
PALAVRAS DE DESPEDIDA DO CAPITÃO QAOBM ADELSON 

 

É com muita alegria e satisfação que me dirijo aos senhores Oficiais e 

Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso Sul para 

externar meus agradecimentos pelo convívio salutar, proporcionado ao longo 

dos anos nesta Corporação, que me acolheu de braços abertos em 

02/08/1993. Corporação esta que me ofereceu as condições necessárias para 

a efetivação de uma sólida e promissora carreira como Bombeiro Militar, da 

qual muito me orgulho. 

Esta data se reveste de uma emoção muito especial, a qual, confesso a 

todos, quase que impossível de descrever, pois são muitos os pensamentos e 

as imagens que passam pela minha mente, uma retrospectiva das ações 

executadas na corporação no dia-a-dia, levando-me de volta ao pretérito e 

rebuscando fatos e registros de toda a natureza, que moldaram a minha 

carreira como militar dos quais 23 anos e 9 meses no Corpo de Bombeiros 

Militar, 8 anos no Exército Brasileiro e 1 ano ao INSS. 

Hoje, despeço-me do serviço ativo do Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado de Mato Grosso Sul, porém, permanecerei a disposição do Estado e da 

corporação, pois não há como esquecer de tantos momentos aqui vividos, os 

quais o tempo jamais apagará, uma carreira construída com muita dignidade  e 

comprometimento, nem o ouro e a prata podem pagar. 

Durante toda essa trajetória, passei por algumas Unidades Militares e, 

sem falsa modéstia, tive o prazer de ser-lhes útil colaborando de forma singular 

nas mais diversas funções desempenhadas, e que somente foram cumpridas 

com êxito em virtude do apoio incondicional recebido dos meus subordinados e 

superiores, amigos que fiz ao longo da vida profissional na corporação. A estes 

amigos agradeço aqui pela camaradagem, pela sincera amizade, pela 

consideração, pela responsabilidade de cada um, pelo companheirismo, pela 

solidariedade e, em especial, pela união que foi cultivada em todos os lugares 



por onde passei, principalmente, aos amigos e companheiros de farda do 5º 

GBM em Três Lagoas-MS, onde encerro a minha carreira. 

Juntos, todos nós, aprendemos que a força da união e a colaboração 

mútua são primordiais para alcançar o sucesso em qualquer missão. 

Formamos, com certeza, uma grande família bombeiro militar e, com isso, 

cumprimos todas as missões recebidas, com extrema dedicação e espírito de 

solidariedade. 

É bem verdade que, pelo caminho, várias pedras e espinhos foram 

também espalhados à minha frente, mas prefiro esquecer todos esses óbices 

que, ao invés de prejudicarem-me, muito me incentivaram a prosseguir sempre 

em frente. Entendo que essas dificuldades enfrentadas foram nada mais nada 

menos que obstáculos que Deus colocou em minha vida para que eu errasse 

menos. Construí, com esses obstáculos, tijolos de ouro que colaboraram no 

alicerce dessa estrutura sólida e concreta chamada Corporação Bombeiros 

Militar, que escolhi, voluntariamente, através de concurso público e, que muito 

me honra tê-la servido até o final. 

Nesta escola denominado Bombeiro Militar tive a honra de graduar-me 

em todas as fases. Soldado, sargento e chegando ao posto intermediário de 

Capitão QAOBM. Para chegar até aqui não posso furtar-me de citar aqueles 

que palmilharam na mesma estrada, ombro a ombro comigo, levando-me à 

frente, incentivando-me, dirigindo-me, orientando-me. Em especial, Deus, 

inicialmente, Pai Criador do qual somos eternos filhos e protegidos pelo seu 

amor incondicional. À minha família: Márcia Adriani Garcia, minha esposa e 

companheira e minha maior incentivadora; meus filhos, Wender dos Santos 

Leite Rodrigues, Wenerson dos Santos Leite Rodrigues e Isadora Rodrigues 

Garcia, tesouros preciosos e amigos fantásticos que muito envaidecem a este 

pai. Minha mãe Tereza Alves Rodrigues, minha turma de soldado de 93 e meus 

irmãos consanguíneos, e tantos outros amigos que nunca mediram esforços 

para que eu selasse de vez essa parceria duradoura que chega ao ápice, nesta 

data inesquecível. 



A partir deste momento, como militar da reserva remunerada do Corpo 

de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, coloco-me à disposição 

de todos naquilo em que puder colaborar. 

Encerro minhas palavras de despedidas citando uma frase: “O degrau 

de uma escada não serve simplesmente para que alguém permaneça em cima 

dele, destina-se a sustentar o pé de um homem pelo tempo suficiente para que 

ele coloque o outro um pouco mais alto.” Autor Thomas Huxley. 

Muito obrigado e que Deus abençoe a todos nós. 

 

Quartel em Três Lagoas-MS, 10 de Maio de 2017. 
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