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Ofício: 01-09/2018 
Assunto: Solicitação de Complexo Aquático 
Ao MESC 
 
 

A Organização Bombeiros Unidos Sem Fronteiras – BUSF-CPLP através de sua 
Universidade Corporativa UniBUSF vem por meio deste, nos apresentar como 
Organização Não Governamental de cunho operacional para respostas a Grandes 
Desastres, Ajuda Humanitária e Formação Técnica de profissionais de emergência. 
Procuramos realizar cursos a preços de custo para membros Bombeiros e demais 
profissionais de emergência em diversas áreas e disciplinas específicas para que o 
profissional possa estar melhor preparado para as ocorrências do dia a dia em sua área de 
trabalho. Por essa razão procuramos buscar parceiros para baratear nossos custos 
operacionais, assim e através deste, vemos solicitar ao Vosso Clube a cessão do Espaço 
“Complexo Aquático” a partir das 22:00hs até as 00:00hs, durante a semana ou final de 
semana a critério da administração ou outro horário que for mais adequado, para que 
possamos realizar treinamentos de aquatização técnica para a formação de Guarda-Vidas. 

O curso com inicio em Outubro tem previsão de término em Novembro do corrente 
ano, e terá numero máximo variando entre 25 e 30 participantes. 

Esses alunos deverão passar por estágio pratico em piscina e represa e poderia caso 
de interesse de vosso clube utilizar essa possibilidade nos dias de utilização do complexo 
aquático pelo público de frequência do MESC. O que acarretaria um aumento da mão de 
obra técnica nas piscinas no quesito segurança de banhistas. 

Colocamos-nos a disposição para dirimir quaisquer duvidas em relação à 
solicitação, deixando nossa instituição aberta a parcerias outras de vosso interesse. 

 
Atenciosamente 

 
 
 

São Bernardo do Campo, 05 de setembro de 2018. 
 
 
 
 
 

Bolívar Fundão Filho 
CEO/Presidente 
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