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Corpo de Bombeiros
inaugurou nova sede na zona Sul
Prédio foi construído junto à Garagem da Gidion, no bairro Itaum
A Unidade Operacional 3 – Sul do
Corpo de Bombeiros Voluntários de
Joinville está de casa nova. O espaço foi
construído pela Gidion junto à garagem
da empresa, no bairro Itaum. A mudança da unidade, que antes estava na rua
Florianópolis, segue o Planejamento
Estratégico da Corporação, que prevê a
redução do tempo de resposta no atendimento a emergências e ampliação no
atendimento. A unidade está com dois
veículos, um para combate a incêndio
e resgates diferenciados e outro para
atendimento pré-hospitalar.
De acordo com Heitor Ribeiro Filho, Comandante Operacional da
Corporação, a nova localização facilita o deslocamento dos veículos para
atender aos chamados, em função do

sistema viário da região. “A ONU propõe 5 minutos como tempo ideal para
atendimento de uma emergência. Em
Joinville, a média está entre 7 e 8 minutos cada atendimento. O objetivo
com a mudança é diminuir essa média
e chegar mais próximo de 5 minutos”,
explica Heitor.
A Unidade Operacional 3 – Sul
atende aos bairros Paranaguamirim,
Parque Guarani, Adhemar Garcia, Boehmerwald e parte do Guanabara. A
equipe trabalha em dois turnos, sempre com cinco profissionais em cada
um, mais os bombeiros voluntários.
Essa unidade não é a primeira que
conta com o apoio da iniciativa privada. Outras empresas também têm unidades em suas áreas.

Gidion patrocinou instalações da unidade

Infraestrutura para a corporação

A solenidade de inauguração do
novo espaço aconteceu no dia 13 de
novembro, com a participação de
autoridades, empresários e lideranças da comunidade. O esforço para
abrigar a unidade do Corpo de Bombeiros Voluntários, segundo Moacir
Bogo, diretor Geral da Gidion, enquadra-se no escopo de responsabilidade social que a empresa pratica.
“Somos parte pulsante da comunidade e por isso devemos ajudar na
busca de soluções. Estamos muito
felizes com a presença da corpora-

O espaço tem uma área construída de 345 m², sendo de 280
m² o pátio onde ficam os dois veículos e 65m² a área utilizada pelos profissionais da corporação.
Nesta área foram construídos dois
alojamentos, dois banheiros, um
vestiário e uma cozinha.

ção junto a nossa empresa”, assinalou Bogo.
O presidente do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville,
Moacir Thomazi, disse que a atitude
da Gidion dá condições para dotar
a corporação de recursos humanos
e materiais para prestar um serviço
cada vez melhor à comunidade. “A
manutenção da corporação depende
das doações da comunidade. Sem o
custeio da Gidion, talvez demorasse
oito anos para a construção de uma
nova sede”, afirmou Thomazi.

Moacir Bogo: Gidion participa das ações da comunidade

Além da construção do prédio, a Gidion também fornece a
água reciclada para abastecer o
caminhão de combate a incêndio e resgate. A empresa recicla a
água diariamente em sua estação
de tratamento biológico, com reaproveitamento de 80%.

Convidados conheceram a estação de tratamento de água da Gidion

A Unidade Operacional 3 – Sul do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville
está localizada na rua Maria Júlia da Costa, atrás da Estação Itaum

