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Cabo PM Ilma de Lima Francisco, do 1º GB

Abdicando, muitas vezes, de sua vida em família para bem representar a corporação, participou em provas de natação Equipada em Jacareí; no Circuito Paulista 

de Natação Equipada; no Campeonato de Salvamento Aquático nos Estados do Paraná, Bahia e Santa Catarina; nos Campeonatos Desportivos promovidos pela 

Escola de Educação Física da Polícia Militar do Estado de São Paulo e no Quarteto e Dueto Feminino do Desafio Bombeiros nos Estados de São Paulo e Distrito 

Federal, e também na Alemanha e Argentina, onde se sagrou campeã em sua modalidade. Desde a criação do Auto Bomba Tático, integra a equipe, tendo 

participado em ocorrências que tiveram destaque, como o incêndio nos tanques da Ultracargo, a queda da aeronave da TAM, incêndio em fábrica de papel 

em Guaianazes, incêndio em loja de veículos em Pirituba, incêndio em loja de roupas no centro da cidade, bem como no desabamento de Igreja no bairro do 

Cambuci, dentre outras. Sua conduta exemplar, dedicação, determinação e vivacidade aliadas à técnica e a capacidade para tomar decisões rápidas e difíceis, 

foram os motivos para a indicação ao Prêmio. 

Cabo PM Paulo Roberto Abreu, do 2º GB

Laureado por Mérito Pessoal em 4º Grau, PM de destaque do mês de julho de 2009 e com dezenas de elogios em seu Assentamento Individual. 

O homenageado foi, em maio de 2015, acionado junto com sua equipe para atender incêndio em residência. No local da ocorrência, foi informado que no 

interior da casa havia uma criança. De imediato foi em busca da vítima, adentrando a casa que, toda em chamas e tomada pela fumaça, não lhe permitia qualquer 

visibilidade.  Encontrou a criança desfalecida, tirou-a da residência e constatou parada cardiorrespiratória. Sem hesitar, iniciou os procedimentos técnicos de 

reanimação, obtendo sucesso na estabilização dos sinais vitais e consequentemente salvando a criança, atingindo o objetivo primordial do Corpo de Bombeiros 

que é a preservação da vida. Tal ímpeto profissional e sua expertise no salvamento da criança justificam plenamente sua indicação ao Prêmio. 

Subtenente PM Gerk Sullivam Luiz de Carvalho Silva, do 3º GB

Não por acaso o homenageado já foi laureado por Mérito Pessoal em 2.º grau e foi condecorado com Medalha Valor Militar em Prata e Medalha Centenária do 3º 

GB. Atualmente, o Subtenente Sullivam é Comandante da Prontidão Azul do PB Belém.  

Com formação e expertise em Educação Física, Salvamento Terrestre e Mergulho tem se destacado em ações de isolamento, combate e rescaldo de incêndios 

de grandes proporções, a exemplo do ocorrido no bairro da Mooca, no qual trabalhou de maneira exemplar e incansável combatendo as chamas que atingiam 

um depósito e ameaçavam as residências vizinhas, ações que foram primordiais para o êxito da corporação naquela ocorrência e, por isso mesmo, digno de 

reconhecimento e da indicação para o Prêmio.

 

1.º Tenente PM Daniela Santos Oliveira, do 4º GB

A extensa formação da Oficial homenageada, que inclui Força Tática, Salvamento Aquático, Técnicas de Ensino e Direitos Humanos, e a performance destacada em 

ocorrências, que já foi reconhecida em láureas de mérito pessoal, conduziram-na ao comando do Posto de Bombeiro Teotônio Vilela. 

Sua atuação no incêndio em Tanque de Álcool no bairro Alemoa, ocorrência de grande magnitude e repercussão nacional e internacional, que perdurou desde a 

manhã do dia 02 de abril até por volta das 10 horas do dia 10 de abril de 2015 embasa o reconhecimento de seus pares e superiores.

Após 09 (nove) dias de trabalhos exaustivos e ininterruptos, com alto grau de dificuldade e grande risco, o 1° Tenente PM Daniela, juntamente com os demais 

integrantes do Corpo de Bombeiros de São Paulo, obtiveram sucesso na extinção do incêndio. O desempenho da homenageada diante de sinistro de tal porte 

que, apesar do cansaço físico e mental, não esmoreceu até o final do cumprimento do dever, a faz merecedora da indicação para o Prêmio. 

Capitão PM Robson Dias Pereira, do CBM
 
Desde março de 2014, a Força Tarefa do Corpo de Bombeiros, sob o comando do Capitão Robson, tem participado ativamente de ocorrências de grande vulto, 
como os incêndios dos Tanques do Alemoa e do Museu da Língua Portuguesa.  Salvamentos como no deslizamento em Itapecerica da Serra e no desabamento 
de uma loja de roupas na Zona Leste da cidade. O indicado teve especial participação no Desenvolvimento de Protocolo de Atendimento às Vítimas de Ebola, 
que incluiu treinamento e preparação de equipe, destacando-se ação no Aeroporto de Guarulhos, para transporte seguro e encapsulado de passageiro vindo da 
Europa com sintomas da doença, ação que foi realizada pela Unidade de Resgate da Força Tarefa, em tempo recorde de 22 minutos.  
Colaborador tenaz nos Treinamentos dos Autos Bombas Tático da Região Metropolitana, com diversos simulados de Ocorrência de Incêndio e Salvamento: 
Terrestre, em Altura e de Operação Enchente, capacitou sua equipe para utilização de drones em operação de retroescavadeiras para trabalhos em grandes 
incêndios, deslizamentos e desabamentos, bem como para a utilização da Barraca de Descontaminação em ocorrências de contaminação por produtos perigosos, 
equipamentos estes todos adquiridos durante e após sua gestão. Incansável, dedica-se atualmente à proposta de aquisição de um Caminhão para Transportes de 
Contêineres, que seria de grande valia para o apoio em sinistros no Corpo de Bombeiros, minimizando o tempo de resposta em ocorrências.    Comprometimento, 
dedicação ímpar e amor à causa pública moldam e se evidenciam no perfil profissional deste Comandante que por tal quilate é merecedor do reconhecimento 
de seus superiores e subordinados para o Prêmio.
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Soldado PM Levi Prisco, do 1º Grupamento de Bombeiros

Casado e pai de dois filhos, o Soldado PM Levi Prisco, ingressou no Corpo de Bombeiros em 2004, ano seguinte ao seu ingresso na Polícia Militar.

No dia 7 de setembro de 2014, o Soldado Prisco, atendendo a chamada para combate a incêndio em favela, auxiliou na montagem das linhas de combate 

a proteção, pois as chamas se alastravam rapidamente por toda a comunidade. Ao chegar ao local, porém, deparou-se com situação em que os moradores 

encontravam-se exaltados e alguns até mesmo armados, sendo necessária a presença de policiamento para que os bombeiros adentrassem a favela. Até a 

chegada do policiamento, as providências adotadas pelo Soldado Prisco foram essenciais ao combate às chamas, trabalho que durou por toda a madrugada, e em 

momento algum deixou-se esmorecer, principalmente no trabalho de rescaldo. Essa ocorrência foi destaque nos veículos de comunicação, elevando o nome da 

Corporação, mesmo com as dificuldades encontradas. Sua participação foi primordial para que não houvesse mais vítimas e o sincronismo entre o trabalho em 

equipe e o profissionalismo foi responsável para o desfecho da ocorrência. 

Cabo PM Hermínio Reigada Júnior, do 3º Grupamento de Bombeiros

Nascido em Ponta Grossa, Paraná, casado e pai de três filhos, o Cabo PM Hermínio Reigada Júnior, ingressou no Corpo de Bombeiros em 1988.

Ao longo de seus 26 anos de serviços prestados ao 3º Grupamento de Bombeiros, teve atuação nas equipes de Autossalvamento, Autobomba, Serviço de Resgate. 

Atualmente exerce a função de Motorista e Socorrista do Comando de Área, onde participa de todas as ocorrências de salvamento, resgate, pronto socorrismo, 

e incêndio, onde a atuação do Comando de Área é necessário. Destacou-se nas ocorrências: desabamento de edifício no bairro de São Mateus e combate a 

incêndios nos bairros da Mooca e da Penha.

Cabo PM Eduardo Roberto de Lima, do 2º Grupamento de Bombeiros
Nascido em São Paulo, casado, o Cabo PM Eduardo Roberto de Lima, ingressou no Corpo de Bombeiros em 1997, no ano seguinte ao seu ingresso a Polícia Militar. 

A excelente dedicação e espírito de iniciativa, demonstrados nos múltiplos serviços que lhe foram confiados, e nos quais revelou-se sempre um excelente 

profissional e auxiliar de prontidão do Comando do Corpo de Bombeiros. Por ser elemento constitutivo da guarnição de Comando de Área, pelas repetidas 

provas de devoção ao trabalho dispensado à sociedade paulistana, paulista e brasileira, pois ao colocar sua vida em confronto com a morte, o Bombeiro sempre 

se coloca: se vale a pena viver, e se a morte faz parte da vida, então morrer também vale a pena. O Cabo Roberto sempre buscou a vida em meio ao fogo, água e 

ar, nas alturas e na terra, enfrenta o desconhecido, por sua abnegação, lealdade e camaradagem, que revelou desde que ingressou nas fileiras da corporação. Sua 

disciplina e trabalho são vistos por muitos como um sacerdócio, sempre demonstrou grande competência técnico-profissional, além das imensuráveis qualidades 

de caráter e retidão, nunca mediu esforços e sacrifícios para o bom desempenho de suas missões. Profissional que não passou despercebido ao labor e convívio 

dos demais Bombeiros, exemplo a ser seguido com satisfação, pois sempre será um grande colaborador para as futuras gerações dos homens do fogo.

1º Tenente PM César Tadeu Ribeiro Florindo, do 4º Grupamento de Bombeiros

Nascido em São Paulo, casado e pai de um filho, o 1º Tenente PM César Tadeu Ribeiro Florindo ingressou na Polícia Militar em 2004 e no Corpo de Bombeiros 

em 2009. Dentre várias ocorrências de destaque durante sua carreira, sobressai-se a ocorrência do dia 02 de julho de 2014, quando, por volta das 16:00 foi 

acionado para atendimento de um incêndio em uma loja localizada na Alameda Santo Amaro nº 82. Em virtude da magnitude do incêndio, durante o trajeto já 

era possível avistar uma grande coluna de fumaça. Para este combate foram deslocadas 41 equipes, totalizando 160 bombeiros. O Tenente Tadeu organizou a 

frente de combate ao incêndio pela Rua Senador Dantas, cujo acesso se dava pelos fundos do estabelecimento. A coordenação e liderança do Tenente Tadeu 

foram imprescindíveis para que as chamas não se alastrassem para os imóveis adjacentes, sendo posteriormente extintas. O combate às chamas durou 23 horas 

ininterruptas e foi alvo de reportagens nos principais órgãos de imprensa. Não houve vítimas, graças ao comprometimento, dedicação e amor demonstrados pelo 

Tenente Tadeu e as equipes lá presentes.

Capitão PM Rodrigo Otavio Barelli, do Comando de Bombeiros Metropolitano
Nascido em São Paulo, casado e pai de dois filhos, o Capitão PM Rodrigo Otavio Barelli ingressou no Corpo de Bombeiros em 2004, tendo ingressado nos 
quadros da Polícia Militar em 1997. Atualmente lotado na Seção de Finanças do Comando de Bombeiros Metropolitano, onde exerce o cargo de Oficial Chefe, 
o homenageado demonstra comprometimento com os serviços e total controle do erário municipal e estadual, culminando com diversos processos licitatórios 
bem sucedidos, podendo-se destacar: verba para aquisição e manutenção de viaturas e reforma dos Postos de Bombeiros, verbas para logística de alimentação 
para os Bombeiros da área metropolitana, aquisição de modernos equipamentos de proteção respiratória, totalizando, nos últimos anos, aproximadamente cem 
milhões de reais. Embora estes feitos tenham se realizado após duros anos de trabalho, foi ao final do 2º semestre de 2014 que obteve sucesso, representado 
através de assinatura dos referidos contratos de licitação. A lealdade, o compromisso com a causa pública e a responsabilidade sempre evidenciam a capacidade 
do Capitão PM Barelli, que demonstra o comportamento próprio daqueles que honram e envergam com maestria a farda da Polícia Militar do Estado de São 
Paulo, fazendo-o merecedor deste reconhecimento, por meio da honraria.
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Cabo PM Giuliano Marques, do 4º GB

Nascido em São Paulo, o Cabo PM Giuliano Marques ingressou no Corpo de Bombeiros no ano 2000, realizando neste período diversos cursos ligados a 

salvamento e resgate.

Em dezembro de 2013, no atendimento de ocorrência de tentativa de suicídio, onde uma senhora ameaçava jogar-se de cima da Ponte do Jaguaré no rio 

Pinheiros, foi responsável pela montagem e ancoragem de todo o material utilizado para que o Comandante da Operação tivesse total acesso à vítima. No 

momento em que a senhora jogou-se ao rio, o Cabo Marques assessorou com segurança a descida do Oficial até a vítima e, em seguida, desceu da ponte, 

também se utilizando da técnica de rapel, e auxiliou na retirada e salvamento da vítima. 

Cabe destacar que o local encontrava-se extremamente instável, pois havia a presença acentuada e variada de entulho, o que dificultava o acesso. Porém, mesmo 

diante da dificuldade, a vítima foi retirada ilesa, entregue à equipe de resgate e conduzida ao Hospital das Clínicas.             

Cabo PM Ademar Ferreira Campos Filho, do 1º GB

Nascido em Poções, Bahia, casado e pai de dois filhos, o Cabo PM Ademar Ferreira Campos Filho ingressou no Corpo de Bombeiros em 1992, tendo realizado 

diversos cursos e sido condecorado com láureas de mérito em 5.º, 4.º e 3.º Graus.

Em julho de 2013, dois bombeiros se destacaram por suas atuações de excelência atuando em incêndio de grandes proporções em uma habitação multi-familiar, 

com a possibilidade de existência de vítimas. Chegando ao local, informados por populares que, dentro de uma residência que se encontrava trancada e com 

difícil acesso, já tomada pelas chamas, poderia existir um garoto com dificuldades locomotoras, o Oficial em comando, 1° Tenente Tiago Martinez providenciou 

o arrombamento das vias de acesso, e seguido e auxiliado pelo Cabo Campos, adentrou as chamas para resgatar a vítima já inconsciente e com queimaduras 

nas vias aéreas, face, membros inferiores e superiores. Salva, a vítima recebeu atendimento pré-hospitalar de emergência, sendo, por fim, transportada ao Pronto 

Socorro e, atualmente, goza de plena saúde. Com a chegada das demais viaturas, o fogo foi rapidamente controlado e extinto. 

2º Sargento PM Silvio Cesar Jerônimo, do 3º GB

Nascido em São Paulo, o 2º Sargento PM Silvio Cesar Jerônimo ingressou no Corpo de Bombeiros em 1993 e foi condecorado com as 

láureas de mérito pessoal em 5.º e 4.º Graus. Em outubro de 2013, comandou a unidade de resgate em atendimento de ocorrência de 

tentativa de suicídio, reanimando a vítima que se encontrava em parada cardiorrespiratória após a ingestão de medicamentos.

Atuações como a do 2º Sargento PM Cesar ressaltam a atenção que o bombeiro possui no cumprimento de sua nobre missão, que é a 

preservação da vida, do meio ambiente e do patrimônio. Empenha-se sobremaneira em se aprimorar profissionalmente e demonstra 

grandes atitudes e capacidade. Fruto dessas qualidades são os elogios e o reconhecimento de seus superiores, pares, subordinados e 

membros da comunidade, a que serve com devoção.  

1º Tenente PM Tiago Lopes Martinez, do 1º GB

Nascido em Santo André, o 1º Tenente PM Tiago Lopes Martinez ingressou na Polícia Militar em 2006. Recebeu a medalha “Pedro Dias de Campos” em grau prata 

por obter a 1ª colocação no curso de formação de oficiais. Em julho de 2013, dois bombeiros se destacaram por suas atuações de excelência atuando em incêndio 

de grandes proporções em uma habitação multi-familiar, com a possibilidade de existência de vítimas. Chegando ao local, informados por populares que, dentro 

de uma residência que se encontrava trancada e com difícil acesso, já tomada pelas chamas, poderia existir um garoto com dificuldades locomotoras, o Oficial 

em comando, 1° Tenente Tiago Martinez providenciou o arrombamento das vias de acesso, e seguido e auxiliado pelo Cabo Campos, adentrou as chamas para 

resgatar a vítima já inconsciente e com queimaduras nas vias aéreas, face, membros inferiores e superiores. Salva, a vítima recebeu atendimento pré-hospitalar 

de emergência, sendo, por fim, transportada ao Pronto Socorro e, atualmente, goza de plena saúde. Com a chegada das demais viaturas, o fogo foi rapidamente 

controlado e extinto. 

1º Tenente PM Alexandre Pires de Proença, do 2º GB

Nascido em Itapetininga, casado e pai de uma filha, o 1º Tenente PM Alexandre Pires de Proença ingressou no Corpo de Bombeiros em 

2009. Em novembro de 2013, o oficial demonstrou alto grau de profissionalismo e conduta policial militar exemplar, durante o atendimento 

da ocorrência de Incêndio no Memorial da América Latina. A equipe do Tenente PM Proença foi a segunda guarnição que compareceu 

ao local, atuando rapidamente na delegação de funções às demais equipes. Durante o combate ao incêndio, vários bombeiros foram 

vitimados, e  este Oficial desdobrou-se na retirada de todos do local de risco, sendo também socorrido ao Hospital das Clínicas com 

intoxicação por fumaça. O Tenente PM Proença atua como comandante de Posto na área do 2º GB/2ºSGB, demonstrando ser bombeiro de 

fato e oficial de confiança do Comando Geral, colocando sempre à disposição da causa pública. 
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Soldado PM Jander Roberto Dos Santos, do 1º GB

Casado, pai de dois filhos, o paulistano Soldado PM Jander ingressou no Corpo de Bombeiros, em agosto de 1993. Foi condecorado com as láureas de mérito 

pessoal em 5º, 4º e 3º Graus e destacou-se pela coragem e sucesso na função de comandante das Mobs, que traduzem a eficiência do planejamento e a execução 

sucessiva de treinamentos prévios, com vistas a eliminar o efeito surpresa e aproximar o profissional da realidade vivenciada nas ocorrências de incêndios, 

salvamentos e resgates do dia-dia.

Em fevereiro de 2012, destacou-se no atendimento de ocorrência de tentativa de suicídio. Ao chegar ao local, encontrou a vítima agitada, empunhando um 

revólver com o qual fazia ameaças constantes de efetuar disparo contra si, chegando a ajoelhar-se e colocar a arma de fogo na própria boca. O Soldado PM Jander, 

vendo o desespero da vítima, cautelosamente, assumiu a posição de negociador, vindo a acalmá-la e persuadi-la na tentativa de conseguir sua confiança, o que foi 

realizado, já que depois de 40 minutos, a vítima entregou o revólver de próprio punho ao soldado.

Cabo PM Leandro Ricieri Vergari, do 2º GB

Nascido na cidade de Guarulhos, casado e pai de dois filhos, ingressou na PM em 1998 e no 2.º Grupamento do Corpo de Bombeiros em 1999, foi condecorado 

com as láureas de mérito pessoal, em 5º e 4º Grau. Em novembro de 2012, o Cabo Vergari foi acionado para atendimento a ocorrência de incêndio em residência. 

Ao chegar no local, tomou conhecimento, por meio de clamor popular, que havia duas vítimas no interior da edificação, atuando com maior atenção e agilidade 

nos procedimentos, devido a rapidez na propagação das chamas  que  tomavam conta do local. Durante a exploração do interior do imóvel, localizou entre os 

escombros, em meio a muita fumaça e calor intenso, mãe e filho abraçados, semi-inconscientes no chão da residência. Sem hesitar, retirou as vítimas da residência, 

deixando-as sob cuidados da equipe de resgate, os quais procederam o atendimento das vítimas, com adoção de procedimentos adequados às queimaduras, 

ainda no local. A eficiência e perspicácia do Cabo Vergari na exploração e encontro das vítimas foram fundamentais para o êxito da operação. Atitudes como essa 

são dignas de orgulho e exaltam o bom nome da corporação, em especial o 2º GB.

1º Sargento PM Alexandre Justo de Almeida, do 4º GB

Paulistano, casado e pai de dois filhos, ingressou na Policia Militar em janeiro de 1992 e no Corpo de Bombeiros em outubro do mesmo ano. Foi condecorado 

com a Láurea de Mérito Pessoal em 5º, 4º, 3º e 2º Graus e participou de vários cursos de aperfeiçoamento. O Sargento Justo tem se destacado sobremaneira, 

mostrando-se um profissional ímpar como comandante de equipe, procurando sempre inovar, buscando soluções para os problemas existentes no Posto 

Aquático, bem como para com o Posto de Bombeiros Guarapiranga, demonstrando grande entusiasmo e conhecimento no desempenho dos serviços de 

bombeiro.

Em fevereiro de 2013, trabalhou em uma ocorrência de afogamento em curso, na qual foi solicitado para apoio aos Botes e Moto Aquática. Chegando ao local, 

encontrou uma vítima já fora da água em parada cardiorrespiratória e iniciou as manobras de reanimação. Embarcou a vítima em sua lancha, prosseguindo na 

reanimação e restabelecendo os sinais vitais do socorrido, trazendo-o assim, novamente à vida.

1°Sargento PM Roberval Rodrigues Ferreira, do 3º GB

Nascido em Pirajú, interior de São Paulo, casado e pai de 3 filhos, o sargento Ferreira ingressou na Polícia Militar em 1991 e passou a integrar o 3º Grupamento 

de Bombeiros em 1996. Destaca-se sempre por seu comprometimento com o serviço de bombeiro, sendo exemplo para seus pares e subordinados. Excelente 

comandante de prontidão, está sempre à frente, ajudando e desempenhando da melhor maneira todas as missões que lhe são dadas, sendo merecedor de 

muitos elogios e honrarias.

O Sargento Ferreira destacou-se durante o atendimento de uma ocorrência de  desabamento e soterramento de vítima que estava trabalhando na reforma de 

uma igreja. Quando da chegada ao local, deparou-se com a vítima soterrada até o tórax e com boa parte da estrutura da obra sobre ela. Imbuído do espírito 

de humanidade e de profissionalismo, não mediu esforços para retirar a vítima, politraumatizada e em estado de choque, do local de risco e conforta-la em 

segurança. Após horas de trabalho extenuante, logrou êxito em realizar o salvamento e providenciar a condução pelo Aguia-13 até o Pronto Socorro. 

1º Tenente PM Robson Mitsuo Munhoz Guenca, do 1º GB

O 1.º Tenente PM Mitsuo ingressou na carreira Policial Militar em 1999 e passou a atuar no Corpo de Bombeiros a partir de 2005.  Oficial extremamente 
motivado, mantem o moral da tropa elevado e toma decisões acertadas e coerentes que contribuem para maior eficiência das ações.
Em setembro de 2012, o oficial participou de combate a incêndio em uma favela, com fogo intenso que se alastrava com rapidez. As ações do PM foram de suma 
importância, pois por meio de seu conhecimento técnico foi capaz de alterar o sistema de combate às chamas, racionalizando a demanda por suprimento de 
água e diminuindo a pressão necessária, garantindo o combate em todas as frentes. Mesmo com a liberação por parte do capitão que supervisionava o serviço, 
voluntariou-se a permanecer até o momento em que sua participação era fundamental aos trabalhos. Ações como essas fazem com que o nome da nossa 
Corporação se eleve perante a sociedade Paulista.
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Soldado PM Fábio Marcondes Silva Oliveira, do 3º GB
  

Piauiense, casado e pai de Maysa, o Soldado Marcondes ingressou na Polícia Militar em 1998 e passou a atuar nas fileiras do Corpo de Bombeiros em 2010. 

Comportando-se sempre de maneira exemplar e prestativa. Foi condecorado com a Láurea de Mérito Pessoal em 5º, 4º e 3º Graus. Em agosto de 2011, destacou-

se durante atendimento de incêndio em residência. Quando chegou ao local dos fatos, soube da existência de vítimas no interior da casa e de imediato iniciou 

o combate ao incêndio, enquanto a equipe de exploração entrava no imóvel. Após algum tempo de busca, o casal foi localizado e resgatado. O salvamento foi 

complicado, pois o local estava totalmente sem visibilidade, dificultando a incursão nos cômodos para exploração e salvamento, contudo, devido ao alto grau 

de profissionalismo e treinamento de todos os envolvidos, as vítimas foram rapidamente localizadas e, de forma segura, retiradas daquele ambiente hostil, sendo 

entregues aos cuidados das equipes de Resgate para posterior condução ao Pronto Socorro do Hospital Sapopemba, onde permaneceram sob cuidados médicos.

Cabo PM Irismar de Brito, do 4º GB

Nascido na capital do Rio Grande do Norte, casado com a Sra. Márcia há 24 anos, pai de Felipe e Larissa, o Cabo Brito iniciou sua carreira no Corpo de Bombeiros em 1988. 
Participou de diversos cursos de aperfeiçoamento e foi condecorado com a Láurea de Mérito Pessoal em 5º, 4º e 3º Graus. Em janeiro de 2011, participou do atendimento 
de ocorrência envolvendo produtos químicos, com sete vítimas. Motorista da primeira viatura a chegar ao local, o Cabo PM Brito foi informado que dois funcionários da 
empresa haviam entrado em uma caixa subterrânea sem  equipamento de proteção. Como o local era confinado e utilizado para armazenamento de produtos químicos, 
os gases foram inalados pelos funcionários que perderam a consciência. Em meio à situação caótica e desespero dos colegas de trabalho na tentativa de resgatá-los, 
outras cinco pessoas foram intoxicadas. A situação exigiu grande esforço físico e controle emocional, pois havia uma expectativa muito grande de que as vítimas fossem 
resgatadas com vida. Apesar do iminente risco de contato com o produto, aliado ao ambiente hostil pela sua natureza física, agravado pelo estado psicológico dos demais 
colegas das vítimas e com todas as condições desfavoráveis, os bombeiros não se abateram e, exaustivamente, empregaram todas as técnicas e meios no resgate das 
vítimas, infelizmente, 3 delas já sem vida.

Cabo PM Charles Lalli da Silva, do 3º GB

Paulista de Santo André, casado e pai de Nicolas, Matheus e Cristhian, o Cabo Lalli, ingressou na Policia Militar em 2001 e no Corpo de Bombeiros em 2002. Foi 

condecorado com a Láurea de Mérito Pessoal em 5º e 4º Graus e participou de vários cursos para o aperfeiçoamento de sua carreira.

O ato de bravura que lhe fez merecedor da indicação para o Prêmio Cel. Hélio Barbosa Caldas ocorreu em fevereiro de 2011, quando atendeu a uma ocorrência no 

Rio Aricanduva, onde houve o capotamento de um automóvel, que ficou totalmente submerso, com vítimas em seu interior. O Cabo Lalli auxiliou o Comandante 

de Área no resgate às duas vítimas submersas, agindo com rapidez, eficácia, astúcia, coragem, bravura e competência ao arriscar-se em prol de outra vida, 

acreditando e confiando nos conhecimentos e técnicas adquiridos através dos vários anos de experiência e nos treinamentos. A ação admirável e seu desfecho 

foram amplamente divulgados pela imprensa. 

3º Sargento PM Marcio Gonçalves Pereira, do 2º GB

Casado, pai de Bruna e Giovanna, o Sargento Marcio nasceu em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo.  Ingressou na Polícia Militar do Estado de São Paulo, em 

dezembro de 1992, ávido por progresso. Em junho de 2009, passou a integrar o 2º Grupamento de Bombeiros, sendo reconhecido por suas atitudes honrosas, 

seu esforço e determinação: 14 elogios individuais encontrados em seu assentamento resumem a história profissional e comprovam uma trajetória de dedicação 

incondicional às missões que lhe foram confiadas, resultando no reconhecimento de seus pares e superiores. 

No dia 04 de junho de 2011, trabalhando com afinco e com espírito heroico de salvar vidas, foi vítima de um acidente que o afastou da missão que mais lhe 

agradava, porém o dom de salvar e ajudar a proteger as pessoas não foi suprimido de seu caráter e de sua maneira de agir. 

As atitudes e o desempenho do Sargento Marcio ficaram gravadas nos corações de seus pares como exemplos a serem seguidos.

1º Sargento PM Ariovaldo Alves do Espírito Santo, do 1º GB

Paulista de São Vicente, casado e pai de dois filhos, o 1.º Sargento PM Ariovaldo ingressou na carreira Policial Militar diretamente no Corpo de Bombeiros em 

julho de 1989.  Seu desempenho já merecia destaque durante os treinamentos de incêndio aos componentes do Corpo de Bombeiros. Foi condecorado com a 

Láurea de Mérito Pessoal em 5º, 4º e 3º Graus, além da Medalha Centenária do 1º GB e da Medalha Valor Militar em Bronze. Seu amor incondicional à causa pública 

reafirma que o foco da missão é o cidadão, a defesa do patrimônio, do meio ambiente e do bem maior que é a vida.  Atuou com alto grau de profissionalismo na 

queda dos aviões na região do Aeroporto de Congonhas. Integrou a equipe do Estado de São Paulo na Força Tarefa, enviada em Junho de 2010, para apoiar nas 

enchentes que assolaram o Estado de Alagoas. Não mediu esforços na busca de pessoas desaparecidas, desde o leito do Rio Mandaú até a barragem da cidade de 

Rio Largo, município de Maceió, apoiando na distribuição de cestas básicas, água potável, cobertores, colchões e medicamentos com destino ao assentamento 

denominado “Jundiaí”, onde havia cerca de 38 famílias vivendo em condições precárias.
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Cabo PM Rodrigo Olímpio Nogueira, do 4º GB

Mineiro de Catagueses, casado há 24 anos com Tânia, é pai de: Anna Carolina, Aline e Rodrigo Olimpio Jr. Iniciou sua carreira no Corpo de Bombeiros em 17 de junho de 

1988. Por ter atuado no atendimento de ocorrência de incêndio de grandes proporções no Instituto Butantã, cujo acervo do Serpentário de mais de 85.000 (oitenta e 

cinco mil) exemplares, conservados em álcool e formol – produtos de alta combustão. Pela importância do acervo, com espécimes conservados desde a década de 20, 

do século passado, tornou-se tarefa de alto risco e que só poderia ser levado a cabo graças à perícia e profissionalismo de homens como o Cabo PM Rodrigo Olímpio, 

que após seis horas de combate, controlou e extinguiu o incêndio preservando espécimes como a Corallus Cropanni – raríssima da Mata Atlântica, da qual há apenas 4 

exemplares conhecidos no mundo; a Holótipo de Bothorps Alcatraz e da Bothorps Insularis, outra espécie de jararaca que existe na Ilha da Queimada Grande. O Cabo PM 

Nogueira é profissional preocupado e engajado em dar o melhor de si, nas mais diversificadas ocorrências, sendo alvo de reportagens elogiosas pelos meios televisivos e 

principalmente, pela comunidade científica que depende do estudo dos espécimes e do acervo para seu incansável trabalho de pesquisa. 

Cabo PM Marcio Ferreira Marques, do 2º GB

Paulistano, casado com Dona Viviane, pai de Julia e Raphaela, ingressou na carreira policial militar em 05 de abril de 1993. Condecorado com as Láureas de Mérito 

Pessoal em 4º e 5º Graus e com a Medalha Valor Militar Grau Bronze, constam de seu assentamento 34 Elogios à sua proficiência. 

Teve sua indicação ao “Prêmio Coronel Hélio Barbosa Caldas”, por sua atuação em atendimento a ocorrência de tentativa de suicídio em dezembro de 2010 

quando, após três horas de abordagem psicológica, em ação tática, rápida e eficiente, impediu que a vítima saltasse do 15º pavimento, liderou procedimentos 

simultâneos como quebra de vidro, rapel de impacto de encontro para retirada da vítima com segurança do local de risco.  O sucesso da operação foi reconhecido 

pela população presente e do Comando do 2º GB, fortalecendo ainda mais a confiança dos cidadãos no trabalho da Polícia Militar no campo da Defesa da Vida, da 

Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana.

Cabo PM Alexandre Vilela de Magalhães, do 1º GB

Nascido em Caraguatatuba – SP ingressou na PMESP em fevereiro de 1990 e iniciou sua carreira no Corpo de Bombeiros em 1992. É solteiro. Graduado em 

Enfermagem e em Direito. Nestas quase duas décadas de serviços prestados à população de São Paulo, Cabo Vilela cultivou a amizade, a camaradagem e o 

respeito de seus companheiros. 

Sempre dedicou seus conhecimentos técnicos ao atendimento da população. Inúmeros partos realizados, o combate a incêndios em favela, que com muita 

calma e profissionalismo realizou. Em destaque, a ocorrência de 03 de dezembro de 2010, na Rua Herculano de Freitas, quando o Cabo Vilela retirou do telhado a 

proprietária do imóvel, que se encontrava em chamas, sem qualquer acidente.  Tal feito materializou a presente indicação ao Prêmio Coronel Hélio Barbosa Caldas.

1º Sargento PM Augusto Baptista Moraes, do CBM

Paulistano, é casado com Dª. Cíntia há 21 anos, pai de Bruno e Luciano.  Ingressou no Corpo de Bombeiros em dezembro de 1987.  Em 23 anos de carreira, serviu no 1º, 

2º, 3º e 8º Grupamentos, atualmente no Comando de Bombeiros Metropolitano, na Região Central da Cidade de São Paulo.  Quatro vezes condecorado com a Láurea de 

Mérito Pessoal, 2º, 3º, 4º e 5º Graus, recebeu a Medalha Valor Militar em Grau Bronze e Prata.  Contam de seu assentamento na PMESP 70 Elogios.  Participante de inúmeros 

cursos de especialização, inclusive alguns internacionais, todos voltados a sua profissão. O ato de bravura que lhe fez merecedor da indicação ao Prêmio Cel. Hélio Barbosa 

Caldas, deu-se na virada de 2010 para 2011 quando se encontrava de folga e foi solicitado por moradores para ajudar a retirar pessoa presa dentro de casa em chamas. 

Mesmo não dispondo de Equipamento de Proteção Individual, ao constatar que o fogo já tomava parcialmente a residência, efetuou a entrada forçada para socorrer uma 

senhora de 97 anos, salvando-a e deixando-a em segurança.  Iniciou o combate ao fogo com os meios que dispunha até a chegada da primeira viatura e com a guarnição 

ajudou a debelar as chamas, numa demonstração de alto grau de conhecimento, profissionalismo, iniciativa, preparo físico, psicológico e principalmente espírito de grupo.

1º Tenente PM Diego Assunção Verde, do 3º GB

Paulistano, solteiro, ingressou na Policia Militar em 2003.  Iniciou sua carreira de sucesso desde seus tempos de Academia de Policia, sendo agraciado com a Láurea 

de Mérito Pessoal. Diante de sua busca incansável em ajudar seu próximo ingressou no Corpo de Bombeiros em setembro de 2008, tendo em seu currículo várias 

ocorrências de risco. Participou  de vários cursos para aperfeiçoamento de sua carreira. Destacamos de sua atuação a ocorrência de 23 de novembro de 2010, 

em uma residência que ardia em fogo. No local era marcante a comoção, angústia e aflição das pessoas (vizinhos, curiosos e parentes), pois na casa, em chamas, 

havia uma vítima que clamava por socorro. Com sua experiência, determinou o isolamento do local, realizou entrada forçada pela janela, localizou a vítima que 

já se encontrava semi-inconsciente e agonizante, com parte do corpo sobre as chamas.  Junto com os seus companheiros, realizou o resgate. Com a vítima 

em segurança o Oficial passou a coordenar os trabalhos de extinção e rescaldo do incêndio. Por sua bravura e competência foi indicado pelo Comando para o 

recebimento do presente Prêmio.
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Soldado PM Jean Carlos Borges do 2º Grupamento de Bombeiros

Paulistano, ingressou na Polícia Militar do Estado de São Paulo em 2001. Em 2006 passou a integrar as fileiras do 2º 

Grupamento de Bombeiros.

Condecorações: Láurea de Mérito Pessoal em 5º Grau  e Medalha Cinquentenária da Força da Paz -ONU.

São 15 (quinze) elogios individuais encontrados em seu assentamento referentes à sua dedicação incondicional em 

missões.

Soldado PM Marcos de Siqueira do 1º Grupamento de Bombeiros

Mineiro, de Cambuquira, ingressou na Policia Militar em 1993. Em 1999 saiu sua transferência para o Corpo de Bombeiros. 

Foi apresentado no 1º GB PB Cambuci.

Cursos: Incêndio em local confinado, Resgate e Emergências Médicas, Salvamento com cabos, Produtos perigosos, 

Operação Enchente, Tática de tiro defensivo, Rádio Patrulhamento Padrão e Polícia Comunitária.

Há 12 (doze) anos o Sd PM trabalha no 1º GB - Posto Cambuci atuando na área Central de São Paulo.

Soldado PM Eduardo Brandão do 1º Grupamento de Bombeiros

Iniciou carreira na PMESP em 1988, no Quartel Tiro de Guerra no Município de Santo André e posteriormente foi 

classificado no Corpo de Bombeiros. Serviu em diversos Postos de Bombeiros, entre eles, os de Guarapiranga, Butantã e 

Pinheiros. Participou de várias travessias em represas.

Cursos: Operador de Bomba, Direção Defensiva, Moto Aquática, Mergulho; Manutenção de primeiro escalão, entre outros.

Atualmente lotado no 1º Grupamento de Bombeiros (Cambuci), desempenha suas funções na Câmara Municipal de São Paulo. 

1º Sargento PM Osvaldo Marx Cordeiro Vaz do 4º Grupamento de Bombeiros

Paulistano, ingressou na carreira Policial Militar em 1987. Iniciou sua carreira no Corpo de Bombeiros em 25 de setembro 

de 1997.

Cursos de Bombeiros: Salvamento terrestre, Salvamento em altura, Guarda Vidas e Produtos perigosos. 

Serviu nas seguintes Unidades: 19º BPM/M; CPI-1; 6º BPM/M; -2º GBS; 3º GBS; 18º GB e 4º GB.

Atualmente exerce as funções de Comandante da prontidão amarela e comandante do AB-Tático do PB Butantã.

Subtenente PM Nelson Rodrigues Barbosa do 2º Grupamento de Bombeiros

Paulistano, em 1982 ingressou na Polícia Militar do Estado de São Paulo, tornando-se Cabo em 11 de setembro de 1984. 

Foi promovido à Subtenente em 07 de setembro de 2006. 

Condecorações: Láurea de Mérito Pessoal em 5º Grau e Láurea de Mérito Pessoal em 4º Grau

Em sua trajetória de 28 anos na profissão, são retratados 47 (quarenta e sete) elogios em seu assentamento. Hoje 

coordena todas as atividades operacionais e administrativas no Posto de Bombeiros de Perus.
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