3º SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS MILITAR – CANDEIAS DO JAMARI

A unidade do Corpo de Bombeiros Militar instalada no Município de
Candeias do Jamari, situado à 20 km da capital, hoje denominado como 3º
Subgrupamento de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia
(3ºSGBM/1ºGBM), teve sua semeadura em meados do ano de 2009 entre
os meses de Abril e Junho daquele quando, na oportunidade, devido à
crescente demanda por serviço de APH, políticos do município intervieram
junto ao comando do Corpo de Bombeiros que imediatamente atendeu a
necessidade. Na ocasião, o diretor do Curso de Formação de Sargentos
2008/09, na pessoa do senhor Cel BM Nunes por meio do Coordenador do
referido curso, o senhor Cel BM Nivaldo implantou o regime de prontidão no
município de Candeias do Jamari, aos fins de semana, empregando todo o
efetivo do CFS2008/09. Como não havia estrutura física permanente neste
município afim de alocar a guarnição o CBMRO utilizou-se de logística
própria através do uso do recém adquirido “CCC” ou “Motor-Home”, que
consistia em uma viatura equipada com banheiro, dormitórios e ambiente
de atendimento ao público.
Dessa maneira, durante alguns meses os alunos a sargento daquele
ano, os atuais Ten BM Buratti, Ten BM Ubaldo, Ten BM Valter, Sten BM
Alexandre, Sten BM Dantas, dentre outros, foram os pioneiros e
compuseram as primeiras guarnições de plantão neste município.
No entanto, devemos destacar que em meados de 2004, quando a
época da inauguração do complexo turístico de Candeias do Jamari, devido
à intensa presença de banhistas a beira do Rio Candeias, o CBMRO já
enviara equipes de guarda-vidas aos fins de semana, no período do verão
amazônico entre os meses de julho a setembro, quando justamente há
intenso período de estiagem e os rios da região tornam-se propícios e
convidativos ao banho, aumentando consideravelmente o fluxo de pessoas
que procuram lazer nos rios da região.
Ainda em 2009, o comando do CBMRO decidiu instalar uma equipe de
serviço permanente no município e, como não havia espaço físico próprio,
a guarnição de serviço do CBMRO foi instalada na UNISP de Candeias
juntamente com as Polícias Militar e Civil, na ocasião, comandado pelo 1º
SGT BM Joaquim.
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Em 2012 o então TEN BM S. Castro assume o quartel provisório de
Candeias, permanecendo até 2013 quando o TEN BM Odoni é portariado
no comando e permanece até 2014, ano em que a unidade foi desinstalada
provisoriamente.

Formatura de inauguração do quartel em 17 de junho de 2017. (Foto/Prefeitura)

Em 17 junho de 2016, o CBMRO volta a instalar uma nova unidade em
Candeias e inaugura a 3ª Seção de Combate a Incêndio, subordinada ao
quartel do 1º GBM de Porto Velho, situada à avenida Ayrton Senna, em
solenidade que contou com o prefeito do município, o senhor Júnior Silva e
com o comandante geral, o senhor CEL BM Silvio Luís Rodrigues da Silva. Na
ocasião, o SGT BM Rafael Maia Sales foi efetivado como comandante da
unidade sendo, de fato, o primeiro comandante de um quartel próprio do
CBMRO neste município permanecendo até o ano de 2018. Atualmente o
TEN BM Celso Santin comanda o 3º Subgrupamento de Bombeiros Militar.

Quartel Atualmente.

O 3º SGBM de Candeias do Jamari atende a uma vasta região que
se estende dos limites com o município de Porto Velho até o município de
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Itapuã D’Oeste, situado à 85 km de Candeias desenvolvendo atividades
de que vão desde vistoria técnica as ações de combate incêndios, APH,
salvamentos e ações preventivas junto à comunidade.

