3º Boletim da Brigada de Incêndio
CPQBA/UNICAMP
VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS
Para renovação do alvará de
funcionamento do CPQBA, em
03/12/2009, foi realizada uma vistoria
pelo Corpo de Bombeiros.
Depois da avaliação algumas irregularidades foram
encontradas, como falta de certificação das
mangueiras,
ausência
de
sinalização
de
emergências fotoluminescentes e outras. Tais
problemas foram sanados pela Brigada e Diretoria e
aguardamos uma nova vistoria.

MANUAL DA BRIGADA DE INCÊNDIO
No mês de maio de 2010 o Manual da Brigada do
CPQBA-UNICAMP foi finalizado e disponibilizado na
Intranet. De acordo com a NBR 14.276/99 (ABNT) este
manual contém documentos, ações emergenciais e
preventivas, atribuições dos brigadistas, entre outros.
http://safira/geral/qualidade/HP-CQT/Segurança.htm

BRIGADA NO SITE DO CPQBA
Encontram-se disponíveis e atualizadas as
informações referentes a brigada.
http://www.cpqba.unicamp.br/programa/seguranca.htm

INCÊNDIOS
A comunidade do CPQBA tem sido surpreendida por vários incêndios ocorridos nos arredores. De acordo com
registros da Brigada, no dia 06/08/2010 ocorreu um incêndio de grande proporção na mata ao lado, com duração de
cerca de 3 horas, intensa ação da brigada e presenças do corpo de bombeiros e defesa civil. Agradecemos as
colaboradoras Lídia e Sandra pelo auxílio fornecido durante a ação da brigada. Nos dias 10/08, 20/08, 29/08 e 01/09
outros incêndios de menor proporção também ocorreram, sendo que o incêndio do dia 29/08 foi no final de semana,
no campo experimental e contou com presença dos brigadistas Waldir e Maurício e diretor Ivo.

3º Boletim da Brigada de Incêndio
CPQBA/UNICAMP
ROUPAS DE COMBATE À INCÊNDIO
A Unicamp através do DSST, reconhecendo a importância e pioneirismo da brigada de
incêndio do CPQBA, destinou uma verba de cerca de R$ 25 mil para aquisição de roupas
de combate à incêndio. Após um longo período de licitação, no qual destacamos a
participação dos brigadistas Waldir e Cláudia, foram adquiridos 6 conjuntos de roupas
(calça, capa, botas, balaclava, capacete e luvas), totalizando cerca de R$ 13 mil. O
restante da verba será utilizada na aquisição de 2 conjuntos máscaras autonômas.
Item

Quantidade

Preço unit (R$)

Preço Total (R$)

Balaclava

6

44,75

268,5

Casaco e calça

6

1202,96

7217,76

Luvas

6

126,66

759,96

Botas

6

242,72

1456,32

Capacete

6

549,91

3299,46

Valor Total (R$)

13002,00

Brigadista Celso

PARCERIAS
Para obter recursos financeiros foi submetido ao GEPRO-UNICAMP um projeto
de melhoria continua para a brigada. O projeto apresentado resultou numa
parceria com a FCA de Limeira, cabendo aos brigadistas do CPQBA auxiliarem
na formação de uma brigada de incêndio da FCA em troca de apoio financeiro
para a nossa brigada.
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CALENDÁRIO DA
BRIGADA
Reunião Mensal:
06/12 as 14h.
Treinamento:
Reciclagem: 17/11 na
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8 as 17h.
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