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VISITA DA BRIGADA A XVIII FISP
Em 07/10/2010 a brigada participou da XVIII Feira Internacional de Segurança e Proteção, realizada no Centro
de Exposições Imigrantes, em São Paulo. O transporte foi fornecido pela UNICAMP, em parceria com a CIPA.
Agradecemos também o patrocínio da empresa Merse e do GGBS/UNICAMP pela confecção das camisetas.

RESPIRADORES COM CILINDROS
AUTÔNOMOS
Complementando a aquisição de equipamentos de combate à
incêndio, a brigada recebeu 2 conjuntos de respiradores com
cilindros autônomos no valor de R$ 10.000,80, totalizando um
investimento de R$ 23.002,80 no ano de 2010. Agradecemos ao
DSSO-UNICAMP pela verba fornecida.
Item

Quantidade

Preço unit (R$)

Preço Total (R$)

Conjunto de Roupa de Combate

6

2.167,00

13.002,00

Respiradores c/ Cilindro Autônomo

2

5.000,40

10.000,80

Valor Total (R$)

23.002,80
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XVIII SIPAT UNICAMP E IX FUNCAMP
No período de 29/11 a 03/12 de 2010 foi realizado no auditório do DGA/UNICAMP a Semana
Interna de Prevenção de Acidentes (SIPAT). O tema central do evento foi “Qualidade de Vida
do Trabalhador - Prevenção e Direitos”. As palestras foram proferidas por profissionais da
Universidade e de outras instituições. A brigada participou através da exposição de um pôster
e na simulação de combate a incêndio, realizada no pátio da reitoria da UNICAMP, com a
participação dos brigadistas Sinésio e Adriana em conjunto com o Corpo de Bombeiros de
Campinas.

TREINAMENTO EXTERNO
De acordo com o Manual da Brigada e para atender os requisitos de
certificação do CPQBA frente as vistorias do Corpo de Bombeiros,
em 17/11/2010 a brigada realizou um treinamento de reciclagem na
Empresa Centre-Val em Valinhos/SP. Este treinamento, conforme
estabelece a norma NBR 14276:2006, foi constituído de aulas
teóricas e práticas de combate a incêndio, resgate e primeiros
socorros. Contou com a participação de 16 brigadistas.
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DENGUE
A Brigada de Incêndio solicita aos colaboradores do CPQBA que auxiliem a
Comissão de Controle e Combate à Dengue, na identificação e eliminação de
potenciais criadouros do mosquito da dengue. Qualquer dúvida, entrar em contato
com o brigadista Maurício que é o responsável pelos trabalhos da referida Comissão.

ACERO LATERAL
Visando garantir a segurança do
CPQBA e agindo preventivamente foi
realizado nas imediações do centro um
acero. Agradecemos a Divisão de
Agrotecnologia por efetuar o serviço.
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