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Trabalhos e Conquistas do Fundo

Com o Fundo Municipal de Manutenção do Cor-
po de Bombeiros de Bauru podemos melhor atender a
população, pois estamos mantendo a nossa frota de
viaturas em condições, com manutenções e revisões
dando maior segurança para os bombeiros e para po-
pulação Bauruense, estamos adquirindo equipamen-
tos mais sofisticados e de ponta, o que resulta em um
melhor atendimento das ocorrências.

Municipal de Bombeiros de Bauru

Aquisição de equipamentos e materiais
Recentemente adquiri-

mos uma micro retífica, um
afiador de moto serra, tele-
visores de LCD, aparelho
de medir pressão em
hidrantes, uma viatura res-
gate, um tripé com guincho
e dispositivo anti-queda
para ocorrências de salva-
mento, vinte lanternas de
cabeça anti explosiva, seis
conjuntos de macacão im-
permeável para ocorrências
em águas contaminadas, di-
versos materiais de mergu-

Melhorias em
dependências de quartéis

Está em fase final a
elaboração dos projetos de
melhorias dos três Postos
de Bombeiros de Bauru
pela empresa H Aidar ven-
cedora do certame.

Adquirimos diversos
materiais elétricos, hidráu-
licos, pintura e construção
para manutenção e refor-
ma dos postos, fechamen-
to das portas dos armários
de equipamentos de prote-
ção individual no Posto de
Bombeiros Centro.

Renovação da frota –
Estamos adquirindo uma
carreta semi reboque com
tanque de 20.000 litros que
será entregue até o final do
mês de agosto.

Custeio – Não pode-
mos deixar de relatar que
a verba também é utiliza-
da para o nosso custeio,
quanto ao pagamento das

Projeto de Capacitação Profissional
Enviado seis profissio-

nais bombeiros no mês de
julho de 2012 na Universida-
de do Texas, nos Estados
Unidos da América aten-
dendo o projeto de
capacitação profissional im-
plantado pelo Comando do
12º Grupamento de Bombei-
ros juntamente com o Con-
selho Diretor do Fundo
Municipal de Manutenção
do Corpo de Bombeiros de
Bauru, ficando aprovado em
reunião do FUMB um valor
anualmente referente a cur-
sos, seminários, palestras
dentro e fora do País, dan-
do continuidade ao aprimo-
ramento técnico operacional
constante, propiciando que
os bombeiros de Bauru tor-
nem-se multiplicadores em

nosso município para os de-
mais integrantes da Institui-
ção, bem como orientação as
entidades públicas, a comu-
nidade e ao setor empresa-
rial, trazendo novos concei-
tos e procedimentos de sal-

vamento, atendendo o pro-
jeto de capacitação na busca
do treinamento e especiali-
zação pela excelência no
atendimento a população
Bauruense.

contas TELEFÔNICAS,
CPFL, DAE, GÁS, GÊNE-
ROS ALIMENTÍCIOS,
COMBUSTÍVEL, material
de limpeza, escritório dos
três postos de Bombeiros de
Bauru, além da manutenção
e aquisição de peças das vi-
aturas.

Portanto podemos con-
cluir que através do Fundo
Municipal o Corpo de Bom-
beiros pode melhorar mui-
to o atendimento prestado
através de novas viaturas de
incêndio, equipamentos
modernos, e uma tropa
equipada com materiais de
proteção individual de últi-
ma geração, sendo também
o bombeiro capacitado em
cursos dentro e fora do País,
atendendo o projeto de
capacitação do Corpo de
Bombeiros de Bauru através
do Fundo Municipal de Ma-
nutenção do Corpo de Bom-
beiros de Bauru.

lho e altura, quarenta con-
juntos de capa de chuva, dez
pares de luvas para os com-
ponentes da Moto Resgate,
aquisição de sabres e cor-
rentes de moto serra, seis
calças de segurança para os
operadores de moto serra,
três laços de cambão para
captura de animais e três
pinção para captura de rép-
teis, cem pares de luva de
vaqueta, aquisição de vinte
e cinco conjuntos de eletro-
dos para os desfibriladores,

aquisição de cento e sessen-
ta litros do F500 agente de
supressão de incêndios, uti-
lização de aeronave no au-
xílio em combate em cober-
turas vegetais pelo registro
de preço, modelo implanta-
do pelo Fundo Municipal do
Corpo de Bombeiros de
Bauru junto aos setores da
Prefeitura Municipal de
Bauru e sendo modelo e re-
ferência para outras cidades
do Estado.

Cabo PM Wolnei, 1º Tenente PM Souza, 1º Sargento PM Macedo, 1º
Sgt PM Rogério, Soldados Valdir e Ronchi - equipe de bombeiros de
Bauru que participaram do Curso Espaço Confinado no Texas - EUA


