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Corpo de Bombeiros: Vidas Alheias e Riqueza Salvar, esse é o lema que norteia as 
atividades dos homens do fogo. 

A história da corporação em Rolim de Moura tem início aos 07 dias do mês de junho 
de 2002, data em que foi realizada a solenidade de ativação da 3ª Seção de Combate a 

Incêndios neste município. Tal solenidade, foi presidida pelo então Governador do 
Estado José de Abreu Bianco que, entregou a chave do CCI ABT ao Comandante do Corpo 

de Bombeiros Militar Cel. BM Ângelo Eduardo De Marco que, repassou- a simbolicamente 
ao prefeito da cidade Sr. Sebastião Dias Ferraz. Fizeram-se presentes ainda, os oficiais: CAP 

BM Felipe Santiago Chianca Pimentel - Comandante do 2°GB e CAP BM Aires Lopes 
Gonçalves – Chefe da SALF, e os praças: SGT BM Giovane Mendes Figueiredo – 

nomeado para ser o 1° Comandante desta seção, CB BM Custódio nomeado como 
subcomandante da OBM, CB BM Fidalgo e o CB BM Natanailson. 

Sendo o primeiro Comandante da unidade de Rolim de Moura o então SGT BM 
Figueiredo. 

 

Imagem 01: Solenidade de criação da 3ª SCI e entrega da Viatura ABT. 

 

Por 03 (três) meses, os bombeiros militares ficaram instalados no Colonial Hotel e o 

Caminhão de Combate a Incêndios ficava estacionado na Avenida 25 de Agosto, em frente ao 
mesmo. Foi então escolhida a área onde funcionariam as instalações da 3º SCI, ocasião em 

que a ACIRM doou os materiais de construção para reforma do prédio, a Prefeitura Municipal 
forneceu a mão de obra e cedeu 05 BCM- Bombeiros Comunitários Municipais, que 

receberam instruções operacionais ao longo do tempo. 
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Imagem 02: Primeiras instalações SCI – Rolim de Moura 

 

 
 

Imagem 03: Efetivo composto por Bombeiros Comunitários 

 
 

Foram disponibilizadas ainda 02 (duas) funcionárias civis que auxiliavam na 

manutenção das instalações e no atendimento ao telefone (Central de Operações). 

Em dezembro de 2002, foram efetivados três bombeiros recém formados CFBM 2002 para 

compor o quadro de efetivo e no ano seguinte o então 3ºSGT BM Natanailson assumiu o 
comando da unidade. 
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Imagem 04: Passagem de comando do 3°SGT BM Figueiredo para o 3º SGT BM Natanailson 

 
Em 23 de junho de 2004 foi entregue a primeira Unidade de Resgate UR 002, a qual 

proporcionou o aumento do número de atendimentos realizados. 
 

Imagem 05: Unidade de Resgate – UR 002. 

Em abril de 2005 mais 02 (dois) militares passaram a compor o efetivo. 
Em dezembro de 2006 chegaram nesta 3ºSCI, mais 08 (oito) BBMM, sendo 07 

deles recém-formados, CFBM 2006. 

No dia 05 de novembro de 2007 o 1º SGT BM Trevisoli, oriundo de Vilhena, 

assumiu o comando, e em dezembro de 2007 foi incluído mais 01(um) bombeiro militar nesta 
OBM, passando o quadro de efetivo pela primeira vez a contar somente com militares, ao 

todo 16 (dezesseis) Bombeiros Militares. Os funcionários civis que aqui serviam foram 
devolvidos à prefeitura, deixando sua marca na história desta OBM, assim como um bom 

serviço prestado a comunidade Rolimourense. 
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Em 2010 foram incluídos onze bombeiros. Nesse mesmo ano o ASP OF BM 
Constantino assumiu o comando, cargo em que permaneceu por apenas quatro meses. 

O então Subtenente Trevisoli reassumiu o comando. 
 

Imagem 06: Passagem de comando do ASP OF BM Constantino para o SubTenBM Trevisoli. 

Ano: 2011 

O CAP BM Trevisoli passou o comando ao 2° TEN BM Natanailson em dezembro de 
2017 onde o mesmo permaneceu até fevereiro de 2020. 

 

Imagem 07: Passagem de comando do CAP BM Trevisoli para o Ten BM Natanailson 

Ano: 2017 

Atualmente, o 3º Subgrupamento de Bombeiros Militar, conta com 34 Bombeiros 

militar, 8 Viaturas que atuam nas mais diversas áreas, sendo comandado pelo 2º Tenente 
Bm Lindonei. Podemos verificar o crescente trabalho desempenhado pelos bombeiros no 

decorrer dos anos, na esfera social, como palestras, campanhas educativas, visitas de 
alunos do Proerd, bem como na esfera operacional e técnica. 
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Imagem 08: Passagem de comando do 1° Ten BM Natanailson para o 2° Ten BM Lindonei 

Ano: 2020 

 

Os anos se passaram e os bombeiros foram agraciados com viaturas e 
equipamentos sofisticados. Tais como desencarceradores, unidades de resgate, viatura de 

combate a incêndios, viaturas de busca e salvamento, equipamentos de mergulho, 
equipamentos de salvamento aquático terrestre e alturas. 

Em agosto de 2016, foi entregue aos militares do corpo de bombeiros de Rolim 

de Moura, a nova instalação do quartel, com espaço mais amplo e ambientes que 

garantem o conforto e a segurança dos militares lotados nesta unidade, contando com 

ambientes como Central de Operações, Alojamento de Sargentos, Alojamento Feminino, 
Alojamento de Cabos e Soldados, Cozinha e Almoxarifados. Além de contar com espaços 

exclusivos para Sala do Comandante e Sala para o setor administrativo. 

Há também uma sala específica para a Seção de Atividades Técnicas, na qual os 
Analistas de Projetos possuem um amplo espaço para realizar suas atividades referentes 

à projetos de combate a incêndio e pânico. 
 

 

Imagem 09: Entrega do quartel de Rolim de Moura em Agosto de 2016 
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Galeria fotográfica da sucessão de 

comandantes do 3ºSGBM/4ºGBM 

 

 

1. GIOVANE MENDES DE FIGUEIREDO 2. NATANAILSON LUIZ BARBOSA DE MIRANDA 
 

3. JOSÉ CARLOS TREVISOLI 4. JOSÉ CONSTANTINO DA SILVA JUNIOR 

 

5. LINDONEI DE SOUZA CONCEIÇÃO 
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Relação dos Bombeiros Pioneiros 

 

 

Imagem atual do quartel de Rolim de Moura 

 

Brasão do 3ºSGBM/4ºGBM 
 

 


