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O Comandante do 12º GB Ten Cel PM Guerxis e o Cb PM Ravacci apresentando o conteúdo da
 reunião do dia 15 de dezembro de 2011 na cidade de Bauru/SP, pelo auditório da CIESP

Reunião realizada em Bauru descutiu o Plano de
Ocupação Operacional do Corpo de Bombeiros
O Estado de São Pau-

lo possui 645 municípios
dos quais 138 contam com
o trabalho do Corpo de
Bombeiros. Para um me-
lhor e mais ágil atendimen-
to do Corpo de Bombeiros
no Estado à população, foi
idealizado  e  já criado o
Plano de Ocupação
Operacional que teve seu
inicio em 05 cidades
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JESUS FOI AO MESMO TEMPO
COMUM E INCOMUM.

Alternava entre o normal e o heróico. Em um
momento, estava entre os jogadores de dominó no
parque e, no instante seguinte, ordenava que o infer-
no saísse de um homem louco, que a doença saísse de
um moribundo e que a morte deixasse o morto. Quem
foi esse homem que falava tão facilmente com as cri-
anças e pescadores, com viúvas e ondas? Essa é a per-
gunta que se repete há séculos e que chega até nós
hoje.

      SUA HISTÓRIA FOI EXTRAORDINÁRIA
 Considerava-se divino, entretanto deixou que um
soldado do exército romano enfiasse um prego em seu
pulso. Exigiu pureza, porém levantou-se para defender
uma prostituta arrependida. Chamou os homens a
marchar, todavia não admitiu que o chamassem de
Rei. Enviou homens ao mundo, mas equipou-os apenas
com joelhos dobrados e lembranças de um carpinteiro
ressurreto.

NÃO PODEMOS CONSIDERÁ-LO
SIMPLISMENTE UM BOM MESTRE.

Suas declarações são demasiadamente ultrajan-
tes para limitá-lo à companhia de Sócrates ou
Aristóteles. Também não podemos categoriza-lo como
mais um dos muitos profetas enviados para revelar
verdades eternas. Sua próprias declarações eliminam
essa possibilidade.

                          QUE É ELE?
Vamos tentar descobrir através dos informativos

seguintes. Vamos seguir as pegadas de suas sandáli-
as. Vamos nos sentar no chão duro e frio da gruta
onde ele nasceu. Vamos sentir o cheiro de serragem
de sua carpintaria. Vamos ouvir suas sandálias gol-
peando o chão duro das trilhas da Galiléia. Vamos
suspirar ao tocar as feridas curadas do leproso. Va-
mos sorrir ao ver sua compaixão para com a mulher
junto ao poço. Vamos deixar que nossa voz se eleve
com os louvores da multidão. Vamos tentar vê-lo.

Max Lucado

Nome incomparável

Redação:

(14) 3212-3928

Diagramação e Artes Gráficas
CB PM Ricardo Nunes de Carvalho

e-mail: 12gbb5@policiamilitar.sp.gov.br

Uma noite maravilhosa para a família
“Corpo de Bombeiros” do 12º GB

Uma noite para os
policiais militares bombei-
ros do 12º GB, seus famili-
ares e convidados jamais
esquecerem! O Baile anual
do Corpo de Bombeiros
realizado no dia 27 de de-
zembro de 2011, foi mar-
cado pelo excelente ambi-
ente de festa e muita ale-
gria, uma confraterniza-
ção sem igual entre todos
os convidados, os quais se
deliciaram com um mara-

A Banda The Champ literalmente deu um Show

vilhoso jantar, curtindo
um super show com a Ban-
da The Champ, além  dos
excelentes prêmios sortea-
dos durante a festiva, den-
tre estes: 2 viagens para
Porto Seguro/Ba, 01 tele-
visor de LCD, 01 pacote de
viagens para uma colônia
de férias e dezenas de brin-
des.

Os convidados não
economizaram elogios
para festa, já imaginando

como vai ser o Baile anual
do  12º Grupamento de
Bombeiros de 2012.

Parabéns Comissão
Organizadora, o grande
sucesso de toda a festa de
2011, é resultado do ma-
ravilhoso trabalho, o qual
foi realizado com muito
empenho, dedicação e
amor. Que Deus continue
a abençoar as suas vidas.

Novos enfermeiros de bordo do 12º GB
No período de 07 de

novembro a 07 de dezem-
bro de 2011, o Cb PM Mar-
cos Henrique Mazon e o Sd
PM Adolfo Ramon
Sebrian, ambos lotados no
12º GB, realizaram o C.E.B.
Curso de Enfermeiros de
Bordo. Tal especialização
capacita estes profissionais
a fazer parte das equipes
do GRpae (Grupamento
Áereo) no resgate de víti-
mas de acidentes diversos. Parabéns Cb PM Mazon e  Sd PM Ramon

Formandos do C.E.B.
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O Comandante do 12º GB Ten Cel PM Guerxis apresentando o tema da reunião
 do dia 15 de dezembro de 2011na cidade de Bauru/SP, pelo auditório da CIESP

O Estado de São Pau-
lo possui 645 municípios
dos quais 138 contam com
o trabalho do Corpo de
Bombeiros. Para um me-
lhor e mais ágil atendimen-
to do Corpo de Bombeiros
no Estado à população, foi
idealizado  e  já criado o
Plano de Ocupação
Operacional que teve seu
inicio em 05 cidades  na
área do CBI sendo 02  mu-
nicípios( Aparecida e
Lorena ) na área do 11º GB
e 03 municípios( Itatinga,
Itaí e Bariri) na área do 12º
GB.

Ressalta-se que na
área do 12º Grupamento
de Bombeiros foram reali-
zadas varias tratativas
para implantação do Cor-
po de Bombeiros a princi-
pio em 10 Cidades da área
de atuação do 12º GB,
Bariri, Dois Córregos,
Agudos, Piratininga,
Itatinga, Itaí, Taquarituba,
Pirajuí, São Manuel e

Igaraçu do tiete, sendo que
destes municípios, 03 já es-
tão com o serviço em ope-
ração a saber: Itatinga, Itaí
e Bariri, todos Grupos de
Bombeiros que em virtude
da exigência para a co-
brança da taxa de serviços
de bombeiros no ano de
2012, houve a necessidade
de inicio dos trabalhos ain-
da no final de 2011 mesmo
em caráter provisório com
efetivo reduzido e viatura
remanejada da área do 12º
GB, para funcionar como
um braço do comando na
aceleração da montagem
da estrutura final do GPCB
quando do recebimento do
efetivo oriundo da opera-
ção verão e dos Bombeiros
municipais que serão con-
tratados por meio de con-
curso publico nos respecti-
vos municípios, e formados
e habilitados pela ESB, en-
quanto outros 04
municípios(\Piratininga,
Agudos , Taquarituba e

Dois Córregos, estão com
a documentação em anda-
mento para o início dos tra-
balhos provavelmente em
meados de Fevereiro/12.

Em reunião realizada
no dia 15 de dezembro de
2011 na cidade de Bauru
no auditório da CIESP,  foi

explicado de forma deta-
lhada todos os procedi-
mentos a serem seguidos
para a implantação dos
GPCB e BC , expondo aos
participantes os 09 passos
essenciais para o sucesso
da implantação,  que são
:

1) Projeto de lei –
Câmara autoriza o Muni-
cípio a celebrar convênio
do serviço de Bombeiros
com o Estado;

2) Minuta do
Convênio – SSP Prefeitu-
ra Municipal nos moldes
que já foi homologado
pela CJ/PM;

3) Projeto de Lei
– Criação da Taxa de Ser-
viço de Bombeiros;

4) Projeto de Lei
– Criação do Fundo Espe-
cial de Bombeiros;

5) Projeto de Lei
– Criação do Cargo de
Bombeiro Municipal;

6) Projeto de Lei
– Criação do RETP para
Bombeiro Municipal;

7) Decreto – Re-
gulamentação da Taxa de
Serviço de Bombeiros;

Reunião realizada em Bauru discutiu o Plano de
Ocupação Operacional do Corpo de Bombeiros

8) Decreto – Re-
gulamentação do Fundo
Especial de Bombeiros; e

9) Decreto – Re-
gulamentação do Cargo de
Bombeiro Municipal.

Ainda durante a  reu-
nião   também foi explana-
do o teor da Lei nº 14.511
de 22JUL11, que altera a
Lei nº 684 de 30SET75 -
Bombeiro Municipal, cujo
o autor é o Deputado Es-
tadual Pedro Tobias. Esta
nova Lei vem regularizar o
serviço de bombeiros mu-
nicipais no Estado de São
Paulo possibilitando a co-
operação  desses homens
nos serviços que o CB por
força de lei, vier a execu-
tar. Há de se ressaltar a vi-
são de futuro do Coman-
dante do CB, o qual não
esta medindo esforços
para alcançar o sucesso do
Plano de Ocupação
Operacional, pois esta cer-
to de que não só a popula-
ção em geral será benefici-
ada, mais também muitas
gerações futuras de bom-
beiros do Estado de São
Paulo.

12º GB-Aniversariantes Janeiro 2012
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Policial do Mês
Janeiro de 2012

CB PM RECB PM RECB PM RECB PM RECB PM RE
893.597-1893.597-1893.597-1893.597-1893.597-1

Airton TAirton TAirton TAirton TAirton Telleselleselleselleselles
de Menezesde Menezesde Menezesde Menezesde Menezes
12º GB – PB

BAURU

Síntese
O Cb PM Airton Telles de Menezes, do PB-

Bauru, estando na condição de Auxiliar da Pronti-
dão Amarela no PB-02, nunca mediu esforços no
cumprimento das missões que lhe são afetas, bem
como a outras que lhe excedem as obrigações, vi-
sando sempre à melhoria no ambiente de trabalho e
da qualidade do serviço prestado pela corporação,
garantindo uma unânime satisfação de todos que o
cercam. Além das obrigações rotineiras do serviço
de Prontidão, O Cb PM Telles trabalha de forma
bastante participativa no atendimento de ocorrên-
cias, é sempre voluntário para iniciar os trabalhos
de manutenções e reformas no Quartel, além de sem-
pre estar à frente, motivando os companheiros nas
atividades de educação física. Sem nenhum equívo-
co, a praça em epígrafe que é pessoa simples e de
fácil convivência, faz jus a ser indicado e agraciado
com o titulo de “Policial do Mês”, como
materialização do reconhecimento que este Coman-
do tem para aqueles que exercem suas funções aci-
ma do mediano, se tornando um exemplo para aque-
les que se conduzem pelos valores basilares de nos-
sa gloriosa Corporação, entre eles, o amor à causa
pública. Parabéns Cb PM Telles e que  nosso Deus o
recompense por toda dedicação à nossa população.

Bauru, janeiro de 2012.

Tudo começou com a
iniciativa do Posto de Bom-
beiros de Jaú, em dezem-
bro de 2005, que idealizou
um evento denominado
“Descida do Papai Noel”,
onde um bombeiro, vesti-
do de Papai Noel, desceria
pela torre da igreja matriz
de Nossa Senhora do Pa-
trocínio, no centro do mu-
nicípio de Jaú, objetivando
treinar os componentes do
Posto de Bombeiros para
trabalhos em altura, bem
como, divulgar a popula-
ção de Jaú e região, os tra-
balhos desenvolvidos pela
corporação. O que não se
esperava, era que o referi-
do evento tomaria a di-
mensão e o brilhantismo
apresentado, onde mais de
8 mil pessoas acompanha-
ram as atividades e elogia-
ram os trabalhos, sendo
programado para o ano
seguinte, conforme convi-
te do Sr. Prefeito Munici-
pal, bem como parceria
com a Associação Comer-
cial de Jaú, um novo even-
to.

A partir de 2006, o
evento foi melhorado e
contou com o
envolvimento de todos os
componentes do Posto de
Bombeiros de Jaú, bem
como,incrementado show
pirotécnico e iluminação
na torre na referida igreja.

No dia 18 de dezem-
bro  de 2011, ás 21:00 ho-
ras, novamente este Posto
de Bombeiros desenvolveu
o evento em tela, porém,
em outro local na avenida
Dr. Quinzinho S/n°, Vila
XV de novembro, pois a
praça da Matriz, que sem-
pre serviu de palco, para
esse evento, encontra-se
em reforma.

Ocorrência de destaque-Jan2012
Operação “Descida do Papai Noel

Com o apoio de um
guincho da empresa
“Guincho Jahu”, que esta-
va estacionado em um pré-
dio localizado em frente ao
Parque do Rio Jahu, foi an-
corado um cabo de aproxi-
madamente 90 metros, até
o local em que estava um
trenó, ponto final da desci-
da do Papai Noel. Durante
a descida, que durou em
torno de 10 minutos, o Pa-
pai Noel passou sobre as
pessoas que prestigiaram o
evento, sendo que
concomitante a descida,
ocorria uma queima de fo-
gos de artifícios, que deram
um brilho ainda maior ao
evento. Ao chegou ao tre-
nó, o mesmo deslocou-se
pela avenida distribuindo
balas às crianças.

Segundo  estimativa
da Polícia Militar, aproxi-
madamente 10 mil pessoas
assistiram a descida.

O planejamento estra-
tégico para o desenvolvi-
mento da operação em con-
junto com demais órgãos
que apoiaram na realiza-
ção do evento, demonstra-

ram grande entrosamento
e profissionalismo, sendo
alvo de exaustivos elogios
feitos pela imprensa, auto-
ridades e populares que
acompanharam a opera-
ção.

Entende-se por bom-
beiro o profissional que
presta socorro, previne e
garante a segurança de
pessoas e bens no que se
refere à catástrofes natu-
rais e outros acidentes,
designadamente no com-
bate a incêndios, inunda-
ções, alagamentos desaba-
mentos, deslizamentos e
na urgência pré-hospita-
lar, sendo que, após a rea-
lização do evento ficou evi-
denciado que o Corpo de
Bombeiros também
interage com a comunida-
de em momentos agradá-
veis como realizado em 15
de dezembro.

O empenho e dedi-
cação de todos, foram al-
vos de exaustivos elogios
por parte da imprensa e do
público que acompanhou
a descida.

Parte da equipe de 2006
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Policial do Mês
Fevereiro de 2012

CB PM RECB PM RECB PM RECB PM RECB PM RE
873.434-8873.434-8873.434-8873.434-8873.434-8

CíceroCíceroCíceroCíceroCícero
GonçalvesGonçalvesGonçalvesGonçalvesGonçalves

12º GB – PB
Lins

Síntese
Em 15JAN12  o Cb PM Cícero Gonçalves ao

receber informação de um acidente de trânsito com
vítima na rodovia SP333, deslocado- se até o local,
deparando-se com um veículo Fiat Uno sobre uma
árvore, com o motorista preso dentro do veículo, in-
consciente, com traumatismo crânio encefálico e
múltiplas fraturas de membro superior, e com a ou-
tra vítima caída sobre um dos galhos da árvore, in-
consciente, com rompimento de baço e fratura de
fêmur, sendo efetuando cabalmente todos os proce-
dimentos de primeiros socorros necessários. Dian-
te de tal gravidade e da informação de que o veículo
havia capotado por diversas vezes voando de cima
de uma ponte para a árvore, onde permaneceu ali
encaixado, o Cb PM Cícero de imediato coordenou
uma operação fazendo uso das ferramentas de
desencarceramento, efetuando a retirada rápida da
vítima que se encontrava presa no veículo e a reti-
rada da outra vítima, vindo a prestar os primeiros
socorros, estabilizando-as, efetuando o transporte
imediato com segurança e eficiência. Durante todo
o percurso até o Hospital, aproximadamente 54 km,
efetuou aspiração de mais de 1 litro de sangue e fez
uso do kit de oxigeno terapia, atuando com desme-
dida dedicação e afinco demonstrando amor ao pró-
ximo e vasto conhecimento profissional. É de res-
saltar que o Cb PM Cícero teve suas ações coroadas
de êxito, pois mesmo com o grau de dificuldade de
atender a ocorrência (carro com vítima em local ele-
vado), a longa distância, e o estado grave das víti-
mas, conseguiu deixar as vítimas no Hospital Gelis
de Lins, ambas estabilizadas e com vida, além de
manter em todo o tempo o controle emocional e ain-
da acamar os familiares das vítimas que se encon-
travam pelo local, demonstrando espírito de soli-
dariedade.

Bauru, fevereiro de 2012.

No dia  02 de Janeiro
de 2012, por volta das
07:10 horas, o Cabo PM
Wilson Aguinaldo Ferrari,
do 12º GB/2ºSGB/BB02,
de serviço como Cmt da
Prontidão Amarela, du-
rante atendimento ao  te-
lefone 193, no qual um pai
solicitava concurso de uma
viatura de resgate para
prestar socorro ao seu filho
recém nascido que apre-
sentava um quadro de
OVACE, em virtude de ter
aspirado leite enquanto era
amamentado. O Cb PM
Wilson, de imediato despa-
chou a UR-619 para o aten-
dimento da ocorrência e
em seguida, passou a ori-
entar o solicitante sobre os
procedimentos a serem
efetuados a fim de tentar
reverter o grave quadro
apresentado pela criança,
sendo que após algumas
tentativas, as vias aéreas
foram desobstruídas e a
criança voltou a respirar,
porém, com certa dificul-
dade. Nesse interregno, a
guarnição de resgate che-

Ocorrência de destaque -Fev2012
Bombeiro salva recém nascido

gava ao local e prosseguiu
com o atendimento reali-
zando aspiração, minis-
trando oxigênio e condu-
zindo a vítima ao Hospital.

  O atendimento des-
ta ocorrência teve
repercução na mídia local,
conforme se verifica no

anexo, e graças a
competencia do Cb PM
Wilson, que orientou cor-
reta e tempestivamente o
solicitante que, executando
as manobras transmitidas
pelo Sb PM Wilson, conse-
guiu reverter o quadro de
OVACE do recem nascido.

12º GB-Aniversariantes Fevereiro 2012

Cb PM Wilson ao lado da mãe Elisangela durante
encontro com o bebezinho
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O Comando do
12°Grupamento de Bom-
beiros informa à população
da cidade de Itaí, que a
partir do ultimo dia 29, foi
iniciado o serviço de Bom-
beiros no município, que a
principio está funcionando
no horário comercial das
9h às 8h, isto devido à au-
sência de instalações e alo-
jamentos próprios para
manter o turno de trabalho
por 24horas, sendo que as
ocorrências que surgirem
fora do expediente serão

Cidade de Itaí recebe a implantação de uma Base de Bombeiros

atendidas pelo posto de
Bombeiros de Avaré.

A princípio a Base de
Bombeiros de Itaí terá 5
policiais militares bombei-
ros, além de 1 viatura de
combate a incêndio , um
caminhão pipa e 10 bom-
beiros municipais convo-
cados através de concursos
público, que deverão pas-
sar por treinamento na Es-
cola Superior de Bombei-
ros na cidade de Franco da
Rocha/SP, disse.

O prefeito de Itaí, Dr.

Luiz Antônio Paschoal
empenhou-se para a vinda
deste beneficio, já que a ci-
dade tem grande área
margeada pela represa
Jurumirim, além de ser
ponto estratégico na sua
localização, que da acesso
diversas estradas, como
Rodovia Raposos Tavares,
SP 255, entre outras. A dis-
tância até o posto de Bom-
beiros  mais próxima tam-
bém incomodava, porque
no caso de incêndio era
necessário aguardar até a

chegada da equipe do
posto de Bombeiros vinda
de Avaré.

“Agora temos uma
equipe de Bombeiros Mu-
nicipal, graças a parceria
entre o Estado e Itaí.
Estamos providenciando
uma base para o posto e a
partir de agora estaremos
mais protegidos em caso
de variados tipos de aci-
dentes que queiramos ou
não todos estamos pro-
pensos a sofrer”, disse Dr.
Paschoal. O prefeito diri-
giu-se logo pela manhã a
Garagem Municipal onde
recepcionou os soldados e
o caminhão do Corpo de
Bombeiros.

A prefeitura  recupe-
rou e instalou equipamen-
tos de combate a incêndio
em outro veículo da frota
municipal, assim a cidade

O prefeito de Itaí, Dr. Luiz Antônio Paschoal
dirigiu-se logo pela manhã à Garagem
Municipal onde recepcionou os bombeiros

contará com dois cami-
nhões do Corpo de Bom-
beiros.

Os caminhões e a am-
bulância do SAMU saíram
em carreata pelas ruas da
cidade a fim de mostrar a
toda a população, que Itaí
tem uma equipe de Bom-
beiros.

Os Bombeiros Muni-
cipais estão em plantão
permanente e poderão ser
acionados em regime de
urgência e prontidão para
atender a situação de ca-
lamidade, risco ou relevan-
te serviço de interesse pú-
blico.

Além de Itaí outras
02 bases do Corpo de Bom-
beiros também já estão ati-
vas nas cidades de Itatinga
e Bariri.

Corpo de Bombeiros e
SAMU uma parceria em

pró das crianças
carentes

No dia 23 de de-
zembro de 2011, em  cli-
ma de muita festa e ale-
gria,  aproximadamente
170 crianças carentes
entre meninos e meninas
de 07 a 13 anos de ida-
de, amparados pela As-
sociação Comunitária
Pousadense, a qual coor-
dena um belíssimo pro-

jeto assistencial denomi-
nado “Formiguinha”, re-
ceberam muitos presen-
tes doados pelo SAMU
Bauru e o Corpo de Bom-
beiros. As duas institui-
ções arrecadaram brin-
quedos através das Cam-
panhas  “Faça uma cri-
ança Feliz” e “Natal So-
lidário”.

-----------------

Grandes incentivadores do Projeto o 1º Sgt PM Plana e o Sd M Almeida juntamente com André do
SAMU Bauru, este último ao centro vestido de “Papai Noel”, estando na companhia do Sd PM

Nogueira, crianças do Projeto e coordenadores da Associação Comunitária Pousadense
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É com imensa satisfa-
ção  que o Comando do 12º
Grupamento de Bombeiros
destaca o excelente  resul-
tado das parcerias entre o
Corpo de Bombeiros e as
Prefeituras Municipais das
cidades  que possuem uni-
dades de Bombeiros. Parce-
rias  firmadas pela implan-
tação de convênios denomi-
nados FUMB (Fundo Mu-
nicipal de Manutenção do
Corpo de Bombeiros), que
viabiliza uma verba muni-
cipal a ser utilizada pelo
Corpo de Bombeiros na
manutenção dos quartéis,
treinamento,    compra de
viaturas, equipamentos de
proteção individual e ou-
tros, tudo para  oferecer
melhores condições na exe-
cução dos trabalhos ineren-
tes ao serviço de bombeiros,
buscando sempre alcançar
o alvo, o mais agil e técnico
atendimento prestado para
o cidadão.

Através do FUMB  o
12º GB destaca a compra de

uma viatura a ser utiliza-
da  no Resgate de vítimas
na cidade de Bauru,  total-
mente disposta com os me-
lhores equipamentos.

Em Bauru ressalta-
mos que antes da criação
do FUMB, os Postos de
Bombeiros contavam com
apenas 01 viatura de in-
cêndio, esta antiga, com
equipamentos obsoletos, o
que causava dificuldades
no atendimento de ocor-
rências e maior risco de
perigo para os bombeiros.
Atualmente os Postos de
Bombeiros do 12º GB  co-
tam com os mais modernos
equipamentos de proteção
indivídual, frota  renova-
das e dependências de
quartéis melhoradas, tudo
graças a criação dos Fun-
dos Municipais de Manu-
tenção de Bombeiros.

Especialização e
Treinamento

A busca pela qualida-

de, é vista no investimento
que o FUMB propicia. Em
junho deste ano, 06 polici-
ais militares bombeiros do
12º GB inseridos no Proje-

to de Capacitação Profissi-
onal,  irão para Texas /
EUA, onde estarão partici-
pando de um curso , pela
Universidade A&M Teek

College Station,  cuja a es-
pecialização será de Espa-
ço em ambiente  Confina-
do.

Nova viatura de Resgate,  totalmente disposta com os
melhores equipamentos, para ser utilizada pelos Postos e

Base do Corpo de Bombeiros da cidade de Bauru

Importantes resultados alcançadas através da
parceria, Corpo de Bombeiros e Prefeituras Municipais

Bombeiros se formam no
Curso de Mergulhadores
Autonômo em Botucatu

 Durante os meses de
novembro e dezembro, o PB
Botucatu sediou o Curso de
Mergulho Autônomo VI/11
do 12° GB, com a participa-
ção de 20 bombeiros de vá-
rias unidades de todo o Es-
tado de São Paulo (Capital,
Cajamar, Lins, Bauru,
Sorocaba, Avaré, Lençóis
Paulista, Guarujá e Jaú), bem
como dois bombeiros do
Mato Grosso do Sul, em um
total de 22 bombeiros.

O curso foi dividido
em duas fases, sendo as au-
las práticas no complexo
aquático dos bombeiros  e

numa segunda fase os trei-
namentos foram realizados
em rio, represa e mar.

A formatura, que
aconteceu no dia 16 de de-
zembro, teve uma solenida-
de no pátio interno do PB e
uma apresentação dos
formandos no conjunto aqu-
ático do PB Botucatu, onde
receberam seus brevês e
puderam brindar tal con-
quista.

  Dos formandos, des-
taca-se o 1° Sgt PM Rogério
de Oliveira, do Posto de
Bombeiros de Bauru, que
alcançou a 2ª colocação no

curso. A coordenação foi
realizada pelo 1° Ten PM
Edson Winckler Filho e pelo
2° Sgt PM Claudenir
Celestino de Jesus, o qual fi-
cou o tempo todo a disposi-
ção do curso, além de parti-
cipar como instrutor, junta-
mente com o 1° Sgt PM Da
Silva, o Cb PM Dilson e o Sd
PM Carreira.

Agradecemos muito a
participação das prontidões
de serviço do PB Botucatu
que auxiliaram na realização
de mais esse curso em nos-
so, e também à administra-
ção do PB.

Relação dos aprovados no C.M.A.


