SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
3ª REGIÃO BOMBEIROS MILITAR
14º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR

BOLETIM-NR-29-2020-14BBM

Xanxerê-SC

Quartel em Xanxerê/SC, 16 de julho de 2020 (Quinta-Feira)
Publico para o conhecimento do 14º BBM e devida execução o seguinte:
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I - ESCALA DE SUPERVISOR DE ÁREA DO 14º BBM
DATA
HORÁRIO
POSTO/GRADUAÇÃO
NOME

CONTATO

15/07/2020 Das 08hs às 20hs Cap BM Mtcl 928924-0

REITZ

(49) 99163-0594

16/07/2020 Das 08hs às 20hs Asp Of BM Mtcl 691632-5

EROS

(48) 99801-6064

17/07/2020 Das 08hs às 20hs Asp Of BM Mtcl 927753-6

ROCHA

(49) 99998-0757

18/07/2020 Das 08hs às 20hs Asp BM Mtcl 934626-0

WEGNER

(49) 99942-2089

19/07/2020 Das 08hs às 20hs Cap BM Mtcl 927071-0

NOLAN

(49) 99924-0038

20/07/2020 Das 08hs às 20hs Asp Of BM Mtcl 927753-6

ROCHA

(49) 99998-0757

21/07/2020 Das 08hs às 20hs Cap BM Mtcl 927071-0

NOLAN

(49) 99924-0038

Nos dias de semana, os comandantes de Cia são os oficiais responsáveis pelo serviço operacional em suas
circunscrições
Demais escalas conforme serviço das OBM/14º BBM.

II-ESCALA DE PERITO SUPERVISOR
ESCALA DE PERITO SUPERVISOR - JULHO/2020
Período
Perito Supervisor
29/06/2020 a 05/07/2020
06/07/2020 a 12/07/2020
13/07/2020 a 19/07/2020
20/07/2020 a 26/07/2020
27/07/2020 a 02/08/2020

Asp BM Mtcl 927666-1 GOMES
Asp BM Mtcl 691632-5 EROS
Asp BM Mtcl 934626-0 WEGNER
Asp BM Mtcl 927666-1 GOMES
Asp BM Mtcl 927753-6 ROCHA

Telefone

(49) 99809-8385
(48) 99801-6046
(48) 99111-1819
(49) 99809-8385
(49) 99998-0757

Observação: A escala se inicia às 8h da segunda-feira
Quartel em Xanxerê, 25 de junho de 2020
_________________________________
WALTER PARIZOTTO – Ten Cel BM
Cmt do 14º BBM
2ª PARTE - ENSINO E INSTRUÇÃO
(Sem Alteração)
3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I - ALTERAÇÃO DE OFICIAIS
(Sem Alteração)
II – ALTERAÇÕES DE SUBTENENTES E SARGENTOS
DISPENSA DO SERVIÇO
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Na solicitação contida na mensagem Nota Nr 268-20-14ºBBM: Dispensa do
Serviço - Banco de horas, de 09 Jul 20, do 3º Sgt BM Mtcl 927089-2 LAUCIR
BERLANDA, Sargenteante da 1ª/14ºBBM - Xanxerê, onde solicita 1 (um) dia de dispensa
do serviço para desconto em banco de horas, no dia 10 Jul 20, dou o seguinte despacho:
I. autorizo;
II. inserir no SIGRH;
III. publicar em BI/14ºBBM;
___________________________________
NOLAN RAFAEL VOLKWEIS - Cap BM
Cmt da 1ª/14º BBM
III - ALTERAÇÃO CABOS E SOLDADOS
FÉRIAS REGULAMENTARES - GOZO
A 15 Jul de 2020, iniciou seu período de férias regulamentares, o Sd BM Mtcl
692280-5 WILLYAN RANGEL PANPLONA DE ANDRADE, do 1º/3º/1ª/14ºBBM –
Ponte Serrada.
A 15 Jul de 2020, iniciou seu período de férias regulamentares, o Sd BM Mtcl
691996-0 LUIS FERNANDO VERCKA, do 1º/1ª/14ºBBM – Xanxerê.
A 17 Jul de 2020, iniciou seu período de férias regulamentares, o Sd BM Mtcl
692125-6 AMAURI FELIPE DE VARGAS, do 1º/1ª/14ºBBM – Xanxerê.
A 15 de Jul de 2020, iniciou seu período de férias regulamentares, o Sd BM Mtcl
932270-1 MÁRCIO AUGUSTO DE FREITAS CORREA, do 1º/1º/2ª/14ºBBM – Campo
Erê.
A 15 de jul de 2020, iniciou seu período de férias regulamentares, o Sd BM Mtcl
930140-2 EDIMAR MARQUES LECCA, da 2ª/14ºBBM – São Lourenço do Oeste.
A 15 de jul de 2020, iniciou seu período de férias regulamentares, o Sd BM Mtcl
691817-4 ERIC MACHADO, do 1º/2º/1ª/14ºBBM – Abelardo Luz.
FÉRIAS REGULAMENTARES - APRESENTAÇÃO
A 16 Jul de 2020, apresentação do Cb BM Mtcl 927081-7 RUBENS PICOLOTTO,
do 1º/1ª/14ºBBM – Xanxerê, por ocasião do fim do gozo de férias regulamentares.
A 17 Jul de 2020, apresentação do Sd BM Mtcl 691755-0 BRUNO CARVALHO
AYRES, do 1º/1ª/14ºBBM – Xanxerê, por ocasião do fim do gozo de férias
regulamentares.
A 17 Jul de 2020, apresentação do Sd BM Mtcl 981922-3 MIGUEL ANGELO
WALTER, do 1º/1º/2ª/14ºBBM – Campo Erê, por ocasião do fim do gozo de férias
regulamentares.
A 15 Jul de 2020, apresentação do Sd BM Mtcl 932420-8 JEAN CARLOS
STEFFENS, da 2ª/14ºBBM – São Lourenço co Oeste, por ocasião do fim do gozo de férias
regulamentares.
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A 15 de Jul de 2020, apresentação do Sd BM Mtcl 691928-6 MISAEL
LOURENÇO, do 1º/2º/1ª/14ºBBM – Abelardo Luz por ocasião do fim do gozo de férias
regulamentares.
FÉRIAS - ALTERAÇÃO INÍCIO DO GOZO
Na solicitação contida na Nota Nr 249-20-14ºBBM, de 17 Mar 20, do Sd BM Mtcl
691699-6 MURILO MACHADO COSTA, do B4/14ºBBM - Xanxerê, onde solicita a
alteração no início do gozo de férias do dia 15 Jul 20 para 01 Nov 20, dou o seguinte
despacho:
I. defiro;
II. inserir no SIGRH
III. publique-se;
IV. arquive-se
___________________________________
NOLAN RAFAEL VOLKWEIS – Cap BM
Comandante da 1ª/14ºBBM
TRANSCRIÇÃO - Processo SGPe PMSC 00032955/2020
“Senhor

Comandante da 5ª/2ºBPM/Fron,
Informo que no dia 20 de junho de 2020, por volta de 08h40min, a guarnição
Policial Militar da viatura PM 4919, composta pelo SD PM matrícula 931001-0 Jalmir
Rodrigues e SD PM matrícula 933904-3 José Eduardo Mofati, realizava patrulhamento na
rua Sete de Abril, área central de Galvão/SC, momento que avistou o veículo
CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ , onde o condutor mostrou-se nervoso com a presença
policial. Devido seu comportamento foi utilizado sinais sonoros e luminosos a fim de
realizar a abordagem, porém o condutor acelerou repentinamente, desobedecendo as ordens
emanadas pela guarnição, empreendendo fuga. Foi iniciado então o acompanhamento do
veículo suspeito, que adentrou em um terreno, final de rua, dispensando um objeto pela
janela do veículo. Então iniciou-se a fuga a pé, sendo acompanhado pela equipe policial,
quando foi possível avistar que o homem portava uma arma de fogo em sua mão direita, e,
ao entrar em uma espécie de edícula nos fundos do terreno, o homem colocou a arma de
fogo no interior de uma geladeira. Ainda durante a fuga a pé, o homem dispensou um
objeto em um rio, o qual faz divisa com o terreno, quando foi verbalizado e efetuado a
abordagem do suspeito, o qual prontamente acatou, sendo feita busca pessoal e identificado
o autor, que nada quis relatar acerca do motivo da fuga. Neste momento, a guarnição
solicitou apoio de São Lourenço do Oeste, onde se fizeram presentes as guarnições das
viaturas PM 5783 SD PM matrícula 990052-7 Maicon Xavier e SD PM matrícula 9899413 Rafael Zanini e viatura PM 5415 SD PM matrícula 930500-9 Sincler Pinheiro e SD PM
matrícula 934328-8 Geraldo Artuso. Em busca no perímetro, foi localizado o objeto
dispensado quando o veículo ainda estava em trânsito, sendo constatado um recipiente
contendo 08 (oito) invólucros de plástico (buchas) de substância análoga à cocaína. No
interior da geladeira na edícula foi localizado um revólver, calibre ponto 38 nº1666129,
municiado com 06 (seis) munições intactas. No interior do veículo foram localizados 02
(dois) facões, de marca não identificada, com aproximadamente 0,50 cm de lâmina. Devido
o autor possuir antecedentes criminais, estar em situação de flagrante, e em suspeita de
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estar escondendo mais substâncias e objetos de crime, foi feito uma busca no interior da
edícula, a qual utiliza para pernoitar. Foram encontradas então 03 (três) munições intactas
ponto 38, 01 (uma) munição ponto 22, 02 (dois) invólucros de plástico (buchas) de
substância análoga à cocaína, totalizando 19,9g de substância análoga à cocaína e
R$1837,00 em espécie, fracionado em notas de R$100,00, R$50,00, R$20,00, R$10,00 e
R$2,00, que o “autor” possuía consigo. Com base nos elementos supramencionados,
conclui-se que, em tese, o “autor” incorreu nas infrações penais previstas nos art. 33 da lei
11.343/06 (Lei de Drogas) e 14 da lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento). Diante dos
fatos, os objetos e o veículo envolvidos com as infrações penais foram apreendidos, bem
como solicitado apoio do Corpo de Bombeiro Militar de Xanxerê, que esteve no local com
uma guarnição composta pelos Aspirante Oficial BM Mat 934626-0 DANIEL WAGNER
SILVA, Aspirante Oficial BM Mat 691632-5 EROS ALFREDO JAHN FILHO, SGT
BM Mat 927089-2 LAUCIR BERLANDA, SD BM Mat 932364-3 FERNANDO
SANTOS DA SILVA e SD BM Mat 692125-3 AMAURI FELIPE DE VARGAS, para
realizar buscas no rio com a finalidade de localizar o objeto dispensado no rio pelo “autor”,
pois trata-se de peça importante para esclarecimento dos fatos, bem como configuração e
comprovação de crime. Após muito empenho e trabalho foi obtido êxito na localização do
celular do “autor”, sendo objeto fundamental para posterior perícia e apuração de crime de
tráfico de drogas. Saliento que os Policiais Militares desempenharam suas funções com
alto grau de profissionalismo, realizando um excelente trabalho, pautado na técnica e
comprometimento como serviço Policial Militar, bem como o excelente trabalho realizado
pelo Corpo de Bombeiro Militar, que apesar das adversidades físicas naturais do local,
demonstraram qualificação profissional, competência e técnica, realizando um excelente
trabalho de cooperação mútua entreas forças institucionais, tornando mais próximas e
integradas, destacando a excelência no trabalho profissional. Atitudes como essas devem
ser reconhecidas e deve ser destacado o excelente trabalho dos Policiais Militares e
Bombeiros Militares, que não mediram esforços para cumprir a missão de servir e atender
aos anseios da sociedade no momento em que é necessário, agindo de forma rápida,
técnica, com qualificação, respeito e dedicação, dando uma resposta eficiente, elevando
assim, a imagem/camaradagem das Corporações e autoestima do próprio Policial Militar e
Bombeiro Militar. Solicito que seja destacada em suas fichas individuais a atitude
diferenciada desses profissionais pelo empenho, profissionalismo e ótimo trabalho,
realizando o ciclo completo em prol da legalidade e justiça. Para conhecimento e
providências a que julgar necessário.
Respeitosamente,
SERGIO ROBERTO SASSI
3º Sargento PM Sgt Externo - 2B5C”
4ª PARTE– JUSTIÇA E DISCIPLINA
COMPORTAMENTO
REFERÊNCIA ELOGIOSA
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Elogio coletivo, proposto pelo Cap BM Rangel Kehl, Cmt da 3ª/14ºBBM - Xaxim,
aos seguintes Bombeiros Militares e Comunitários: Cb BM Mtcl 927710-2 Geferson
Edimar Bertoldi, Sd BM Mtcl 933537-4 Edy Marcos Barella, Sd BM Mtcl 996582-3
Maykon Miguel, Sd BM Mtcl 691718-6 Rafael Seidel, BC Alexson Bruno Pavan, BC
Odilei Olszensvski, BC Poliana de Castro e BC Rodrigo Antônio Bellaver. No dia 30 de
junho de 2020, toda a região oeste sofreu com a passagem de um evento climático atípico.
Qual foi ocasionado, principalmente, pela ação de fortes ventos e chuva, que motivaram
muitos destelhamentos, quedas de árvores e danos, sobretudo em residências, no município
de Xaxim. Esse bombeiros citados, agiram com eficácia acima da normalidade. Seja no
comprometimento e ações de auxílios a comunidade. Ou mesmo agindo e executando as
missões, quais foram surgindo com a propagação do evento. Esses bombeiros, com toda
certeza, mostraram-se, dignos de receber o devido elogio, pois, agiram de forma coletiva e
com muita dedicação. Diante do exposto, considero os referidos Bombeiros, merecedores
da presente referência elogiosa. “ Vidas Alheias e Riquezas a Salvar”.
Elogio Individual, proposto pelo Cap BM Rangel Kehl, Cmte da 3ª/14ºBBM Xaxim, ao Cb BM Mtcl 931774-0 Rafael Barp. O Cb Barp, vem desempenhando, de
forma exemplar, suas funções junto ao B-4 do 1º/3ªCBM - Xaxim. Militar muito
competente, vem contribuindo para melhorias na parte física do quartel, bem como na
organização das instalações para melhor rendimento do serviço operacional. Buscando
sempre a praticidade para todo o quartel. Diante do exposto, considero o referido Bombeiro
Militar, merecedor da presente referência elogiosa. “ Vidas Alheias e Riquezas a Salvar”.
Elogio Individual, proposto pelo Cap BM Rangel Kehl, Cmte da 3ª/14ºBBM Xaxim, ao Bombeiro Comunitário Vinícios Chiodi. O BC Vinícios, vem se destacando,
pois demonstra uma preocupação positiva, com as viaturas de Xaxim. Seja polindo,
lavando, ou mesmo verificando possíveis barulhos estranhos, etc., ele sempre está tentando
ajudar na melhoria dessas viaturas. Mesmo não estando, todos os dias no quartel, fica
evidente seu compromisso com esses veículos. Inclusive, muitas vezes, trazendo material e
equipamentos particulares para adequar ou realizar pequenos consertos. Ao BC Vinícios
nosso agradecimento especial. Diante do exposto, considero o referido Bombeiro,
merecedor da presente referência elogiosa. “ Vidas Alheias e Riquezas a Salvar”.
Elogio Individual, proposto pelo Cap BM Rangel Kehl, Cmte da 3ª/14ºBBM Xaxim, ao Bombeiro Comunitário Gilberto Zeni. O mesmo, tem ficado evidenciado, pois
vem auxiliando sobremaneira na melhoria das instalações de nosso quartel. Seja na pintura,
ou mesmo pequenos reparos, o BC Zeni sempre procura estar auxiliando e ajudando no que
for preciso, tudo para deixarmos a estética e funcionamento das instalações mais
adequadas. Desta forma, ficando clara sua preocupação com a causa bombeiril. Inclusive,
muitas vezes, trazendo material e equipamentos particulares para adequar ou realizar
pequenos reparos. Ao BC Zeni nosso agradecimento especial. Diante do exposto, considero
o referido Bombeiro, merecedor da presente referência elogiosa. “ Vidas Alheias e
Riquezas a Salvar”.
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Elogio Individual, proposto pelo Cap BM Rangel Kehl, Cmte da 3ª/14ºBBM Xaxim, ao Bombeiro Comunitário Rodrigo Antônio Bellaver. O BC Rodrigo tem se
destacado pelo seu pró-ativismo em nosso quartel. Ao verificar a necessidade de melhorar
as instalações para o serviço comunitário, o mesmo buscou a permissão para efetuar e
confeccionar melhorias aos BCs. Com a devida autorização, o BC Rodrigo providenciou a
confecção de alguns armários e realocou outros, para que todos pudessem ser beneficiados.
São ações como estas que nos diferenciam e compartilham o espírito de corpo. Ao BC
Rodrigo nosso agradecimento especial. Diante do exposto, considero o referido Bombeiro,
merecedor da presente referência elogiosa. “ Vidas Alheias e Riquezas a Salvar”.
REFERÊNCIA ELOGIOSA - TRANSCRIÇÃO
Aprovo o elogio proposto pelo Comando da 5ª Companhia do 2º Batalhão da
Polícia Militar - São Lourenço do Oeste, Processo SGPe PMSC 00032955/2020, ao
Aspirante-a-Oficial BM Mtcl 934626-0 DANIEL WAGNER SILVA, Aspirante-a-Oficial
BM Mtcl 691632-5 EROS ALFREDO JAHN FILHO, 3º SGT BM Mtcl 927089-2
LAUCIR BERLANDA, Sd BM Mtcl 932364-3 FERNANDO SANTOS DA SILVA e Sd
BM Mtcl 692125-3 AMAURI FELIPE DE VARGAS; por terem dia 20 de junho de 2020,
por volta de 08h40min quando da solicitação da Polícia Militar terem atendido de pronto
para realizarem buscas no rio Saudades no município de Galvão-SC, com a finalidade de
localizar o objeto dispensado no rio pelo “meliante”, pois trata-se de peça importante para
esclarecimento dos fatos, bem como configuração e comprovação de crime. Após muito
empenho e trabalho foi obtido êxito na localização do celular do “autor”,Saliento que os
BBMM, desempenharam suas funções com alto grau de profissionalismo, bem como o
excelente trabalho realizado, que apesar das adversidades físicas naturais do local,
demonstraram qualificação profissional, competência e técnica, realizando um excelente
trabalho de cooperação mútua entre as forças institucionais. Solicito que seja destacada em
suas fichas individuais a atitude diferenciada desses profissionais pelo empenho,
profissionalismo e ótimo trabalho.
I. Sargenteante proceder a transcrição na íntegra da referência elogiosa;
II. Ajudância publicar em Boletim Interno do 14ºBBM;
III. B1/14ºBBM inserir no SIGRH;
__________________________________
NOLAN RAFAEL VOLKWEIS - Cap BM
Cmt da 1ª/14º BBM

ASSINADO DIGITALMENTE
__________________________________________

WALTER PARIZOTTO – TC BM
Comandante do 14° BBM
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