










No Brasil são hoje conforme dados do IBGE 

5.570 municípios com + de 210,1 Milhões de 

habitantes. Desses apenas pouco mais de 18% 

podem contar com Unidades Estaduais, 

Municipais ou Voluntárias de Bombeiros, o que 

deixa um GAP de + de 4.500 municípios sem 

uma atenção na área de Prevenção e Combate 

a Incêndios e demais sinistros.  
  

Unidades de Resposta a Urgências e 

Emergências médicas chegam a ser  

infinitamente superior ao número de unidades 

de Bombeiros no país chegando a cobrir 3.533 

municípios. 
  



Uma das melhores opções que o país teria 

para ampliar o número de unidades de 

Bombeiros, seria a instalação de Unidades 

Compostas por Bombeiros Voluntários a custos 

extremamente reduzido que apresentam uma 

proporcionalidade de 5/1 em comparação a 

Unidades Estaduais 
  

Os municípios contariam com moradores 

treinados na atuação da prevenção e em casos 

de sinistro nas primeiras respostas bem como 

na execução da tarefa completa de Combate a 

Incêndio, salvamento e atendimento a 

urgências. 



TRABALHOS SOCIAIS 

A CRIANÇA E O JOVEM ADOLESCENTE, SÃO 

O MAIOR BEM DE QUALQUER NAÇÃO, NÃO 

PODEMOS PENSAR DIFERENTE DE PAÍSES 

QUE ESTÃO NA VANGUARDA DO PROCESSO 

EDUCADOR DO JOVEM. 

Esperantinópolis- MA 



Foco na Criança e no 
Adolescente 

De todos os cantos do Brasil, podemos ver a 

preocupação que muitos Bombeiros Civis tem 

tido com o social em suas comunidades, inserir 

a criança no contexto social faz parte da 

responsabilidade do Bombeiro Civil também. 

Esperantinópolis - MA 



Ensino da Responsabilidade e 
da Cidadania 

Desenvolver políticas que possam ser 

associadas aos planos de educação e de 

desenvolvimento, assim como muitas cidades 

hoje se preparam para receber as escolas 

militaridas. 

Mairiporã - SP 



TRABALHOS SOCIAIS 

O Profissional Bombeiros Civil, também pode 

contribuir com centenas de escolas por todo o 

Brasil levando moral, cidadania e atitudes de 

prevenção a serem repassados esses jovens. 

São Bernardo do Campo - SP 



São Paulo - SP 

São Bernardo do Campo - SP 

Esperantinópolis - MA 



Santo André - SP 

Recife - PE 

Angra dos Reis - RJ 



Não Existem Fronteiras, 
Quando Trabalhamos Juntos, 
Por um Mesmo Ideal! 

A criança e o Adolescentes como metas prioritárias para o 
desenvolvimento de uma Nação Forte! 


