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Senhoras e Senhores, boa noite: 

“Defender a Vida, o Patrimônio e o Meio Ambiente” essa é a MISSÃO do Corpo de Bombeiros 

Militar de Mato Grosso do Sul. Fazer isso com excelência profissional, buscando os princípios 

constitucionais da administração pública, sendo referência nacional nos serviços de 

prevenção e resposta às emergências é a nossa VISÃO. 

Segundo Joel Baker: “Uma visão sem ação não passa de um sonho. Ação sem visão é só um 

passatempo. Mas uma visão com ação pode mudar o mundo. ” 

Arregaçar as mangas da gandola, com fé na missão e correr atrás de parcerias para 

efetivamente colocar em prática os princípios da gestão pública foi a principal estratégia de 

meu comando, no 1º Grupamento de Bombeiros Militar. Unidade composta por 06 (seis) 

organizações de bombeiros militares subordinadas: Costa e Silva, Guanandi, Moreninhas, 

Nova Alvorada do Sul, Aeroporto e Tijuca. São 196 bombeiros e bombeiras militares que 

necessitam manter-se “... prontos para e em condições dê...” socorrer, a qualquer hora do 

dia, da noite, da madrugada, em qualquer clima e condições meteorológicas, uma população 

estimada em 500.000 habitantes residentes na área sul metropolitana, incluindo a população 

dos municípios de Nova Alvorada do Sul e Terenos, nas áreas urbanas e rurais. 

Nas sagradas escrituras, em João 10 versículo 10, conforme o propósito de Jesus Cristo: “... 

Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida plenamente”. Como verdadeiros anjos na 

terra, nossos Bombeiros e Bombeiras Militares possuem a dádiva sagrada de cuidar desse 

bem mais precioso de nossa sociedade: RESGATAR VIDAS!  

Em 2019, nossa Corporação socorreu 27.182 vidas em MS, em 2020 foram 24.220 pessoas 

salvas. São famílias que possuem um ente querido e que são amparadas nas mais diversas 

situações de crise em que a Corporação é acionada via telefone de emergência 193. 

Para isso, nossos Bombeiros Militares devem possuir competências atualizadas para atuarem 

na prevenção e resposta às emergências e demandas da sociedade, bem como: materiais e 

equipamentos, viaturas e estrutura compatíveis com essa demanda. Esse é o principal 

desafio de um Comandante do 1º GBM ladeado por seus oficiais e praças.  

Tive a honra de exercer o Comando dessa unidade, a maior do CBMMS, conhecido 

carinhosamente como GBZÃO, por 03 anos e 48 dias.  Função que exerci cumulativamente 

com outro importante e estratégico papel na Corporação, Chefe do Centro de Proteção 

Ambiental, responsável pela gestão de emergências ambientais em todo o Estado de Mato 

Grosso do Sul, função que agora passo a me dedicar de forma exclusiva. 



Devido a essa dupla gestão institucional, gostaria de compartilhar algumas conquistas e 

aprendizados que buscaram melhorar as condições de serviço de nossa tropa altamente 

operacional. 

A primeira ação, logo após assumir o Comando desta unidade em janeiro de 2018, com apoio 

do Cel Joilson Alves do Amaral, então Comandante Geral da Corporação a quem eu agradeço 

pela confiança em mim depositada nesta função e do Sr. Secretário Estado de Justiça e 

Segurança Pública, Dr. Carlinhos Videira, foi a construção de uma parceria com a ENERGISA, 

em um Projeto de Eficiência Energética de Prédios Públicos, onde foram investidos mais de 

R$ 190.000,00 na unidade, com a troca de todas as lâmpadas, holofotes, aparelhos de 

ar condicionado, geladeiras, freezers, frigobar e instalação de sistema de aquecimento 

solar de água, por novos equipamentos  mais eficientes. Ação que reduziu em mais 

de 30% do consumo de energia elétrica da unidade, trazendo mais conforto para a 

tropa e ECONOMICIDADE para a administração pública. 

Na época, empolgado com a proximidade do aniversário de 50 anos da unidade 

histórica da Corporação, sentindo a importância que esta edificação possuía  para 

várias e várias gerações de Bombeiros Militares e para seus familiares, percebi que a 

fachada do projeto original do quartel, inaugurado em 06 de março de 1971 pelo 

então Governador do Estado de Mato Grosso uno, Pedro Pedrossian, permaneceu por 

todo esse tempo com poucas alterações e entendendo como uma ação necessária 

para a busca de uma revitalização para o MEIO AMBIENTE HISTÓRICO, e valorização 

da cultura organizacional do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, 

inseri, como uma visão de meu planejamento de comando, a busca por parcerias para 

recuperar a fachada. 

Com fé em Deus, segui nessa missão, e muitos foram os parceiros enviados pelo 

Criador, para ajudar nessa missão. Em Especial agradeço ao Sargento Gilson, formado 

em Arquitetura, que doou seu tempo e competências no planejamento e execução 

desta obra, desde seu início até a conclusão.  Em seu nome agradeço a todo efetivo 

do 1º GBM com igual importância e valor. 

Agradeço também a parceria de todas as empresas que contribuíram para que esse 

projeto se tornasse realidade. Muito obrigado! 

: ENERGISA,  PLAENGE, KEPLER WEBER, THAÍS TRACZ, FÁTIMA RIBEIRO (DESIGNE DE 

INTERIORES, MARCENARIA E GESTÃO DE OBRAS E TODA SUA EQUIPE), À SEJUSP, 

SEMAGRO, IMASUL, SEINFRA, AGESUL, DR. MÁRCIO ALEXANDRE DA SILVA - JUIZ 

FEDERAL DO TRABALHO, À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE, CORONEL 

SIDINEI, MAJOR CENTURIÃO, SEMADUR, FUNESP, SISEP, AGETRAN, COPAGAZ, CASA 

DO CONSTRUTOR, ESCRICONTE CONTABILIDADE, ABMMS, FASBOM, MADECAL , JS 



SERVIÇOS ELÉTRICOS, AGETRAN, , BAKOF, SEST/SENAT, AOCBM, PMMS, BIGSTAR 

MERCEDEZ BENS, SICREDI, ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO PÓLO OESTE, CONSELHO 

DE SEGURANÇA DO POLO OESTE, CIMAFERRO, MS EXTINTORES, GOLD LINE, GRUPO 

PEREIRA, UFMS, POLIMIX, ADM DO BRASIL, KATIA LOCATELLI, BRASÍLIA GESTÃO DE 

IMÓVEIS, INFRAERO, MECARI DISTRIBUIDORA, vocês fizeram a diferença na 

concretização deste projeto. 

Vivemos para amparar e socorrer a sociedade, contudo, percebi exercendo essa 

função que a sociedade também pode nos socorrer, seja no serviço de Voluntários no 

CBMMS, seja com o apoio necessário para atingirmos nossos objetivos estratégicos. 

Somos parte da sociedade e trabalhamos para vocês, conforme nosso lema: “ NÓS 

SOMOS POR VOCÊ! ” 

Em meio à realização desses projetos, grandes desafios foram colocados ao Corpo de 

Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul. Os anos de 2019 e 2020 foram os mais 

críticos em Incêndios Florestais, que assolaram não só o bioma pantanal, mas diversos 

outros municípios no Estado de MS, nos biomas do Cerrado e Mata Atlântica. Isso 

exigiu o emprego extra de nossa tropa de forma a atender as demandas da sociedade, 

tanto nas zonas rurais quanto urbanas. Como não bastasse os Incêndios Florestais, 

tivemos que nos adaptar para o socorro público de pessoas durante a pandemia do 

COVID-19, em diversas outras atribuições igualmente necessárias. Ainda, tivemos na 

capital, o maior incêndio em edificações da história da Corporação, o Incêndio no 

Atacadão, ocorrido no ano passado. Gerenciar pessoas nesses cenários de crises foi 

desafiador, mas extremamente gratificante.  

Nesse período, também tive um dos maiores aprendizados de minha vida, exercendo 

a função de ser pai do Gabriel, meu filho de 10 anos.  Indo numa agenda de reunião 

de pais em sua escola, juntamente com minha esposa Thaís a quem eu agradeço 

imensamente pelo apoio incondicional.  A Coach que presidia a reunião propôs a 

seguinte reflexão, que compartilho agora com vocês: 

A dinâmica proposta foi refletir sobre o seguinte texto: 

“Você já viu a incrível migração das borboletas monarcas? Assim como todas as espécies 

de animais selvagens, esses insetos de cor alaranjada migram na época do inverno para 

lugares mais quentes em busca de alimentos. No caso das monarcas, as áreas de 

procriação ficam na divisa entre o norte dos Estados Unidos e o sul do Canadá, na região 

do Parque Nacional das Montanhas Rochosas. Quando o clima começa a esfriar, 

geralmente em outubro, milhares e até milhões dessas borboletas viajam atrás de 

temperaturas mais amenas. E é aí que todo o show começa. De porte pequeno, elas 

percorrem cerca de 50 quilômetros por dia, parando para comer e descansar durante 



todo o percurso até o sul da Califórnia e as florestas de Oyamel, no México. Mas o mais 

interessante de tudo isso é que nenhuma dessas borboletas consegue completar o ciclo 

migratório completo. Isso porque o período de vida delas é muito curto, então leva de 

três a quatro gerações para que um curso seja concluído por inteiro. ” 

Além da reflexão proposta para a educação de meu filho, na época, isso me fez refletir 

sobre o próprio Cinquentenário desta unidade. Pensar que o primeiro Comandante 

desta Unidade, Coronel Reis e parte da tropa precursora ainda estão agora nos 

assistindo, isso me motivou a buscar essa reforma estrutural da fachada histórica. 

Várias gerações de pessoas colaboraram, para chegarmos no ciclo do cinquentenário 

da unidade. E hoje, encerro meu voo. Como ocorreu com vários e vários oficiais que 

por aqui passaram. 

Ao meu sucessor, TC CARMINATI, desejo sucesso. Você é meu contemporâneo de 

Academia de Bombeiro Militar do Distrito Federal, amigo e irmão de caserna e 

perceba que agora inicia seu ciclo nesta OBM. Voe, voe alto e em conjunto com essa 

tropa. São todos abençoados pelo Grande Arquiteto do Universo. Siga seus instintos 

e inspirações. Esta unidade nos proporciona grandes aprendizados. 

Agradeço primeiramente a Deus, nosso Bombeiro 01, pela dádiva de poder ter 

Comandado esses homens e mulheres heróis e heroínas da vida real;  

Ao Sr. Governador do Estado de MS, Reinaldo Azambuja, por investir na estrutura da 

Corporação como jamais se viu nesses cinquenta anos de história. Nos últimos seis 

anos, Sr. Governador, sob vossa gestão, o Estado de Mato Grosso do Sul investiu em 

mais viaturas do que em toda a história anterior da Corporação. E mais investimentos 

estão por vir. Em nome da tropa, agradeço pela estrutura que nos ajuda a salvar vidas 

o patrimônio e o meio ambiente. 

Ao Sr. Coronel Barbosa, Presidente da AOCBM-MS e ex-Comandante desta OBM, em 

nome do qual cumprimento a todos os 33 ex-comandantes desta unidade. Obrigado 

pelo apoio! 

Ao atual Comandante Geral do CBMMS Cel Hugo Djan Leite e ao Subcomandante 

Geral do CBMMS Coronel Artêmisson Monteiro de Barros, meu muito obrigado pelo 

novo desafio e confiança em mim depositada; 

Ao atual Comandante Metropolitano de Bombeiros, Coronel Meza e aos 

Comandantes do CMB anteriores, Coronéis Fraiha, Frederico e Steica, agradeço pelas 

orientações de Comando. 

Finalizo, homenageando minha mãe, Sra. Áurea Lopes, Professora Aposentada que 

me ensinou meus princípios e meu finado pai, Sr. Waldemir Francisco Moreira, que 



estava aqui neste mesmo local, no ato de minha assunção de Comando em janeiro de 

2018, porém, um ano após repousou no Espírito Santo, encerrando sua luta contra do 

Câncer. Espero ter orgulhado vocês. 

 Parafraseando Barack Obama:  

“ A mudança não chegará se nós apenas esperarmos por ela. Nós somos a mudança 

que tanto esperávamos. ”  

Faça a diferença, desconstrua estigmas, atualize-se, entenda a dinâmica e evolução 

da sociedade. Somos parte dela.  

Muito obrigado. 


