
HISTÓRIA DO CORPO DE BOMBEIROS DE VILHENA 1º SGBM 

 

No ano de 2017 foi inaugurado o Quartel do 1º SUBGRUPAMENTO 
DE BOMBEIROS DE VILHENA, localizado no Bairro Bela Vista, sendo um 

ponto estratégico que permite um deslocamento ainda mais rápido das 
equipes de socorro e resgate do 1ºSGB/3ºGB às ocorrências, diminuindo 

assim o tempo resposta, haja vista que, estatisticamente, as ocorrências 
de maiores vultos acontecem ao longo do eixo da BR 364 e BR 174, mais 

próximas das novas instalações que por sua vez, escoa acesso à maioria 
dos bairros da cidade.  

Essa obra é considerada um avanço e um beneficio não só para o 

Corpo de Bombeiros que conta com um quartel moderno e equipado para 
otimizar  o trabalho dos nobres combatentes do fogo, mas para a 

sociedade vilhenense em geral, pois é ela quem será a maior beneficiada, 
podendo contar com um serviço ainda mais rápido e efetivo por parte do 

Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia. 

A área onde está situado o Quartel do 1ºSUBGRUPAMENTO DE 

BOMBEIROS MILITAR DE VILHENA, foi doada em 09 de julho de 1997, pelo 

Município de Vilhena-RO ao Governo do Estado de Rondônia, que em 2015 
passou a ser utilizada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 

Rondônia para a construção desta Unidade. Essa obra é considerada um 
avanço e um beneficio não só para o Corpo de Bombeiros que conta com 

um quartel moderno e equipado para otimizar o trabalho dos nobres 
combatentes do fogo, mas para a sociedade vilhenense em geral, pois é 

ela quem será a maior beneficiada, podendo contar comum serviço ainda 
mais rápido e efetivo. 

 

Em março do ano de 2017, foi então inaugurada as instalações do 
1ºSUBRUPAMENTO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDÔNIA, assumindo 

como 
Comandante na época 1º TEN BM RE 0184-6 MOACYR DE PAULA JÚNIOR, 

por um períodode março a outubro de 2017. 



 

O TEN BM RE 0118-3 JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, assumiu o comando 

do 3º GBM em 2017, realizando a passagem de comando para o CAP BM 

RE 0063-4 JOSÉ JOAQUIM DA SILVA em 2018. 

 

O CAP BM RE 0063-4 JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, esteve no comando 

em de 2018, passando-o para o 1º TEN JONAS FERREIRA DE SOUSA, o 
qual é o atual comandante deste Subgrupamento. 

 

O 1º SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS, atualmente sob o comando 
do 1º TEN BM RE 0140-6 JONAS FERREIRA DE SOUSA, e conta com efetivo 

de 34 (trinta e quatro) bombeiros. 
Esta OBM está localizada no Bairro Bela Vista, sendo um ponto 

estratégico que permite um deslocamento ainda mais rápido das equipes de 
socorro e resgate às ocorrências, diminuindo assim o tempo resposta, haja 

vista, o acesso à maioria dos bairros da cidade. As ocorrências mais atendidas 

no município de Vilhena são acidente automobilístico, auxílio a parturiente, 
busca e resgate de pessoas, auxílio a doente, combate a incêndio, chegando 

até atender as ocorrências no estado Vizinho - Mato Grosso. 
As equipes do Corpo de Bombeiros estão à disposição 24 horas por dia 

para o atendimento às ocorrências e conta com veículos de combate a 
incêndio, unidade de resgate, busca e salvamento e diversos equipamentos 

os quais são empregadosnas mais diferentessituações. 
O 1º SGBM/ 3º GBM abriga o efetivo administrativo e operacional e 

está localizado na Av. Pedro Dinizda Costa, 4689, Bela Vista, telefone(69) 
3321-3585 . 

 
Nosso Lema é “VIDAS ALHEIA, RIQUEZAS SALVAR”, e não medimos 

esforços para bem servir a nossa população. 



GALERIA DE EX-COMANDANTES E ATUAL DO 1º SGBM 1º SGBM/3º GBM 

 

 

 

 

 

 
TEN QOBM MOACYR TEN QOABM OLIVEIRA TEN QOABM JOAQUIM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATUALMENTE TEN QOABM JONAS FERREIRA DE SOUSA 
 


