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Atividades e competências principais: em organização e bombeiros
•
•

•
•
•
•

•

Sapador-Bombeiro Voluntário por 10 anos na França. Sub-Oficial responsável pela instrução do
seu quartel
Fez os cursos de PSE (Primeiros Socorros em Equipe) e Especialização em Resgate Veicular
(socorro em acidentes de trânsito), SSIAP-1 (segurança em prédios altos e estabelecimentos de
concentração de público) com estudo de diversos estabelecimentos (supermercado, hospital,
sala de concertos…), pedagogia e redação de cursos.
Foi instrutor de primeiros socorros geral e socorros de urgência do trabalho
Esses são cursos nacionais na França, com reconhecimento pelo Ministério do Interior (equivalente ao Ministério da Justiça no Brasil).
Participou da planificação (gestão dos hidrantes, verificação de equipamentos, etc. ) e da organização de equipes de plantão e calendários de exercícios do seu quartel
Na França, deu aulas de Primeiros Socorros em Equipe, Resgate Veicular e Combate a Incêndios e participou em bancas de avaliação final de cursos PSE (Primeiros Socorros) e PSR (Resgate Veicular) e cursos de carreira e redigiu o curso de manutenção do conhecimento para utilização nos 50 quartéis do departamento, com cerca de 1500 bombeiros.
Destacou-se internacionalmente na área de incêndios estruturais (ou seja, em residências):

Faz pesquisas sobre incêndios estruturais (em residências e outras edificações) desde 1999
Implantou e gerencia o maior site em Francês sobre os comportamentos extremos do fogo, o site www.flashover.fr, aberto em 2004
Publicou diversos artigos técnicos sobre o assunto.
Redigiu o único curso modular atualmente conhecido sobre comportamentos extremos do fogo.
Com esse curso, orientou e implantou campos de treinamento de combate a incêndio com fogo real na
França (diversas cidades), Bélgica (cidade de Jurbise), Brasília e Nova Petrópolis. Orientou a implantação em Lisboa, Trento, Casa Verde (SP), etc. e vários outros foram instalados de forma independente
utilizando o mesmo plano escrito por Pierre-Louis, em Espírito Santo, Goiás, Rio Grande do Sul, etc.
Redigiu curso de adaptação ao calor e técnicas de sobrevivência para bombeiros em dificuldade.
Na Bélgica, os dois cursos foram realizados a pedido e sob fiscalização do service public fédéral Intérieur (SPF Intérieur) equivalente ao Ministério da Justiça Brasileiro, formando bombeiros e instrutores.
No Distrito Federal, Pierre-Louis deu consultoria e assistência técnica para o estabelecimento do sistema de simulação de incêndio, e formou os primeiros 23 instrutores de incêndio do CBMDF habilitados
ao uso de simuladores (2008/2009).
Deu cursos de formador a “Sapadores-Bombeiros” das seguintes corporações:
•
•
•
•
•
•

Service Départemental d’Incendie et de Secours (Corpo de Sapadores-Bombeiros) de Montpellier(34), Orthez(64) e Limoges(87) na França
Vigile del Fuoco (Corpo de Sapadores-Bombeiros) de Trento na Itália
Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa (Portugal)
Corpo de Sapadores-Bombeiros de Cracóvia (Polônia)
Corpo de Sapadores-Bombeiros dos Açores (Portugal)
Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (Brasil)

•

Corpo de Bombeiros Voluntários do RS (Associação Voluntersul)

Ao todo, formou mais de 200 formadores, em pedagogia e técnicas de combate a incêndios em edificações.
Em 2019, assinou parceria com o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa autorizando o Regimento a utilizar seu material pedagógico e formar formadores pelo mesmo curso.
Deu diversas palestras na Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (5éme Compagnie)
Deu curso de Formação de comandante de socorro da Província de Hainaut, Bélgica
Deu palestras em cursos de Oficiais Sapadores-Bombeiros belgas de Charleroi, La Louvière, Chimay
etc.
Organizou exercícios com fogo real no setor de Lyon (com a Rhodia) durante trabalho em colaboração
com a Polícia Científica da França
Deu Palestras em seminário no 4éme GDR (groupe de recherche Incendie – Grupo de Pesquisa em
Incêndio) realizado no CEA (Centre d’études atomiques) de Fontenay Aux Roses. Assunto : O impacto
dos acidentes em intervenção, posição dos interventores no momento dos acidentes, tipo de acidentes
etc.
Deu palestras no SENABOM (Seminário Nacional de Bombeiros Militares) e no ENBOV (Encontro Nacional de Bombeiros Voluntários).
Citado diversas vezes no Manual de Combate a Incêndio do CBMDF e na norma operacional de
treinamento de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás.

Redator de numerosos documentos
o
o
o
o

Gestor do sítio internet flashover.fr. Redator de numerosos documentos
Gestor do sítio internet tantad.com (para instrutores)
Colaborador do fórum bombeiro (forum pompier) na França
Detentor da licença de formação para todos os países de língua Francesa das técnicas de Ataque
em equipe reduzida « 3 person crewing ». Formação organizada pelo Sr. Paul Grimwood

Atividades e competências em outras áreas
Organização e gestão
o Domínio das normas de organização geral da empresa (ISO-9001).
o Conhecimento das normas periféricas à ISO-9001: ISO-14000, OHSAS 18001 para a segurança dos
bens e das pessoas.
o Domínio das normas de organização próprias da informática (CMM / CMMi, ISO-15504, etc.)
o Experiência prática dos métodos de previsão/gestão de riscos (WidebandDelphi).
o Experiência em estimação de prazos por parcelamento de tarefas e por pontos de funções, no
domínio da informática e a gestão de projetos (construções, cursos…), gestão dos fatores de otimização dos prazos (curva de Rayleigh-Putnam), etc.
o Organização de sistemas de gestão documental em conformidade com os referenciais ISO.
Informática
o Domínio das linguagens de programação assembler 68K, 56K, PowerPC, C e seus derivados
o Domínio de HTML, XML, PHP, Perl etc. (fez vários desenvolvimentos de Internet e Intranet)
o Gestão de bancos de dados: mSQL, MySQL, PostgreSQL, Oracle e outros bancos SQL.
o Domínio das ferramentas e materiais: Mac e PC, PowerPoint, Word, Excel…

Diversos
o
o
o

Inglês: Leitura, escrita, conversação.
Espanhol: Leitura e conversação.
Português: Leitura e conversação.

PL Lamballais - pl.lamballais@ansb-brasil.org

