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HOMENAGEADO  •

Aldo Fernandes
da CostaDe soldado à coronel, 33 anos 

dedicados a Polícia Militar

O ramalhense Aldo Fernandes da Costa, 

72 anos, dedicou 33 anos de sua vida à Polícia 

Militar, corporação que ingressou em 1969 e 

se despediu no ano de 2002, atualmente na 

reserva como Coronel. Quando criança, na 

região de Presidente Prudente, ele acompa-

nhou o serviço de bombeiro sorocabano de 

seu pai, que trabalhava junto as locomotivas 

à vapor, evitando incêndios.

Aldo 
Ingressou na 
corporação 
em 1969

Edição 107 • Março de 2019



7Associação Policial de Assistência Social

Para Aldo, a PM e os Bombeiros 
evoluíram muito desde quando ele 
serviu as corporações. “Hoje eles 
têm muitos recursos, naquela 
época foi difícil. Atualmente a 
estrutura é muito maior”

ros

época ocupava a patente de 2º tenen-

contou. Na sequência, em Marília, já 

no ano de 1977, comandou o Corpo 

de Bombeiros de Ourinhos.

Então veio a promoção para 1º 

tenente, quando foi para o quar-

tel central dos Bombeiros. “Fui ser 

instrutor para formação de soldados 

no Centro de Instruções de Adestra-

mento do Barro Branco. Em 1984 

vim para a Central dos Bombeiros 

novamente até ser promovido a ca-

pitão, quando fui para o 8ºGB, na 

região do ABC”, explicou.

O coronel Aldo passou ainda 

pelo 2ºGB (São Bernardo do Cam-

po) como comandante, 1º Sub GB 

de Santo André e 11º GB, na sede do 

Comando do ABC, no cargo maior. 

Na 3ª Seção do Estado Maior (8º 

GB) foi promovido a Major e pas-

sou para subcomandante no mesmo 

Grupamento. “Promovido a tenente 

coronel, em 1986 fui para o 15º GB 

em Sorocaba e depois para o 14º GB 

em Presidente Prudente. Encerrei 

minha carreira no ano de 2002 no 

comando da Escola de Bombeiros, 

em São Paulo”, relembrou.

Na avaliação do experiente coro-

nel reformado, tanto o policiamento 

ostensivo como o preventivo e de 

resgate o marcou muito. “Na área 

do policiamento trabalhei muito em 

prevenção de crime. Foram muitas 

operações. Como bombeiro, reú-

no histórias de incêndios, resgates. 

Lembro que salvamos um idoso do 

8º andar de um apartamento em cha-

mas na avenida São João, em São 

Paulo. Colocamos ele na maca e o 

tiramos com vida pela escada”. Em 

-

sua mente. “Eram mais de 100 mil 

pessoas no Morumbi. Deram vitó-

ria para o Santos, mas a Portuguesa 

-

ram vitória para os dois times. Coisa 

inédita”, comentou.

Para Aldo, a PM e os Bombeiros 

evoluíram muito desde quando ele 

serviu as corporações. “Hoje eles 

têm muito recursos, naquela época 

foi difícil. Atualmente a estrutura é 

muito maior. A formação, aperfeiço-

amento, especialização, equipamen-

tos, muito avançados. Acredito que 

após as tragédias dos Edifícios Joel-

ma e Andraus (incêndios de grandes 

proporções em São Paulo) o Bom-

beiro mudou muito”, disse.

O coronel da reserva, viúvo há 

três anos, deixou uma continuação 

de sua família na história da PM. O 

Costa, de 29 anos, é cabo do 42º Ba-

talhão de Osasco e atua no policia-

mento ostensivo.

 Em 1968, quando integrava a 

Aeronáutica, o pai de um amigo - 

sargento do 1º Batalhão do Bombei-

ro de Santos, o convidou para entrar 

na Força Pública do Estado. “Então 

eu resolvi fazer a inscrição. Passei e 

em 1969 comecei o Centro de For-

mação e Aperfeiçoamento da Força 

anos lá”, contou.

No ano 1973, Aldo foi para o 

Batalhão Desportivo e Intérprete da 

PM de São Paulo; onde permaneceu 

até dezembro quando foi transferido 

para o 34º batalhão de Osasco, atu-

al 14º Batalhão da cidade.  De lá, o 

policial foi para a 2ª Companhia de 

Barueri; em 1976 foi destacado para 

Carapicuíba, município onde mora. 

Nesta época, ele juntou a admira-

ção que sempre teve pelos bombei-

ros e iniciou o curso na corporação 

na Academia do Barro Branco. “Eu 

sempre admirei os bombeiros. Na 
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