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Segue em andamento os projetos de modernização
dos quartéis do Corpo de Bombeiros em Bauru

- 02 Unidades de Resgate proporcionando maior segu-
rança aos profissionais bombeiros e economizando na manu-
tenção das viaturas e atendendo melhor a população
bauruense;

- 01 Chassi Iveco utilizado na montagem de um Auto
Bomba;

- 01 chassi Constellation utilizado na montagem de auto
tanque;

- 01 caminhão baú para transporte de equipamentos e
materiais de bombeiro;

- 01 um semi reboque  com capacidade de 20.000 litros de
água;

- 05 viaturas orgânicas, sendo 02 Clio, um Logan, uma
Meriva e um Kangoo adaptado para transporte da alimenta-
ção dentro dos parâmetros da vigilância sanitária;

- Aquisição de ferramentas hidráulicas para
desencarceramento em ocorrências de salvamento com víti-
mas presas em ferragens;

- Implantação de registro de preço para utilização de ae-
ronave no auxílio em combate em coberturas vegetais;

- Aquisição de F-500 agente de supressão de incêndios;
- Aquisição de 11 equipamentos de proteção respirató-

ria, com rádio comunicador visando a modernização, promo-
vendo desta forma maior segurança e desempenho de nosso
efetivo;

- Aquisição de aparelho sonar para agilizar e facilitar na
busca de vítimas no mergulho;

- Aquisição de conjuntos de equipamento proteção indi-
vidual;

- Aquisição de diversos materiais de incêndio, salvamen-
to e resgate;

- Instalação de ar condicionado no três postos de bom-
beiros;

- Envio anual de profissionais bombeiros para universi-
dade do Texas realizarem especialização, atendendo o projeto
de capacitação implantado pelo comando do 12ºGB, fomen-
tando assim as boas práticas na área de emergência em busca
da excelência dos serviços prestados a comunidade bauruense;

- Contratação de profissional para elaboração de proje-
tos de melhoria para os três postos de bombeiros de Bauru;

FUMB - Transparência, Trabalho e Dedicação em prol do
aperfeiçoamento e modernização do serviço de bombeiros.

Ítens já adquiridos
pelo FUMB BAURU:

- Reforma da Área Aquá-
tica na Base de Bombeiros Vila
Falcão;

- Fechamento das insta-

- Equipamento de mer-
gulho com comunicação
“Máscara fullface“, para ope-
rações de mergulho propor-
cionando maior segurança
aos profissionais bombeiros;
JÁ ADQUIRIDO

- Pranchas de resgate
para imobilização e trans-
porte de vítimas.
JÁ ADQUIRIDO

- Aquisição de 25 capa-
cetes, visando à preservação
e integridade física dos nos-
sos profissionais bombeiros.
JÁ ADQUIRIDO

- Aquisição de um
microônibus com 28 lugares,
a ser empregado em cons-
tantes estágios de aperfeiço-
amento profissional e diver-

sos cursos desenvolvidos
pelo Corpo de Bombeiros do
Estado de São Paulo.

- Montagem de 02 uni-
dades de resgate para reno-
vação da frota, proporcio-
nando maior segurança aos
profissionais bombeiros e
economizando na manuten-
ção das viaturas e atenden-
do melhor a população
Baruense.

- Aquisição de materi-
al de altura para operações
de salvamento em altura
proporcionando maior se-
gurança aos profissionais
bombeiros;

.- Terceirização da ali-
mentação, considerando as
vantagens de ter um servi-

ço técnico e assessoramento
de nutricionistas;

- Aquisição de armári-
os para diversas seções, bus-
cando a modernização e
otimização dos processos/
arquivos.

- Aquisição de uma ca-
minhonete cabine dupla
para salvamento aquático,
buscando modernização nos
atendimentos em ocorrênci-
as de salvamento.

Existem também di-
versas solicitações de mate-
riais e serviços em anda-
mento, as quais visam a
melhoria na qualidade de
nossos serviços e condições
de nosso efetivo;

lações com muro no Posto de
Bombeiros Distrito Industrial;

- Ampliação da cobertu-
ra e finalização da parte elétri-

ca, calhas, pintura das salas
de mergulho da Base de Bom-
beiros Vila Falcão;

Capacetes e
pranchas de resgate Máscara fullface e

cilindros de ar para
mergulho

Roupa de Mergulho
Neoprine

Saiba quais são as novas aquisições do FUMB e os processos de
aquisição de novos equipamentos que estão em fase de conclusão


