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A história do 2º Grupamento de Bombeiros, em Ji-Paraná, está 

diretamente ligada ao nascimento da própria Corporação, pois 

anteriormente funcionava uma Seção de Combate a Incêndio, muito 

precária que teve como sede um espaço do antigo DNER, hoje DENIT 

e após no Ginásio de Esportes Gerivaldo José de Souza - Gerivaldão, 

com efetivo inicial de nove homens, duas viaturas e poucos 

equipamentos. 

No início, a Seção de Combate a Incêndios de Ji-Paraná era parte 

integrante da Policia Militar e funcionava dentro do Quartel do 2º 

Batalhão da Policia Militar – 2º BPM. No dia 02 de Julho de 1998 houve 

a separação do Corpo de Bombeiros da co-irmã Policia Militar, sendo 

designado o TEN BM CAETANO como seu primeiro comandante, 

formando a tropa os seguintes Ex-Policiais Militares: CB BM DE SOUZA, 

SD BM ZENO, SD BM J. RODRIGUES, SD BM ARAÚJO, SD BM BETIM, 

SD BM FAUSTINO, SD BM ARAGÃO e SD BM BIZZO 

que foram os primeiros bombeiros de Ji-Paraná após a separação. 
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De Seção passou então a 2ª Companhia Regional de Incêndio e 

Salvamento de Ji-Paraná (2ª CRIS) e sem ter sede própria,  a parte 

administrativa foi alojada no Centro de Esportes Gerivaldão, e a parte 

operacional no prédio do antigo DNER hoje DNIT. 

 

Depois de esgotados os prazos de cedência destas primeiras 

sedes, foi oferecido pelo empresário Dadá um dos bares no Beira Rio 

Cultural, que foi aceito de imediato e é localizado até hoje. 

 

No início existiam apenas 09 Bombeiros Militares, um caminhão 

de Combate a Incêndio, um Jipe, e um barco. Após alguns meses foram 

doados pela PRF dois veículos modelo Caravan, que foram utilizadas 

como ambulância UTE (Unidade de Transporte de Emergência). Logo 

após a 2ª CRIS passou a ser denominado de 3º SGB (Subgrupamento 

de Bombeiros), sendo que desde abril de 2003 passou a ser 

denominado de 2º GB (Grupamento de Bombeiros). 
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Foto:: 2º Grupamento de Bombeiros – Ji-Paraná / RO 

 

 

Desde o primeiro comandante TEN BM CAETANO, o 2º GB 

passou por mais 08 comandantes, em fevereiro de 1999 assumiu o 1º 

SGT BM ORTIZ, que comandou até setembro de 2000 assumindo o 

então 1º TEN BM REINALDO, que comandou até dezembro de 2001 

dando lugar ao CAP BM CHIANCA, que passou o comando novamente 

ao CAP BM REINALDO no final de 2002, que comandou o Grupamento 

até agosto de 2005, logo após assumiu o TEN BM NIVALDO, que 

comandou até julho de 2008, então assumindo o CAP BM ELOI. 
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Após o CAP BM ELOI que comandou até janeiro de 2011, 

assumiu o 2º TEN BM EDUARDO sendo comandante durante 4 

(quatro) anos e 9 meses. 

 

Foto: passagem de comando 2ºGBM 2011. 
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Em outubro de 2015 o então CAP BM EDUARDO passou o 

comando do 2ºGBM ao 1º TEN BM DOS SANTOS, que atualmente 

ocupa o posto de comandante do Grupamento como CAPITÃO BM. 

 
 

 

 
 

Foto: passagem de comando 2ºGBM (2015). 
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1º SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS MILITAR 

 
O 1º Subgrupamento de Bombeiros Militar, subordinado 

diretamente ao 2º Grupamento de Bombeiros e localizado nas mesmas 

dependências, possui efetivo de 46 homens sob o Comando do 1º TEN 

BM JÕAO FAUSTINO DE SOUZA. 

Foto: TEN BM FAUSTINO – CMT DO 1ºSGBM/2ºGBM 
 

 

Foto: efetivo do 1ºSGBM/2ºGBM. 
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O 1º SGBM/2ºGBM atende cerca de 400 ocorrências mensais no 

munícipio de Ji-Paraná e em sua área de circunscrição, que abrange as 

cidades de Presidente Médici, São Francisco, Seringueiras, Alvorada 

D’Oeste, São Miguel e Costa Marques. Dentre os atendimentos 

realizados, pode-se destacar o atendimento a vítimas presas em 

ferragens, busca e resgate de cadáveres e pessoas, resgate de 

animais, vítimas de acidente automobilístico, resgate em altura, além 

de outras situações onde se faz necessário a presença do Corpo de 

Bombeiros Militar. 

O 1º Subgrupamento de Bombeiros atualmente possui 03 UR’s 

(Unidades de Resgate), para o resgate de vítimas de acidentes de 

trânsito, auxílios a pessoas doentes, auxílios a parturientes, entre 

outros auxílios, possui 02 AT (Auto Tanque), com capacidade de 10 mil 

litros de água, 01 ABT (auto bomba tanque), também com capacidade 

de 10 mil litros de água utilizados nos combates a incêndios, possui 

um ABTF (Auto Bomba Tanque Florestal), com capacidade de 05 mil 

litros de água utilizados em combates a incêndios em vegetações e 

zonas rurais, 03 ABS (Alto Busca e Salvamento), que atua no serviço 

de busca de pessoas, animais e objetos, auxilia no resgate de vítimas 

e no combate a incêndio, possui também 01 Veículo modelo GOL e 01 

Pálio Weekend utilizados nos serviços de vistorias e 03 embarcações 

com motores de popa, 01 Moto Aquática, 01 lancha para uso em 

atividades e ocorrências em ambientes fluviais, além de equipamentos 

como: desencarceradores, motosserra, policorte, serra sabre, 

compressor de mergulho, equipamentos autônomos para mergulho, 

para combate a incêndios com EPR (Equipamentos de Proteção 

Respiratória) e outros equipamentos para as instalações. 

Após estruturação da Corporação, a realidade mudou 

significativamente, pois a população ji-paranaense passou a contar 

com um forte aliado na prevenção de segurança contra incêndio e 

pânico e no combate eficaz a sinistros, bem como nos serviços de 

Salvamento e atendimento pré-hospitalar. (CORPO DE BOMBEIROS 

MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA, 2020) 
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Foto: instalações do 2ºGrupamento de Bombeiros Militar. (2020). 
 

 

Foto: instalações do 2ºGrupamento de Bombeiros Militar. (2020). 

 

 

“VIDAS ALHEIAS E RIQUEZAS SALVAR” 


