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CONCEDE A COMENDA DANTE DE OLIVEIRA
AO  ILUSTRÍSSIMO  SENHOR  ALCIDES
PEREIRA  DE  BARROS  JÚNIOR.

       

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o artigo 26,
inciso XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda DANTE DE OLIVEIRA ao Senhor Alcides Pereira de Barros Júnior, nos
termos da Resolução n° 6.597/2019.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA

Através da presente resolução, pretendemos conceder esta homenagem ao ilustre Militar do Corpo de
Bombeiros Militar, Sr. Alcides Pereira de Barros Júnior, pelas várias realizações em prol da sociedade
Mato-grossense.

Levando em consideração o salvamento ocorrido no dia 17 de outubro de 2020, realizado pelo 2º Sargento
do Corpo de Bombeiros Militar de Mato grosso, quando estava de folga, se deslocando do município de
Sinop-MT para Juína-MT, por volta de 19:30hs, na ponte sobre o Rio Batelão, há aproximadamente 75km da
cidade de Porto dos Gaúchos-MT.

O agente estava trafegando na MT-220, quando viu uma pessoa pedindo ajuda, informando que um carro
havia caído da ponte, por conta da poeira provocada por um caminhão e havia três pessoas feridas, podendo
uma estar em risco de morte.
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Rapidamente o militar desceu para prestar socorro aos feridos e encontrou o veículo Corsa Sedan virado de
ponta cabeça, parcialmente submerso.

Ao ter contato com a primeira vítima (homem, 70 kg, por volta de 30 anos) viu que estava vomitando e
apresentava dispneia. Então iniciou o atendimento, colocando o homem em decúbito dorsal e lateralizou.

Em seguida, a vítima melhorou e informou que tinha mais dois homens dentro do carro. Ao adentrar,
verificou que a segunda vítima, denominada Ricardo, se encontrava em estado de choque, e estava
abraçado à terceira vítima, Elan, que estava inconsciente e cianótico (corpo gelado e pele azulada).

A pedido de Ricardo, o militar retirou Elan do veículo e verificou que ele estava em parada cardiorrespiratória,
sendo assim, iniciou RCP (ressuscitação cardiopulmonar), e outras manobras de desobstrução de vias
aéreas, até que o mesmo voltasse a respirar normalmente. Logo após, arrastou a vítima para longe do
barranco com auxílio de um caminhoneiro que passava pelo local.

O Ricardo que estava abraçado com a outra vitima dentro d'água, foi o último a ser retirado. Relatou que ele
e Elan ficaram mais tempo embaixo d'água e estava com algia no tórax, respiração ardia e com dores no
pescoço. Em seguida, o militar conseguiu retirar Ricardo do veículo e auxilia-lo a subir o barranco, pois o
local é de difícil acesso.

Durante esse tempo um motociclista que passava pelo local tentou ligar 192 e 193 várias vezes, mas não
conseguiu. Além disso, não passou nenhum carro melhor para o transporte. Posto isso, o militar colocou as
duas vítimas com sinais mais leves na parte de trás da cabine estendida da Picape Strada e a vítima com
sinais mais graves no banco do carona e se deslocou para o hospital mais próximo, localizado na cidade de
Porto dos Gaúchos-MT, há aproximadamente 40 km de estrada de chão e 35 km de asfalto.

Alcides Pereira de Barros Junior, é 2º Sargento do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso, tem 36
anos, nascido em Cáceres/MT, filho de Alcides Pereira de Barros e Dirceneia Brandão, noivo de Tailine
Angnes e, atualmente reside na cidade de Juína/MT.

No ano de 2003, ingressou no Exército Brasileiro, 2° BFron, Cáceres/MT; no mesmo ano, participou da
Operação Jauru, destacamento PALMARITO. 2° BFron – fronteira Brasil-Bolívia;

Em 2004, participou do Curso de Formação Cabo combatente 2° BFron – Cáceres/MT; e no mesmo ano,
também participou das seguintes operações: o          Operação JAURU II destacamento Santa Rita. 2° BFron
(fronteira Brasil-Bolívia) e operação ABRAÇO (Marinha-Exército) adestramento de combate, 2° BFron –
Cáceres/MT.

No dia 08 de agosto de 2004, ingressou nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato
Grosso, onde participou do 12° Curso de Formação de Soldados do Corpo de Bombeiros Militar;

Após a conclusão do curso, no 14 dia de dezembro de  2004, o referido foi apresentado e lotado no 4º
Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Sinop, local onde permaneceu durante 14 anos, até ser
transferido para a 14º Companhia Independente de Bombeiro Militar, localizada no município de Juína-MT,  
onde permanece até os dias de hoje.

No dia 02 de Julho de 2014, foi promovido ao posto de Cabo do CBM; em  02 de Dezembro de 2015  foi
promovido ao posto de 3° Sargento do CBM; e, em 17 de Dezembro de 2019 foi promovido ao posto de 2°
Sargento do CBM.

Além disso, ao longo de seus 16 anos na gloriosa instituição, Alcides desempenhou inúmeros trabalhos
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importantes, uma vez é especialista nas áreas de cães de busca, resgate e salvamento. Posto isso recebeu
as seguintes condecorações:

Medalha Jubileu de Ouro – Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso, ano de 2014;●

Moção de Aplausos na câmara de vereadores de Sinop, ano de 2015;●

Moção de aplausos na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, ano de 2020.●

Destarte, por todas as razões apresentadas, por suas qualidades pessoais e reconhecida capacidade
profissional, por todos os relevantes serviços prestados e trabalhos realizados em prol da comunidade
mato-grossense, proponho a concessão da COMENDA DANTE DE OLIVEIRA ao 2° Sargento do Corpo de
Bombeiros Militar, Sr. Alcides Pereira de Barros Júnior, que indiscutivelmente merece todas as honras e
respeito.

Para tanto, apresento a proposição Legislativa e peço apoio aos nobres pares pela sua acolhida e merecida
aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 21 de Outubro de 2020

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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