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01.     Contratação de
uma empresa terceirizada
para confecção da alimenta-
ção para o efetivo dos três
Postos de bombeiros de
Bauru, com assessoramento
de nutricionistas, visando
dar uma alimentação balan-
ceada e uma melhor saúde
para os profissionais bom-
beiros.

02.     Finalização da re-
forma da área aquática da
Base de bombeiros da Vila
Falcão;

03.       Fechamento das
instalações com muro do
posto de bombeiros Distri-
to Industrial;

04.     Finalização da
ampliação da cobertura das
viaturas e finalização da par-
te elétrica, calhas e pintura
da sala de mergulho da
Base de bombeiros da Vila
Falcão;

05.      Aquisição de um
microônibus para ser em-
pregado em constantes es-
tágios de aperfeiçoamento
profissional e diversos cur-
sos desenvolvidos pelo Cor-
po de Bombeiros do Estado
de São Paulo;

06. Envio de mais
06 bombeiros no mês de ju-
lho para Universidade do
Texas realizarem especiali-
zação, atendendo o Projeto
de Capacitação implantado
pelo comando do 12º GB
junto ao Conselho do
FUMB, fomentando assim
as boas práticas na área de
emergência em busca da ex-
celência dos serviços presta-
dos a comunidade
bauruense;

Algumas das conquistas recentes do FUMB Bauru em 2013

07.      Montagem de 02
unidades de resgate, reno-
vando a frota e proporcio-
nando maior segurança aos
profissionais bombeiros e
economizando na manuten-
ção das viaturas e atenden-
do melhor a população
bauruense; ( entrega previs-
ta até final de setembro);

08.       Contratação de
empresa especializada para
manutenção e limpeza do
tanque de mergulho do Pos-
to de bombeiros, Distrito
industrial e da área aquáti-
ca da Base de bombeiros
Vila Falcão;

09.      Instalação do sis-
tema de proteção com gra-
des na torre de treinamen-
to / pórtico e na área aquá-
tica (finalizando);

10.      Aquisição de 100
roupas para combate a in-
cêndios florestais, visando a
proteção do profissional
bombeiro nas ocorrências
(entrega prevista até final
de setembro);

11.    Instalação do
Equipamento Governador

de Pressão, dispositivo que
visa otimizar os recursos hu-
manos utilizados na ativida-
de operacional, pois o uso
do equipamento dispensa a
necessidade de um bombei-
ro para operar o controle da
pressão da bomba na viatu-
ra; (instalação prevista até
dez13);

12. Aquisição de
caminhonete l200 Triton –
Mitsubishi que será adapta-
da para correr como coman-
do de área;

13. Aquisição de 03
Plataformas de Resgate para
serem utilizados em ocor-
rências de   vítimas  presas
em ferragens; (previsão de
entrega até set13)

14. Aquisição de 03
A p a r e l h o s - D E A
(Desfibrilador Externo Au-
tomático) que serão fixados
nos Postos de bombeiros de
Bauru;

15.5     Aquisição de um
Insulflador  e Exaustor uti-
lizado em ocorrências em
locais confinados, visando
aumentar a segurança na atu-

ação dos bombeiros;
16.  Parceria com a

Panucci tratores quanto a
utilização da Mini
Carregadeira Sunwuard
modelo 3210 em diversas
ocorrências de incêndio, no
rescaldo, em coberturas ve-
getais, na realização de
aceiros e em soterramentos,
etc. Visando um estudo
quanto a utilização e
aplicabilidade das diversas
ferramentas empregadas na
Mini Carregadeira, para pos-
sível aquisição ou contrato

de locação;
17. Aquisição de

material de altura para ope-
rações de salvamento em
altura proporcionando mai-
or segurança aos profissio-
nais bombeiros;

18. Existem tam-
bém diversas solicitações de
materiais e serviços em an-
damento, as quais visam a
melhoria na qualidade de
nossos serviços e condições
de nosso efetivo;

19. Contratação de
empresa especializada para
manutenção e limpeza do
tanque de mergulho do pos-
to de bombeiros distrito in-
dustrial e da área aquática
da Base de bombeiros Vila
Falcão;

20. Implantação do
registro de preço para aqui-
sição de peças e manutenção
de viaturas, visando dar
uma celeridade  no conser-
to e manutenção da frota, e
com isso atendendo melhor
a população e dando maior
segurança ao profissional
bombeiro;

Mini Carregadeira
Sunwuard

modelo 3210

Aquisição de um microônibus
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01.        Implantação do Projeto de Capacitação Profissional, enviando anualmen-
te seis profissionais bombeiros para universidade do texas realizarem especialização,
atendendo o projeto de capacitação implantado pelo comando do 12ºGB, fomentan-
do assim as boas práticas na área de emergência em busca da excelência dos serviços
prestados a comunidade bauruense;

02.       Implantação de registro de preço para utilização de Aeronave no auxílio
ao combate ao incêndio em coberturas vegetais;

03.       Implantação do registro de preço para aquisição de peças e manutenção
de viaturas, visando dar uma maior celeridade no conserto e manutenção da frota, e
com isso atendendo melhor a população e dando maior segurança ao profissional
bombeiro;

04.     Aquisição de Equipamento de Mergulho com comunicação “ máscara
Fullface”, para operações de mergulho proporcionando maior segurança e agilidade
aos profissionais bombeiros;

05.    Aquisição de 11 Equipamentos de Proteção Respiratória, com rádio
comunicador visando a modernização, promovendo desta forma maior segurança e
desempenho de nosso efetivo;

06.       Implantação da terceirização da alimentação, considerando um serviço
técnico com assessoramento de nutricionistas, fornecendo uma alimentação balance-
ada e proporcionando uma melhor saúde para o profissional bombeiro;

07.          Parceria com a Panucci Tratores quanto a utilização da Mini Carregadeira
Sunwuard modelo 3210 em diversas ocorrências de incêndio no rescaldo, em cobertu-
ras vegetais na realização de aceiros em soterramentos, etc. Visando um estudo quan-
to a utilização e aplicabilidade das diversas ferramentas empregadas na Mini
Carregadeira, para possível aquisição ou contrato de locação;

08.      Aquisição de F-500 agente de supressão de incêndios, utilizado em ocor-
rências de incêndio de grande proporção, auxiliando e otimizando o combate;

09.      Aquisição de um Semirreboque com capacidade de 20.000l, auxiliando e
otimizando nas ocorrências de incêndio de grande proporção, dando uma maior se-
gurança a população e ao efetivo empregado;

10.        Aquisição de um Microônibus que será empregado em constantes estágios
de aperfeiçoamento profissional e diversos cursos desenvolvidos pelo Corpo de Bom-
beiros do Estado;

11.      Aquisição de aparelho sonar para agilizar e facilitar na busca de vítimas
em ocorrências de mergulho;

12.        Implantação do Informativo do FUMB com apresentação do gerenciamento,
aquisições e prestação de contas quanto ao Fundo Municipal de Manutenção do Cor-
po de Bombeiros de Bauru, fixado no celotex dos três Postos de Bombeiros e enviado
vai e-mail para as seções;

13.       Implantação do Hotsite no site da Prefeitura de Bauru com a confecção do
release sobre a prestação de contas e Informativo do FUMB, focado na modernização
da frota, melhoria dos equipamentos, trazendo um retorno favorável ao atendimento
da população e dando maior transparência quanto a utilização da taxa do FUMB.

Relevantes conquistas do 12º GB através

da Taxa que servem como base e parâmetro

para várias Unidades do Estado:

Missão cumprida

Tenente Coronel PM

José Guerxis de Aguiar

Prestes a deixar o Co-
mando do 12º Grupamento
de Bombeiros, o Tenente
Coronel PM José Guerxis
de Aguiar no que o pró-
prio disse ser o seu último
pronunciamento a frente
do  Comando do 12º GB,
declarou:  “Me orgulho a
ter ajudado a unidade a
se tornar um modelo no
Estado. Nossa frota está
toda renovada e somos
uns dos primeiros a con-
seguir a contratação dos
serviços de aeronave para
o combate de grandes in-

cêndios”.
“Tudo isso não seria

possível sem a taxa (Fun-
do Municipal de Manu-
tenção do Corpo de Bom-
beiros) criada junto à
população em meados
de 1994”, completa o
Tenente Coronel, que
pretende utilizar alguns
minutos na tribuna da
Câmara Municipal, na
próxima segunda-feira,
para agradecer e se des-
pedir da população.

O Ten Cel Guerxis
antes de finalizar, disse
estar orgulhoso de poder
deixar um bom sucessor
para o Comando do 12º
GB, enfatizando que pou-
cos Comandantes assim
conseguem. O Tenente
Coronel PM Rogério
Gago, que atualmente
ocupa o cargo de
SubComandante, decla-
rou ao Jornal da Cidade,
que dará continuidade ao
trabalho desenvolvido
pelo Ten Cel PM Guerxis,
priorizando a expansão
do Corpo de Bombeiros,
além de outros projetos.

Tenente Coronel PM
Rogério Gago

Tenente Coronel PM José Guerxis de Aguiar


