HISTÓRICO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE BURITIS
No dia 19 de maio 2010, foi inaugurada a Organização Bombeiro Militar
denominada 3ª SGB/ 1º GB na cidade de Buritis - RO, subordinada ao 1º GB
(GRUPAMENTO DE BOMBEIROS) da cidade de Porto Velho – RO, no prédio
localizado na AV. Ayrton Senna, nº 900 - setor 01, esteve sob a responsabilidade
do comandante Aspirante Oficial Bombeiro Militar GUEDES E Subcomandante 2º
Sargento Bombeiro Militar SGRINHOLLI. Composta por uma viatura destinada
a primeiros socorros, uma viatura auto bomba tanque destinada ao combate a
incêndio e uma viatura para fazer busca e salvamento (UR0025, ABT0018 e ABS
227), sendo todos esses veículos novos. Possuía um contingente de 12
bombeiros. Foi edificado na gestão do Prefeito Elson Montes.
Este Subgrupamento, ora instalado no município no dia 19 de maio de
2010, completa neste ano de 2020, 10 anos de funcionamento, onde conta,
atualmente, com 22 Bombeiros Militares que trabalham diuturnamente para o
bom atendimento as mais diversas situações solicitadas pela população
Buritisense.
No município de Buritis 3º Subgrupamento de Bombeiros Militar do
5º Grupamento de Bombeiros Militar encontra-se instalado hoje, na Avenida
Rondônia, nº. 1630 – Setor 03, sob o comando do 2º TEN Salvador Santos Silva
Junior.
Pelo Comando do 3ºSGBM/5ºGBM, passaram o CAP BM GUEDES, 2º SGT
SGRINHOLLI, 2º TEN AMARILDO, 2º TEN BM CUSTÓDIO e o 1º TEN BM
COSTA, 2ºTEN BM EDMILSON FRANCELINO DA SILVA.
No dia 26 de setembro ocorreu a inauguração das novas instalações do quartel
do Corpo de Bombeiros Militar no município de Buritis.
Sobre o comando do 2º TEN Salvador o qual assumiu o comando na data de
26 de Janeiro de 2019, onde com muita dedicação buscou parcerias com a
administração pública municipal, empresários e comerciantes do município,
que juntos tornaram realidade a aclamação da tropa em busca de melhores
condições de trabalho e um melhor atendimento à população.

O mesmo quartel era anteriormente instalado na Avenida Porto-Velho, setor 02.
Dentre os atendimentos prioritários via central de atendimento 193
destaca-se o atendimento às vítimas de acidente de trânsito, resgate e
salvamento de pessoas e bens patrimoniais, combate a incêndios, prevenção a
incêndios em vegetação na zona rural, entre outros. Conta ainda com uma seção
de serviços técnicos responsável por toda vistoria preventiva nas indústrias e
comércios do município onde são exigidos sistemas de prevenção aos incêndios,
conforme prescreve o Código de Segurança e Proteção contra Incêndio e Pânico
do Estado de Rondônia.
O total de ocorrências atendidas de maio de 2010 até a presente data
são de 9.031(nove mil e trinta e um), notando que trabalhamos em parceria com
o SAMU em ocorrências de APH rotineiramente quando solicitados pelo mesmo,
que possui regulação médica para tal atendimento.
Atendemos os municípios de Buritis, Campo Novo e seus distritos,
distrito de Jacinópolis, distrito de Rio Pardo, Rio Branco, Três Coqueiros, Vila
união.
Hoje dispomos de 05 veículos, sendo eles: 01 caminhonete traçada
para atendimentos de UR,01 Viatura ADM, 01 caminhão Auto Bomba Tanque e
Salvamento, 01 caminhão Auto Tanque, 01 furgão utilizado como unidade de
resgate.
Denominados historicamente como soldados do fogo por sua bravura
o bombeiro militar também é reconhecido pelo seu preparo físico que lhe é
exigido na execução do combate, uma vez que seus equipamentos de proteção
individual lhe sobrecarregam mais de 30 quilos.
O Corpo de Bombeiros Militar de Buritis esteve, e sempre estará,
atendendo a população buritisense, buscando melhorias para que seus serviços
estejam conforme seu lema de “Vidas alheias e Riquezas Salvar”.

