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FUMB adquiri mais 02 unidades de Resgate para
o atendimento de emergências em Bauru e região

Novas conquistas

      Aquisição de dois conjuntos de
desencarceradores adquiridos através do Fundo
Municipal que serão utilizados em ocorrências de
acidente de trânsito e salvamento de vítimas pre-
sas em ferragens.

                Aquisição de equipamentos de salva-
mento aquático, totalizando 16 conjuntos de
neoprene, máscara, snorkel e nadadeiras que serão
utilizadas pelo efetivo do corpo de bombeiros de
bauru nas diversas ocorrências de salvamento e en-
chente no município.

No dia 14 de março
de 2014 em solenidade re-
alizada nas dependências
da Prefeitura Municipal de
Bauru ocorreu a entrega de
mais 02 viaturas de Resga-
te para o 12º Grupamento
de Bombeiros. Na ocasião
o Digníssimo Prefeito Mu-
nicipal Rodrigo Agostinho
passou as chaves das  02

Unidades de Resgate para
o Sr. Tenente Coronel PM
Rogério Gago. Vale ressal-
tar que a aquisição das vi-
aturas foi concretizada
pela  parceria entre o Esta-
do e o Município, sendo

que o Estado foi responsá-
vel pela compra dos chas-
sis e o município através do
FUMB - Fundo Municipal
de Bombeiros viabilizou a
adaptação completa dos
veículos.
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Investimentos diversos para o serviço de bombeiros

Aquisição de 100 roupas para combate a
incêndios florestais, visando a proteção do

profissional bombeiro nas ocorrências.

Terá início pela Base de Bombeiros Vila Falcão

        - Construção de um auditório;
        - Ampliação do Almoxarifado;
        - Construção de nova calçada em volta de todo o quartel;
        - Construção de recuo pela entrada, facilitando o acesso de veículos pesados.

Próximas Melhorias - Posto de Bombeiros 02 – D. Industrial

        - Construção da nova Motomec;
        - Construção da Pista de Treinamento de Incêndio;
        - Construção de uma Academia de Musculação nas dependências da atual
Motomec.
        -  Instalação do equipamento Governador de Pressão, dispositivo que visa
otimizar os recursos humanos utilizados na atividade operacional, pois o uso do
equipamento dispensa a necessidade de um bombeiro para operar o controle da
pressão da bomba na viatura.

Colocação de Rede de Proteção no Campo de Futebol.

 Com o Fundo Municipal de Manu-
tenção do Corpo de Bombeiros de Bauru
podemos melhor atender a população,
pois estamos mantendo a nossa frota
de viaturas em condições, com manu-
tenções e revisões dando maior segu-
rança para os bombeiros e para popu-
lação Bauruense, estamos adquirindo
equipamentos mais sofisticados e de
ponta, o que resulta em um melhor
atendimento das ocorrências.

Término da
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