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Novos equipamentos dos
Bombeiros entram em operação

Caminhões autobombas
norte-americanos já estão
nas ruas da capital e interior;
ao todo, corporação da
Polícia Militar do Estado
de São Paulo recebeu 138
viaturas, duas embarcações
e 530 equipamentos
Na segunda-feira (24), os 21 autobombas de fabricação norte-americana entraram em operação nas
ruas de todo o Estado de São Paulo.
Antes de começarem a atender ocorrências, foram realizados cursos
técnicos e de operacionalidade com
a equipe. “As novas funções foram
transmitidas em um treinamento

Santa Bárbara dOeste, Ribeirão Preto,
Marília, São José do Rio Preto e Araçatuba.

BOMBEIROS/PMESP

N

o início da semana, o Corpo de
Bombeiros do Estado de São Paulo
(PMESP) passou a operar com os
novos caminhões autobombas importados, adquiridos recentemente
no pacote de equipamentos para a
corporação. Em época de utilização
racional dos recursos naturais, as
viaturas integram sistema inteligente do uso de água. “Com a nova
tecnologia, um caminhão que armazenava 4,6 mil litros de água transporta, agora, cinco vezes mais”, explica o capitão PM Marcos Palumbo,
do Corpo de Bombeiros paulista.

Caminhões autobombas de fabricação norte-americana entraram em operação no Estado de SP

de cinco dias de duração, entre aulas práticas e teóricas”, informa o oficial.
Investimento – O Governo estadual investiu R$ 59,7 milhões na aquisição
de 138 viaturas, duas embarcações e 530
equipamentos que reforçarão o trabalho na
capital e no interior. Entre os veículos estão
21 caminhões autobombas importados e 20
nacionais, 40 autotanques, três carros sedã,
quatro picapes e 50 motocicletas.
A lista inclui desfibriladores, detector
de gases, balão de iluminação, motores e
receptor GPS para busca em matas.
Foram investidos R$ 54,4 milhões na aquisição dessas viaturas e embarcações; os 530

equipamentos custaram R$ 5,3 milhões – todos entregues à corporação em julho, mês em
que se comemora o Dia Nacional do Bombeiro.
Dos 21 veículos importados, oito ficaram
na capital e os demais foram destinados à Região Metropolitana de São Paulo e o interior.
No geral, os investimentos contemplaram
grupamentos, Comandos do Corpo de Bombeiros (CCB) e Bombeiros Metropolitano (CBM),
além da Escola Superior de Bombeiros (ESB).
As duas embarcações serão enviadas ao Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar).
Viaturas e equipamentos já foram entregues para grupamentos no interior, nas
regiões de Campinas, São José dos Campos,
Jundiaí, Sorocaba, Piracicaba, Rio Claro,

Em ação – De acordo com o capitão PM Palumbo, no início do mês ocorreu
um incêndio de grandes proporções em São
Lourenço da Serra. “Era um grande foco de
fogo que, com caminhões normais, as chamas levariam três dias para ser debeladas.
Com a nova e moderna viatura, o incêndio
foi extinto em apenas uma manhã.”
Na segunda-feira (24), para apagar
um incêndio em uma vegetação de grande extensão, na Estação Ecológica de São
Simão, área do 9°GB, em Ribeirão Preto,
foram necessários entre mil e 1,8 mil
litros de água. Optamos também por uma
espuma classe A, que não agride ao meio
ambiente e extingue o fogo com maior
facilidade”, explica.
No dia seguinte, a equipe do posto de
Bombeiros de Itaquera utilizou um dos
novos caminhões autobombas importados,
apenas um dia após ter entrado em operação, para salvar uma vítima presa às ferragens de seu próprio veículo.
Maria Lúcia Zanelli
Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial

Serviço
Mais informações:
Twitter dos Bombeiros
http://twitter.com/BombeirosPMESP
Facebook dos Bombeiros
http://facebook.com/corpode
bombeirosdapmesp

Sábado, dia 29, é o Dia D da 16ª campanha Sangue Corinthiano. A ação de cidadania integra as comemorações do 105º
aniversário de fundação do clube de futebol
paulista e visa a chamar a atenção da sociedade sobre a importância do gesto voluntário. Hoje, apenas 2% dos brasileiros são
doadores – total é insuficiente para atender
à demanda nacional diária de 5,5 mil bolsas.
O Dia D é realizado em conjunto com a
Fundação Pró-Sangue, instituição ligada à
Secretaria Estadual da Saúde. Para participar,
o site da fundação informa as regras exigidas
para a doação e a lista de endereços dos postos
credenciados. Também é possível obter essas
informações no telefone gratuito da entidade
(ver serviço) e, se for preciso, o voluntário
pode agendar a coleta em horário específico.

Baixas – “O número de doações diminui em determinadas épocas do ano, como
nas férias escolares e no período de inverno. A baixa nos estoques prejudica o atendimento de pacientes com câncer, dos que
recebem transplante de órgãos e vítimas
de politraumas causados por acidentes de
trânsito e ferimentos por armas de fogo”,
explica Luciana Sampaio, médica hematologista da Fundação Pró-Sangue.
A fundação precisa de doação de todos
os tipos sanguíneos. Entretanto, os estoques do O negativo e A negativo são os mais
críticos. A ciência ainda não solucionou o
problema da falta de sangue. A saída possível, destaca a doutora Luciana, “é apelar
à solidariedade da população, que costuma
corresponder ao chamado de fazer o bem

sem olhar a quem”. Além dos torcedores
do Corinthians e das demais agremiações
esportivas paulistas, corporações com grande efetivo, como os bombeiros e a Polícia
Militar, de modo geral, também sempre
colaboram, informa a especialista.
Rogério Mascia Silveira
Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial

DIVULGAÇÃO/FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE

Amanhã é dia da campanha de doação Sangue Corinthiano

SERVIÇO
Sangue Corinthiano
www.sanguecorinthiano.com.br
Fundação Pró-Sangue
www.prosangue.sp.gov.br
Requisitos básicos para doar sangue
http://goo.gl/CsGjK9
Alô Pró-Sangue - 0800 55 0300
(telefone gratuito)

Campanha Sangue Corinthiano celebra 16ª edição
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