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Venho manifestar a intenção de inscrição do grupo de militares femininas do CBMMG no 

PRÊMIO MOLLY WILLIAMS – CATEGORIA “MULHERES EM OPERAÇÃO”. Assim, como pré-

requisito de inscrição segue breve descritivo de embasamento da citada candidatura. 

 

                   Em comemoração ao mês das mulheres, o plantão operacional de 24 horas, do dia 

25 de março de 2019, na sede do 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, 

foi composto exclusivamente por militares do sexo feminino. A data tornou-se um marco 

histórico por se tratar da primeira vez em que apenas mulheres atuaram no serviço 

operacional em uma Unidade da Corporação.  

O efetivo foi formado pelas militares que estavam lotadas no serviço operacional e 

também pelas militares do serviço administrativo da Unidade.  Foram tripuladas todas as 

viaturas disponíveis no dia, sendo Auto Comando de Área (ACA), Auto Salvamento (AS), 

Unidade de Resgate (UR) e Auto Bomba Tanque (ABT). As militares desempenharam todas as 

atribuições típicas do serviço operacional, incluindo a guarda do aquartelamento e o serviço 

de comunicação na sala de operações. Não houveram modificações, tampouco adaptações na 

rotina do serviço operacional para que as atividades fossem desempenhadas. 

Todas as guarnições possuíam, no mínimo, uma militar especialista no atendimento 

pré-hospitalar, salvamento e/ou combate a incêndio. De forma evidente que, além das 

mulheres demonstrarem interesse no serviço operacional, elas também buscam a 

especialização profissional a fim de prestar o melhor serviço à sociedade mineira.  

Ao longo do serviço foram atendidas vinte ocorrências de diversas naturezas. As 

militares relataram, ao final do plantão, que não enfrentaram quaisquer dificuldades ou 

empecilhos para solucionar as ocorrências em decorrência de toda a guarnição ser do sexo 

feminino.  

O plantão operacional composto exclusivamente por militares do sexo feminino 

obteve grande repercussão entre o público interno e externo. Foram recebidos diversos 

relatos de mulheres, militares e civis, que se manifestaram dizendo que se sentiam muito 

representadas e emocionadas com o acontecimento. Além disso, diversas outras mensagens 

de congratulações do público masculino também chegaram a nós.  

A experiência contribuiu para uma quebra de paradigmas e para a valorização das 

militares femininas, demonstrando que o treinamento recebido nos capacita a exercer todas 

as atribuições com excelência. 
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THAYENNE CRISTINA CELESTINO DA SILVA  
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Venho manifestar minha intenção de inscrição no PREMIO MOLLY WILLIAMS – CATEGORIA 

MULHERES EM OPERAÇÃO. Assim, como pré-requisito de inscrição segue breve descritivo de 

embasamento da citada candidatura. 

Para quem não me conhece sou a Cap BM Thayenne, sou filha de Bombeiro Militar e 

Oficial do Estado do Rio de Janeiro há 15 anos, dos quais todos foram dedicados as rotinas 

operacionais. 

Cursada em Salvamento em Altura, sofri um grave acidente durante o curso, no qual cai 

do trilho de exercícios, fraturando o maxilar e o punho em diversos pontos, o que mesmo assim 

não foi impeditivo para que eu retornasse a próxima turma do Curso de Salvamento, retornando 

as rotinas desde o início e me formasse. 

Fui participante em importantes momentos operacionais da corporação, tais como as 

fortes chuvas de 2010, atuando no Morro do Bumba, e na área do Grupamento de Vila Isabel e 

adjacências, onde voluntariamente, sem estar de serviço, atuei juntamente com a guarnição do 

ABI do 11º GBM, única guarnição disponível na hora do chamado, tivemos a oportunidade de 

resgatar uma família, um casal e mais três crianças, conseguindo retirar duas crianças com vida; 

entre outras. 

No ano de 2019, atuei no desabamento na comunidade do Muzema, novamente de 

forma voluntária, participando ali do resgate do menino Guilherme de 13anos e de seu pai, que 

infelizmente veio a falecer depois do resgate. Atuei também no Incêndio que ocorreu no Hospital 

Badim, quando comandante do 1º Socorro do GOCG, que partiu em apoio ao evento, quando o 

emprego das viaturas sob meu comando, principalmente das viaturas aéreas, foram 

imprescindíveis no resgate das vítimas do hospital. 
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STEFANIA ADAIME VEIT  

Cabo BM Mtcl. 932482-8 

Santa Catarina 

Telefone: 55 + 48 99818-8917 

E-mail: Stefania@cbm.sc.gov.br  

2020  

Venho manifestar minha intenção de inscrição no PRÊMIO MOLLY WILLIAMS – CATEGORIA 

MULHERES EM OPERAÇÃO. Assim, como pré-requisito de inscrição segue breve descritivo de 

embasamento da citada candidatura. 

 “Durante o atendimento a uma ocorrência cotidiana CBMSC, na cidade de 

Florianópolis, a bombeira militar teve destaque de atuação, que rendeu a ela uma promoção 

por ato de bravura, a primeira concedida a uma mulher na história da corporação.”1 Na 

ocorrência de parada cardiorrespiratória, durante a troca das compressões torácicas com um 

colega, ouvimos a mãe da vítima, em desespero, ameaçar tirar a própria vida com uma arma 

de fogo que estava embaixo do colchão, levando-a à cabeça. Uma senhora que estava no local 

tentou contê-la, sem conseguir, o que deixou o ambiente mais tenso, pois a arma esteve 

apontada diversas vezes para a equipe, podendo acidentalmente disparar. Ao observar o risco, 

precisei agir rapidamente para imobilizá-la, desarmando-a e garantindo a segurança de todos. 

Em 19 de junho de 2019 o CBMSC publicou o reconhecimento do Ato de Bravura, no qual fui 

promovida à graduação de cabo.  Eu me sinto feliz e honrada por vivenciar esse momento de 

ser a primeira mulher promovida por ato de bravura, de Santa Catarina, e para nossa 

surpresa, a primeira do Brasil. É muito gratificante ver que tudo que nós aprendemos 

contribuiu para que eu pudesse, com a ajuda dos meus colegas de guarnição, ter a frieza e a 

coragem necessárias para enfrentar aquela situação para ajudar ao próximo. Espero que eu 

possa servir de inspiração para todas as Bombeiras Militares do nosso país, pois sim, todas 

somos capazes.  

Outras homenagens relacionadas ao fato: Medalha Cruz de Bravura do CBMSC, Moção 

Honrosa da Câmara de Vereadores de Canoinhas e da Assembleia Legislativa do Estado de 

Santa Catarina e Medalha e Certificado do Projeto “Uma Rosa por Anita”, que tem por objetivo 

fortalecer e elevar a imagem de Anita Garibaldi e destacar o papel da mulher na construção 

de uma sociedade justa. Link: Vídeo da Moção na ALESC: https://bit.ly/2HDzQ2i  1Notícia do 

CBMSC: https://bit.ly/39SFnOI ; Notícia G1 – SC: https://glo.bo/32dBnFH 

Atenciosamente, 
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