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PALESTRA DE PRIMEIROS SOCORROS
Em fevereiro de 2011, a brigada de incêndio
do CPQBA participou de uma palestra
ministrada
pelo
professor
Everardo
Magalhães Carneiro, do Instituto de Biologia
da Unicamp. O assunto abordado foi
primeiros socorros, com duração de 6 horas.

INCÊNDIO - FEA
No dia 23/03/2011, na Faculdade de Engenharia de Alimentos da
Unicamp ocorreu um incêndio de pequeno porte. Seguranças do campus
que passavam pelo local conseguiram extinguir o fogo com auxílio de
mangueiras e hidrantes. Felizmente o incidente não ocasionou vítimas,
apenas perda de bens materiais. Este fato comprova a necessidade da
existência de uma brigada de incêndio no campus, devidamente instituída
e treinada.

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
Em 15 de abril de 2011 os brigadistas Adriana, Sinésio e Celso foram a Câmara
Municipal de Paulínia solicitar ao vereador Custódio/PT providências em relação
a segurança dos pedestres que transitam do CPQBA até Rodovia Zeferino Vaz.
Aguardamos providências dos órgãos competentes.
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PALESTRA FCA
Dando continuidade a parceria firmada entre
Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA) de Limeira e a
Brigada de incêndio do CPQBA, em 27/04/11 os
brigadistas Waldir, Adriana e Cláudia ministraram uma
palestra no campus. Nesta, foram abordados assuntos
referentes a importância e os pré-requisitos para
formação de uma brigada de incêndio com
demonstração dos EPI´s adquiridos pelo CPQBA.

DENGUE
Em 05/05/11 foi realizado no CPQBA um mutirão de combate à dengue sob a coordenação do brigadista Maurício. A
Brigada de Incêndio volta a solicitar aos colaboradores do CPQBA que auxiliem na identificação e eliminação de
potenciais criadouros do mosquito da dengue. Dúvidas, entrar em contato com o brigadista Maurício (Ramal 2866).
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