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MENSAGEM
DO PRESIDENTE

Presidente 
João Alfredo 
Silveira e 
Diretores 
BVJS

 Em 2021 comemoramos os 55 anos de fundação da corporação, que aconteceu em 1966 através 
de homens comprometidos com o voluntariado e com a segurança física e patrimonial em Jaraguá do 
Sul. Era uma ideia avançada na época, que a comunidade se mobilizasse para resolver os seus problemas 
e enfrentar todos os riscos que se apresentavam, característica sempre muito marcante da comunidade 
empresarial pujante e proativa de Jaraguá do Sul. Desde o início está mobilização foi um sucesso, e tem 
assegurado a proteção da vida, patrimônio e meio ambiente através das atividades de prevenção e 
combate a incêndio, buscas, salvamentos e atendimentos pré-hospitalares, nossa missão.
 
 Passados todos estes anos, continuamos desempenhando este papel de proteger Jaraguá do Sul 
nos imprevistos e emergências, e perseguindo nossa visão de nos consolidarmos como uma corporação 
de bombeiros voluntários sustentável e plenamente capacitada em pessoas e equipamentos, buscando 
sempre atender com excelência e agilidade.  Temos buscado também trabalhar sempre com a maior 
transparência e boas práticas de governança, condensadas neste relatório de atividades que hoje chega 
em suas mãos.
 
	 Trabalhamos	em	2021	com	um	foco	muito	forte	na	sustentabilidade	econômica	e	financeira	da	
corporação, que tem 53% da origem dos recursos nos convênios com o poder público municipal e estadual. 
Desenvolvemos e aprofundamos diversas iniciativas de aumentar nossas receitas e possibilidade de 
investimentos, como a captação de recursos através de doações de pessoas físicas e jurídicas, com pedágio 
solidário, contribuições em contas de água e luz, programa empresa amiga dos bombeiros, onde empresas 
são convidadas a fazer doações mensais para a manutenção e melhoria das atividades. Conseguimos 
desta forma aumentar em 28% as receitas vindas de doações recebidas da comunidade de Jaraguá do Sul

Buscamos também promover sempre o voluntariado que está em nosso DNA, e tivemos um bom resultado 
com aumento do número de voluntários em nossos quadros. Após a redução da pandemia e a retomada 
dos cursos regulares, conseguimos formar novos voluntários e também buscar o retorno de ex-voluntários 
através de um edital de reingresso, chegando a um total de 136 voluntários: um aumento de 20% em 
relação ao ano anterior.
 
 Trabalhamos também para melhorar as condições de trabalho, aumentando a frota de veículos 
através de emendas parlamentares, complementadas com recursos de doações, onde adquirimos 
um veículo 4x4 para resgates em matas e rios, e de uma nova ambulância para atendimentos pré-
hospitalares. Investimos na capacitação de nossos bombeiros em cursos de BREC (Busca e Resgate em 
Estruturas Colapsadas) e formação de mergulhadores, também nos equipamentos e materiais necessários 
para as atividades como bolsas de atendimento pré-hospitalar, imobilizador de cabeça, líquido gerador 
de espuma, botas e roupas de aproximação de combate a incêndio, cintos tirante aranha, balaclavas, 
jaquetas impermeáveis, uniformes e outros.
 
	 Com	tudo	isto,	entramos	em	2022	confiantes	de	que	estamos	no	caminho	certo	e	que	a	corporação	
segue	firme	em	cumprir	o	seu	papel	em	Jaraguá	do	Sul.	Nossos	sinceros	agradecimentos	a	Deus,	a	nossa	
equipe, e a todos os que tem nos apoiado nesta caminhada.

1 //
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APRESENTAÇÃO

2.1 // IDENTIDADE E CULTURA

2 //
A Associação de Serviços Sociais Voluntários de Jaraguá do Sul, BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, 
denominada ASSV/JS, se caracteriza como uma organização da sociedade civil, sem fins econômicos, 
que presta serviços nas áreas da saúde,  assistência social, educação, segurança e defesa civil. A 
Associação iniciou suas atividades em 22 de agosto 1966 contando na época apenas com voluntários.

Ao longo de sua trajetória de 55 anos, a entidade agregou as suas forças voluntárias, novos parceiros 
públicos e privados, no sentido de dar cumprimento as suas finalidades estatutárias. O fortalecimento 
dessas parcerias, alida a uma gestão participativa, possibilitou a entidade descentralizar suas ações 
operacionais e de formação, com a construção de duas subsedes e um centro de treinamento.
 
Atualmente a entidade conta com uma equipe de 45 trabalhadores efetivos e 136 voluntários, que 
atuam diretamente na área operacional. Referente ao trabalho voluntário, destaca-se que no ano de 
2021, os voluntários doaram aproximadamente 54 mil horas de trabalho para a entidade. 

MISSÃO //
Proteger a vida, patrimônio e meio ambiente através de atividades de prevenção e combate a incêndio, 
buscas, salvamentos e atendimentos pré-hospitalares.

VISÃO //
Consolidar-se como uma corporação de bombeiros voluntários sustentável e plenamente capacitada 
em pessoas e equipamentos.

EXPRESSÃO DO PROPÓSITO //
Servir a uma causa é uma honra!

VALORES //
. Ética - Ser exemplo dos nossos valores, respeitar o código de conduta atuando com transparência, 
honestidade e verdade.
. Foco nas pessoas - Tratar as pessoas com respeito, ter boa comunicação e engajamento, aprender e 
ensinar. Trabalhar em equipe, construir relacionamentos e parcerias duradouras. 
. Comprometimento - Fazer bem feito aquilo que foi prometido, com disciplina, profissionalismo, 
agilidade e simplicidade. 
. Altruísmo - Ser voluntário, atuar de forma desinteressada em prol da sociedade e da instituição com 
coragem para cumprir o dever. 
. Perpetuidade - Garantir o futuro da instituição e das pessoas, atuando de forma sustentável e de 
acordo com a legislação, buscando eficiência e recursos. 
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GESTÃO3 //
De acordo com os poderes instituídos no estatuto social e regimento interno, a composição para 
a diretoria da ASSV/JS  ocorre a cada três anos. 

Registra-se que não são distribuídos lucros, resultados, dividendos, bonificações, a título de 
participação ou parcela de seu patrimônio a seus associados, instituidores ou benfeitores. A ASSV/
JS aplica integralmente seus recursos e o superávit eventualmente verificado, na manutenção e 
desenvolvimento de seus objetivos institucionais. Não remunera e nem concede vantagem ou 
benefícios por qualquer forma ou título, a seus diretores, conselheiros, associados, benfeitores 
ou equivalentes, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas por 
seu Estatuto Social.

Diretoria Triênio 2020/2023

Conselho Fiscal Triênio 2020/2023

João Alfredo Silveira

Giocondo Tagliari Calomeno

Eduardo Teixeira Neto

Francisco Lux Neto

Valmir Pereira

Evelásio Eugênio Rossio

Ivan Cesar Fallgatter

Luís Carlos Sciepiet

Ilário Bruch

Eduardo Kayser

Jair Venturi

Júlio Cesar Van Vossen

Presidente

Vice-Presidente

1º Secretário

2º Secretário

1º Tesoureiro

2º Tesoureiro

Conselheiro Fiscal Efetivo

Conselheiro Fiscal Efetivo

Conselheiro Fiscal Efetivo

Conselheiro Fiscal Suplente

Conselheiro Fiscal Suplente

Conselheiro Fiscal Suplente
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ESTRUTURA
4.1 // ESTRUTURA FÍSICA

4 //

Atendendo o vertiginoso crescimento do município de Jaraguá do Sul e com o objetivo de dar respaldo 
às demandas cada vez mais emergentes da população, a ASSV/JS conta com uma sede central 
localizada no centro da cidade, duas subsedes em bairros estratégicos e um centro de treinamento. 

A sede central e subsedes estão equipadas com caminhões para combate a incêndios, ambulâncias 
para atendimento pré-hospitalar e viatura de resgate, tudo planejado para diminuir cada vez mais o 
tempo resposta dos atendimentos.

Sede Central
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Subsede Barra do Rio Cerro 
“Wolfgang Weege”

Subsede Nereu Ramos
“Dr. Alexandre Otsa”

4.2 // CENTRO DE TREINAMENTO
O Centro de Treinamento da ASSV/JS é o local onde são realizadas as formações de bombeiros, 
capacitações continuadas da equipe e treinamentos de empresas e comunidade. 

A estrutura do Centro de Treinamento conta com auditório com espaço para 40 pessoas, devidamente 
equipado com recursos multimídia, pista de obstáculos alimentado por GLP - Gás Liquefeito 
de Petróleo com 550m², casa de fumaça feita de containers para treinamento de busca e resgate 
de vítimas com 85m² e 8 metros de altura, simulador de flash over, estrutura de apoio, cozinha, 
alojamentos, banheiros e estacionamento.
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Subsede João Pessoa 
“Geraldo Werninghaus”

Centro de Treinamento 
“Geraldo Werninghaus”

Centro de Treinamento 
“Geraldo Werninghaus”
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4.3 // RECURSOS HUMANOS
Para a realização dos serviços prestados pela ASSV/JS, conta-se com um quadro de funcionários 
efetivos, os quais são remunerados e seguem as legislações baseadas na CLT, e também um quadro 
de voluntários, os quais não recebem qualquer remuneração pelos serviços prestados. 

Para atuar como voluntário junto ao operacional, é necessário inicialmente passar por um curso 
de formação e posteriormente ser aprovado em estágio junto à entidade. O trabalho voluntário 
desenvolvido junto aos bombeiros representa uma ação que demanda muita consciência, doação, 
responsabilidade e comprometimento. Essa força voluntária, pode ser traduzida como sinônimo de 
um exercício de cidadania e solidariedade de quem coloca seu talento e a sua dedicação a serviço 
da comunidade.

Quadro Efetivo Remunerados ASSV/JS

Administrativo

Centro de Atividades Técnicas (CAT)

Centro de Capacitação

Operacional SAMU

Operacional Bombeiro

Quadro Cedidos e Voluntários Não 

Remunerados pela ASSV/J

Cedidos Municipio de Jaraguá do Sul

Voluntários   

45

02

03

01

10

29

137

01

136
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4.4 // UNIDADES DE TRANSPORTE
 Investir em uma frota e equipamentos de última geração é necessário às atividades da 
área bombeiril, considerando que um minuto pode salvar vidas e evitar a propagação de incêndios. 
A ASSV/JS busca constantemente manter sua frota renovada, bem como, cumprir a manutenção 
preventiva de todos os seus veículos e equipamentos.

 Frota Operacional

04 Ambulâncias Bombeiro

02  Ambulâncias SAMU

03 Caminhões Resgate e Combate

02 Caminhões Transporte de Água

04 Veículos Transporte de Pessoas

Unidade de Suporte Básico 
USB Bombeiro

Unidade de Suporte Básico 
USB SAMU
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BALANÇO 
OPERACIONAL

5 //

 Os serviços ofertados pela associação compreendem a área da saúde,  assistência social, 
educação, segurança e defesa civil.  Apesar de ser uma corporação de bombeiros, os atendimentos 
de combate a incêndios e extraordinários representam uma pequena porcentagem (7%) dos 
serviços prestados pela ASSV/JS. A maior demanda operacional está voltada a área da saúde 
(93%) através do atendimento pré-hospitalar (APH - Serviço de Ambulância) Bombeiro e SAMU. 
As demandas provenientes da linha de emergência 193, giram em torno de 26 atendimento/dia. 
Destaca-se que através dos serviços de APH Bombeiro e SAMU, a instituição faz parte da equipe 
de profissionais que atuam na linha de frente ao combate a pandemia gerada pelo coronavírus. 
Em 2021 foram registrados 311 atendimentos de suspeitas a pacientes com coronavírus, sendo 136  
através do Bombeiro e 175 SAMU.

 Além dos atendimentos a incêndio, resgate e pré-hospitalar, é executado por meio de 
convênio entre a prefeitura do município e a ASSV/JS, a atividade técnica de análise de projetos, 
vistorias de habite-se e funcionamento de todas as obras industriais, comerciais e residenciais 
multifamiliares do município. 

 Os atendimentos prestados pela ASSV/JS são gratuitos aos usuários e realizados 
por profissionais qualificados com formação na área de atuação. Todos os atendimentos são 
registrados em sistema próprio da entidade (Sistema Fibra) e os atendimentos da área da saúde 
além de registro no Fibra, são registrados no Olostech, sistema da Prefeitura Municipal.  

ATENDIMENTOS OPERACIONAIS // 2021
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5.1 // SERVIÇO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR 
BOMBEIRO - SAÚDE
 O seviço de atendimento pré-hospitalar da ASSV/JS, foi registrado em  03/09/2003 no 
cadastro de estabelecimento de saúde, sob o número 2745097,  como programa de atendimento pré-
hospitalar bombeiros voluntários.

 O atendimento pré-hospitalar do bombeiro, se constitui como carro chefe das ações 
da entidade, considerando o número expressivo de atendimentos diários nesta área. Em 2021 a 
média diária foi de 15 atendimentos/dia – 475 atendimentos/mês – 5.700 atendimentos/ano. Para 
operacionalizar os trabalhos a entidade conta com 04 ambulâncias tipo Unidade de Suporte Básico/
USB. Todos esses veículos estão devidamente equipados conforme prevê as normativas que regulam 
as ações de APH. 

 Para manter o atendimento 24h, contamos com  um  quadro efetivo e voluntário de socorristas 
e motoristas devidamente habilitados e qualificados. Referente a qualificação desses profissionais, 
destaca-se o programa de capacitação interno que ocorre nas dependências da entidade, além, de 
cursos específicos que referem à adoção de novos protocolos, que são ministrados por profissionais 
vinculados a instituições de saúde contratados para esta finalidade.

Público alvo do serviço: Comunidade de Jaraguá do Sul. 
Fonte recurso: Convênio com o Município Termo de Convênio nº 
700/2020 - Doações pessoas físicas e jurídicas.
Horário de atendimento: 24h

ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALAR BOMBEIRO 
TOTAL 5.700 ATENDIMENTOS 2021 (SAÚDE)
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Público alvo do serviço: Comunidade de Jaraguá do Sul. 
Fonte recurso: Convênio com o Município de Jaraguá do Sul Termo 
de Convênio 701/2020.
Horário de atendimento: 24h

ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALAR SAMU
TOTAL 3.061 ATENDIMENTOS 2021 (SAÚDE)

5.2 // SERVIÇO ATENDIMENTO MÓVEL DE 
URGÊNCIA BÁSICA SAMU - SAÚDE

 O Serviço Atendimento Móvel de Urgência SAMU, foi registrado em  21/09/2006 no cadastro 
de estabelecimento de saúde, sob o número 5077346,  como SAMU USB Jaraguá do Sul.

 Desde a pactuação entre o município e o governo federal para implantação do SAMU no 
município, a gestão do serviço e contratação de equipe é realizada pela ASSV/JS, através de convênio 
com a Secretaria Municipal de Saúde de Jaraguá do Sul.

 O município mantém 02 unidades de suporte básico e a equipe é composta por técnico de 
enfermagem e motorista socorrista contratados sob regime celetista.

 Todos os atendimentos realizados pela unidade de suporte básico do SAMU de Jaraguá do 
Sul são designados pela central de regulação de Joinville, a qual a unidade está subordinada. Em 2021 
foram realizados 3.061 atendimentos. A média diária de atendimentos foi de 8,50 atendimentos/dia e 
255 atendimentos/mês. 
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5.3 // SERVIÇO DE COMBATE A INCÊNDIO – OPERACIONAL  
 Uma das atividades mais voltadas a área bombeiril, o combate a incêndio, é hoje um dos 
serviços com menor demanda para a ASSV/JS, considerando o forte trabalho realizado na área técnica 
de prevenção. A prestação de serviço na área de combate a incêndio compreende o combate ao 
fogo em indústrias, residências,  comércios, veículos, bens públicos, vegetação, entre outros. Envolve 
também o  resgate de pessoas em áreas enclausuradas.         
  
 As equipes são capacitadas e treinadas para atuarem no combate nas mais diversas 
situações, contando com equipamentos modernos e uma frota que contribuem para a eficiência do 
serviço. Em 2021 foram realizados 168 atendimentos de combate ao fogo, com uma média  mensal de 
14 atendimentos.

Público alvo do serviço: Comunidade de Jaraguá do Sul. 
Fonte recurso: Convênio com o Município Termo de Convênio nº 700/2020 - Doações pessoas físicas e jurídicas.
Horário de atendimento: 24h

ATENDIMENTOS COMBATE A INCÊNDIO
TOTAL 168 ATENDIMENTOS 2021
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5.4 // SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - OPERACIONAL 
 Os atendimentos extraordinários compreendem os atendimentos 
adversos, tais como: salvamento e resgate de pessoas e animais em situação de risco, 
ações decorrentes de fenômenos climáticos como alagamentos, desabamentos, 
deslisamentos, entre outros. É na área de serviços extraordinário que a ASSV/JS 
atua em conjunto com a Defesa Civil do município, considerando o aparato que a 
entidade possui em termos de ferramentas e de efetivo. 

Foram atendidos  511 casos extraordinários em 2021, sendo que os casos que lideraram os 
atendimentos foram a captura de animais com 377 casos atendidos.

Captura de animal é
a maior demanda dos
Atendimentos Extraordinários

ATENDIMENTOS EXTRAORDINÁRIOS
TOTAL 511 ATENDIMENTOS 2021

Público alvo do serviço: Comunidade de Jaraguá do Sul. 
Fonte recurso: Convênio com o Município Termo de Convênio nº 
700/2020 - Doações pessoas físicas e jurídicas.
Horário de atendimento: 24h
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5.5 // SERVIÇO DE ATIVIDADES TÉCNICAS – CENTRO DE 
ATIVIDADES TÉCNICAS CAT
 Os serviços de atividades técnicas é exercido pela ASSV/JS desde 1988 e 
engloba a análise de projetos e vistorias de todas as obras industriais, comerciais 
e resisdencias multifamiliares do município. 

 O setor técnico é encarregado do cumprimento dos requisitos da 
legislação de prevenção a incêndios e pânico no município de acordo com a 
Lei Municipal 1.167/88, que estabelece normas e especificações contra incêndio, 
regulamentada pelo decreto nº 11.650/2017.  

 Conforme o decreto, a aplicação e a fiscalização do cumprimento 
da legislação compete ao município, que delega, a competência técnica aos 
bombeiros voluntários de Jaraguá do Sul por meio de convênio. Os setor conta 
com profissionais técnicos da área, engenheiro e técnico de segurança.

Público alvo do serviço: Empresas, comércios, pessoas físicas e jurídicas que necessitarem dos serviços técnicos oferecidos pela ASSV/JS.
Fonte recurso: Convênio com o Município Termo de Convênio 463/2017.
Horário de atendimento: 8h às 12h | 13h às 17h.

Profissionais CAT – Centro de 
Atividades Técnicas.

SERVIÇOS TÉCNICOS NOVOS
TOTAL 2.317 PROCESSOS NOVOS 2021 

SERVIÇOS TÉCNICOS RETRABALHO
TOTAL 2.302 PROCESSOS RETRABALHO 2021 
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PARCERIAS6 //
 É através de receitas provenientes de convênios com os órgãos públicos federal, estadual 
e municipal e de parcerias com empresas e comunidade, que os Bombeiros Voluntários de Jaraguá 
do Sul mantém a rotina de atendimentos 365 dias por ano.

6.1 // PARCERIAS PÚBLICAS 2021

 Os valores são aplicados em despesas mensais, reaparelhamento e melhorias em frota e 
equipamentos, respeitando a aplicação específica de cada recurso de acordo com plano de trabalho 
aprovado junto aos órgãos, permitindo a corporação manter e melhorar o amplo atendimento às 
diversas ocorrências.

Aquisição de veículo pick-up 4x4 – 
Termo de Fomento 2021TR0000801

Transformação veículo pick-up 4x4 
– Termo de Fomento 2021TR0001312

SERVIÇOS TÉCNICOS RETRABALHO
TOTAL 2.302 PROCESSOS RETRABALHO 2021 
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Aquisição de Furgão para Ambulância - Termo de Fomento 
2021TR000803

Aquisição roupa de aproximação 
Termo de Fomento 2021TR001312

Aquisição uniforme bata - Termo
de Fomento 2021TR001312

Aquisição balaclava - Termo 
de Fomento 2021TR001312

Aquisição uniforme calça – Termo 
de Fomento 2021TR0013121

Aquisição cinto tirante aranha -
 Termo de Fomento 2021TR001312

Troca de motor ambulância – Recurso 
2ª Vara da Justiça com contrapartida 
Troco Solidário Supermercado 
Rancho Bom

Aquisição Imobilizador de cabeça – 
Termo de Fomento 2021TR001312
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Supermercado Rancho Bom 
beneficiou a Entidade em 2021 
com Troco Solidário no valor de R$ 
40.051,04, aplicado em melhorias

Projeto Selo Empresa Amiga dos Bombeiros Voluntários.

Sistema Fotovoltaico Subsede 
Nereu Ramos – Doação Rolf 

Botho Hermann.

6.2 // PARCERIAS PRIVADAS 2021
 Os recursos próprios são gerados através de doações de Empresas e Comunidade que 
contribuem mensalmente com doações através de conta de luz e água e permite os bombeiros 
voluntários manter e melhorar a estrutura, frota, manutenções, qualificação de profissionais e 
custear as despesas mensais da instituição que excedem os recursos públicos. No ano de 2021, 
parcerias com redes de supermercados nas campanhas de Troco Solidário, com a contribuição 
voluntária da comunidade, permitiu ampliar a receita e melhorar o custeio e investir em 
equipamentos, sempre com foco em melhorias no  atendimento em ocorrências.

 Também em 2021, foi lançado o projeto “Selo Empresa Amiga do Bombeiro”. O objetivo é a 
manutenção constante da Entidade e adquirir e manter equipamentos para o combate a incêndios 
e resgates, com foco em fortalecer a estabilidade financeira e parcerias com as empresas.

Em
p

r
esa amiga dos bombeiros voluntá

r
io

s

Em
p

r
esa amiga dos bombeiros voluntá

r
io

s

Em
p

r
esa amiga dos bombeiros voluntá

r
io

s
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p
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esa amiga dos bombeiros voluntá

r
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RELACIONAMENTO 
COM A COMUNIDADE 

7 //
 É na área da educação e prevenção que a ASSV/JS  se aproxima de forma mais efetiva da comunidade atuando 
diversas frentes. Uma delas em parceria com o Instituto Federal de Jaraguá do Sul – IFSC, para a formação de bombeiros 
civis. 
 O curso de bombeiro civil tem uma carga horária de 580 horas e ocorre nas dependências da ASSV/JS e do 
IFSC, contanto com instrutores e professores de ambas as instituições para a realização da formação. Essa parceria tem 
como objetivo a formação de profissionais para o mercado de trabalho, bem como, a própria formação de mão de obra 
voluntária para a Entidade, considerando que grande parte dos alunos que realizam a formação, acabam se colocando a 
disposição para atuação no quadro voluntário da ASSV/JS. Destaca-se que o curso é gratuito e em 2021 foram formados 
39 alunos. 
 Outras frentes estão ligadas a capacitação e orientação da comunidade através da realização de palestras e 
treinamentos nas áreas de primeiros socorros, acidentes domésticos/trabalho, prevenção de incêndios e entre outros 
temas de interesse coletivo. Visitas em escolas, bem como, recebimentos de visitas na corporação.
 Destaca-se também a participação da ASSV/JS em eventos sociais realizados em parceria com os órgãos 
municipais, associações de bairros e empresas, estreitando a parceria com poderes públicos, privados e comunidade 
em geral.
 São realizadas também ações internas, com o objetivo de fortalecer o grupo e reconhecer o tempo e a dedicação 
a esta causa. Em 2021 foram realizadas ações voltadas a comemoração de diversas datas importantes, tais como:  dia 
do Bombeiro, dia dos pais, dia das mães, aniversário da corporação, formação de novos voluntários e homenagem por 
tempo de serviço à 34 Bombeiros, que completaram 5, 10, 15 e 20 anos de serviços prestados.

7.1 // RELACIONAMENTO COM A COMUNIDADE E AÇÕES 
INTERNAS 2021 EM FOTOS

Terno de Reis (06/01/2021) – Grupo de Voluntários da WEG 
realizaram apresentação aos Bombeiros em plantão.

Formatura de 
39 alunos e
reingresso de 
11 Bombeiros.

Homenagem 
por tempo de 
serviços à 34 
Bombeiros.

Curso de lideranças realizado mensalmente.
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02/07 - Dia do Bombeiro – Entrega de 
carteira  de identificação pessoal de 
bombeiro e caneta.

Treinamento de BREC – Busca e Resgate 
em Estruturas Colapsadas no campo de 
Nereu Ramos.

Palestra de atualização IN-28 realizada 
para membros do núcleo de segurança 
de trabalho da ACIJS.

Exposição bombeiril no Jaraguá do 
Sul Park Shopping.
“Semana do Brasil”.

Treinamento de manuseio de armas e 
tipos de ferrimentos ministrado pelo 14º 
Batalhão da PM/SC em parceria.

Participação no cerimonial em 
comemoração ao aniversário de 145 
anos de Jaraguá do Sul na SCAR.

Troca de conhecimento – Equipe 
Centro de Atividades Técnicas - CAT 
de Jaraguá do Sul em visita ao CAT de 
Joinville.

Treinamento interno resgate 
aquático.

Presidente João Alfredo apresenta na 
Câmara de Vereadores atividades da 
Corporação.

Coordenadora do Centro de 
Treinamento Emanuelli Hinkeldei 
participa do curso de formação 
de multiplicadores em urgência 
e emergência em saúde mental 
fornecido pelo Ministério da Saúde em 
parceria com SAMU em Brasília-DF.

Pedágio Solidário realizado no dia 
11/12/2021.

Comandante Neilor Vincenzi assume 
coordenação do COTEC – 
Comitê Técnico da ABVESC no biênio 2021-
2023.
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Evento de 55 anos dos Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul no 
dia 22/08/2021 foi marcado pela presença de fundadores e toque 
da sirene.

E conquistam 4º lugar de melhor equipe em 
desenvolvimento de Santa Catarina na competição.

Na foto, João Alfredo Silveira (atual presidente), Luíz 
Lanznaster (sócio fundador), Hermínio Lucioli (ex-
comandante) e Neilor Vincenzi (atual comandante).

Equipe feminina de Jaraguá do Sul surpreende 
no 4º Desafio Catarinense de Resgate Veicular 
em Chapecó, inovando com um time composto 
somente por mulheres.
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RECURSOS E 
CONTABILIDADE

8 //

8.1 // DEMONSTRATIVO CONTÁBIL
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8.2 // PARECER DA AUDITORIA EXTERNA E INDEPENDENTE
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8.3 // PARECER DO CONSELHO FISCAL



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS 
VOLUNTÁRIOS DE JARAGUÁ DO SUL
CNPJ 84.434.257/0001-41
Inscrição Estadual ISENTA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 90
Centro - Jaraguá do Sul - SC - 89.251-100
(47) 2106-1010
administrativo@bvjs.com.br
www.bvjs.com.br

F i l i a d a    à    A s s o c i a ç ã o    d e    B o m b e i r o s   V o l u n t á r i o s    d e   S a n t a   C a t a r i n a

Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul

SERVIR A UMA CAUSA É UMA HONRA!
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SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS


