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Novas conquistas do FUMB - Bauru/SP

Finalização da  construção do auditório,
ampliação do almoxarifado e da nova entrada na
Base de Bombeiros da Vila Falcão, facilitando o acesso
de veículo e atendendo o projeto de melhorias do
comando do 12º Grupamento de Bombeiros com o
custo aproximado de R$ 400.000,00.

Finalização das Obras na Base

de Bombeiros da Vila Falcão

Aquisição de diversos materiais de salvamento
em altura, proporcionando maior segurança para o
profissional bombeiro e oferecendo  maior agilidade e
celeridade nas ocorrências de salvamento em altura.

- Foi protocolado no
mês passado o processo
para execução da Pista de
Treinamento para combate
a incêndio, busca e salva-
mento em local confinado
no posto de bombeiros
Distrito Industrial, o
Centro de Treinamento
terá a finalidade de treinar
os bombeiros e demais
profissionais dos diversos
órgãos públicos, além dos
profissionais de apoio da
rede integrada de emer-
gência de Bauru, para
atuar em áreas de risco e,
na formação de equipes de
emergência para fazer o
salvamento e resgate, será
construído com parte da
verba destinada pelo
ministério público do
trabalho e parte do FUMB,
com valor estimado em r$
684.000,00;

Reforma geral na viatura SK-12101

Aquisição de Equipamentos para o serviço de Bombeiros

Aquisição de Cadeira de
segurança e salvamento

Edificação destinada ao Almoxarifado do 12º GB

Futuro Auditório Multiuso

Nova entrada da Base de Bombeiros
da Vila Falcão em Bauru
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Projeto de Capacitação Profissional

Envio de mais 04
bombeiros no mês de
julho para Universidade
do Texas, para realiza-
ção de especialização e
três bombeiros para feira
Intershutz em Hanover
na Alemanha, principal
feira de equipamentos e
de novas tecnologias
para o serviço de bom-
beiros, atendendo o
projeto de capacitação
implantado pelo co-
mando do 12º GB junto
ao conselho do FUMB,
fomentando assim as
boas práticas na área de

emergência em busca da
excelência dos serviços
prestados a comunidade
bauruense;

Obs: Totalizamos o

envio de 20 bombeiros de
Bauru para o Texas até o
momento e 03 bombeiros
para feira de Interschutz
na Alemanha.

Aquisição de diversos materiais de produtos
perigosos dando maior segurança para o profissional
bombeiro e maior celeridade no atendimento de
ocorrências com produtos perigosos, com valor
estimado de R$ 149.000,00 (Cento e quarenta e nove
mil reais).

Aquisição de Equipamentos

para o serviço de Bombeiros

Aquisição de
02 viaturas
orgânicas,

atendendo o
projeto de

melhorias do
Comando

do 12º
Grupamento de

Bombeiros.

- Aquisição de diversos móveis para os três postos
de bombeiros de Bauru, visando uma melhor condição
de trabalho e proporcionando um ambiente mais
agradável;

- No mês de agosto/setembro será reformado e
automatizado os portões dos três postos de bombeiros
de Bauru;

- Será realizado a construção do novo muro no
posto de bombeiros centro;

- Existem também diversas solicitações de
materiais e serviços em andamento, as quais visam a
melhoria na qualidade de nossos serviços e melhor
condições de trabalho para nosso efetivo.

Aquisição de 80 máscaras para combate a
incêndios em coberturas vegetais, proporcionando
maior segurança  e proteção ao profissional bombeiro.

Aquisição de 09 Mochilas Costais para serem
utilizadas em ocorrências em coberturas vegetais,
proporcionando maior agilidade e efetividade no
atendimento das ocorrências.


