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 CONVÊNIO ENTRE O CORPO DE BOMBEIROS E O 
MUNICÍPIO DE ITATIBA 

 

O prefeito do Município iniciou as tratativas do convênio com o 

Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 

Itatiba já conta com um grupo de Guardas Municipais que foram 

separados e especializados para trabalharem nas atividades de 

atendimento as emergências de bombeiros. 

Com esta parceria que se inicia, a partir da assinatura do convênio, 

a municipalidade contará também com o apoio do Corpo de Bombeiros 

da Polícia Militar do Estado de São Paulo, permitindo maior aporte de 

investimentos Estaduais na cidade, tais como agregar mais bombeiros ao 

efetivo municipal existente, novos equipamentos e viaturas 

especializadas no atendimento emergencial, dentre outras possibilidades.  

Tal situação faz parte da estratégia do Governo do Estado de São 

Paulo colocada em seu PPA (Plano Plurianual), qual seja a de permitir a 

integração de órgão públicos. 

Assim, materializando esta integração, Itatiba passará a contar com 

o atendimento do 193 em avançados Centro de Operações da Policial 

Militar, que na região localiza-se em Campinas e já presta o serviço de 

atendimento do telefone 190. Tais Centros promovem que a chamada 

emergencial seja tratada com maior rapidez e os recursos necessários 

disponibilizados aos cidadãos itatibenses que venham a precisar de 

socorro. Dentre estes recursos, além dos serviços de bombeiros, 

podemos citar o do Helicóptero Águia da Polícia Militar, que é uma UTI 
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aérea, tripulado também por um médico pertencente ao Sistema 

Resgate, conhecido nos jornais televisivos como o “o voo da vida”. Ficam 

também disponibilizados nestes centros de operações outros recursos, 

tais como o policiamento rodoviário, recursos de ações especiais de 

polícia, dentre outros, promovendo a integração total do município a uma 

grande força de atendimento emergencial, além de, em casos mais 

complexos, acionar outras agências de emergências, como por exemplo: 

Defesa Civil Estadual e Municipal, CETESB, concessionárias de rodovias, 

entre outras. 

Não obstante, Itatiba estará integrada ao Comando de Bombeiros do 

Interior, sediado em Campinas, e ao 19º Grupamento de Bombeiros, 

com sede em Jundiaí, permitindo que a cidade receba o Programa 

Bombeiro nas Escolas, que visa ensinar às nossas crianças a não se 

envolveram em acidentes, bem como permitirá que os bombeiros 

municipais participem de treinamentos na Escola Superior de Bombeiros, 

que possui um conjunto de estruturas para especialização do profissional 

de atendimento emergencial único na américa latina e de grande 

reconhecimento mundial, contando com moderno parque aquático para 

treinamento de operações de mergulho e salvamento aquático, torre que 

simula um edifício para treinar operações de salvamento em altura e 

incêndios em edifícios, além da cidade do fogo, instalação especializada 

em simular incêndios em locais confinados, sendo uma das 4 existentes 

no mundo.  

Assim, como outros municípios já fazem, Itatiba passará a contar 

com mais este recurso para poder treinar seus efetivos de bombeiros 

municipais. 

 

 

Quartel em São Paulo, 24 de Agosto de 2020. 

                              Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo 


