíveis reparos nos equipamentos dos ciclistas, bem como veículos 



de suporte para transporte de pessoal e equipamentos que não conseguirem completar 

todo o trajeto.  

 Além disso, serão distribuídos militares durante todo o caminho para atender a 

possíveis urgências e emergências de saúde, bem como proporcionar segurança aos 

participantes do Pedal.  

 Na chegada do evento, teremos uma generosa mesa de frutas, ponto de 

hidratação, sorteio de brindes e confraternização dos participantes. 

  

4 – DIVULGAÇÃO E INSCRIÇÃO DO EVENTO 

 A inscrição do evento se dará no site da empresa de cronometragem esportiva, 

Contra o Relógio. (www.contraorelogio.com.br) 

O evento contará nos diversos meios de comunicação interna e externa do 

CBMPB, como boletim, site oficial e redes sociais, bem como divulgação na imprensa e 

redes sociais da região. 

5 – PÚBLICO ALVO 

 Todos os servidores militares do Corpo de Bombeiros Militar do estado da 

Paraíba, população da região de Guarabira/PB e interessados. 

6 – CALENDÁRIO DO EVENTO 

 VALOR: R$ 30,00 

 DATA: 17/07/2022 

LARGADA: 07h00min do Quartel do 3º Batalhão de Bombeiro Militar, na cidade 

de Guarabira/PB 

CHEGADA: 10h00min (previsão) no Quartel do 3º Batalhão de Bombeiro Militar, 

na cidade de Guarabira/PB 

ENCERRAMENTO: 12h00min 

 

 

 

FERNANDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA LIMA – MAJ QOBM 

Comandante do 3ºBBM 

CONTATO 

(83) 98723-4155 


