MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS CENTRAIS DE
ATENDIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS NO INTERIOR DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Adotando as mais modernas práticas de gestão, consolidadas no Decreto
n° 65096 de 30 de julho de 2020, que reestrutura a Polícia Militar do Estado de São
Paulo, dentro deste esforço o Corpo de Bombeiros ampliou seu olhar para o interior
paulista criando três Comandos Regionais chamados Comando de Bombeiros do
Interior com sedes em Campinas, Bauru e Guarujá.
Esta ação amplia a integração dos serviços de atendimentos emergenciais e de
prevenção, integrando o Corpo de Bombeiros às regiões administrativas do Estado,
ampliando a eficiência e melhora na qualidade dos serviços prestados em prol do
cidadão.
Exemplo de ganho em eficiência são os Centros de Operações de Bombeiros,
denominados COBOM, que agora serão perfeitamente integrados aos modernos e
tecnologicamente avançados COPOM (Centros de Operações de Polícia Militar),
agilizando o atendimento ao cidadão com o cadastro e encaminhamento das
ocorrências para as equipes de socorro.
O Centros de Operações contarão também com representantes das demais
forças de segurança, dentre elas, o Comando de Aviação da Polícia Militar com seus
helicópteros Águias, ferramenta indispensável nos serviços emergenciais,
possibilitando, com agilidade e rapidez, o já conhecido “voo pela vida”.
Importante a se destacar é que com estes novos Centros, será possível o
aumento de meios materiais e humanos para o serviço operacional, otimizando a
capacidade de resposta nas cidades englobadas por tal estratégia.
A implementação total deste esforço deverá ser concluída até final de
novembro de 2020.
E assim, caminhamos, com esta ação de regionalização e integração, vários
passos em direção a uma das máximas dos profissionais do Corpo de Bombeiros,
qual seja, “Para salvar vidas, cada segundo conta”.
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“Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos compromissados com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana.”

