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NOTA PARA BOLETIM INTERNO Nº 012/2ºPEL/2ºCIA/6ºBBM/2022 

 

 

ELOGIO DE PRAÇA 

 

De acordo com o que estabelece os art. 71, Inciso I e caput 

do art. 72 do RDBM, aprovado pelo Decreto n° 43.245, de 19 de julho 

de 2004, por dever de justiça e reconhecimento, na condição de 

Oficial Comandante do 2º Pel/2ºCia/6ºBBM - Estrela, resolvo: 

ELOGIAR o 1º Ten RR MARCOS ELIBERTO HAMPEL, Id. Func. 2242826, na 

oportunidade em que deixa o serviço ativo do Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado do Rio Grande do Sul e parte para o justo e 

merecido descanso na reserva altiva conforme publicação contida no 

Diário Oficial do Estado de 21 de março de 2022, página 104. 

 

O ME inclui na Instituição Brigada Militar do Estado do 

Rio Grande do Sul em 27 de junho de 1989, fez seu curso de formação 

de Soldado Bombeiro Policial Militar no Corpo de Bombeiros da 

Brigada Militar de Montenegro -, e ao concluir o curso foi 

designado a servir no Corpo de Bombeiros de Novo Hamburgo e  

conforme BI nº 152 de 10 de agosto de 1999 foi transferido para o 

Corpo de Bombeiros de Estrela e desde aquela data até o presente 

momento, serviu nesta unidade junto à Comunidade do Vale do 

Taquari, onde prestou seus serviços por mais de 32, (trinta e 

dois), anos sempre em prol da sociedade gaúcha a qual muito se 

beneficiou dos valorosos préstimos deste nobre Militar que hora 

deixa as fileiras da instituição Corpo de Bombeiros Militar do Rio 

Grande do Sul. 

 



Neste período, no Corpo de Bombeiros militar de Estrela, 

atuou nas funções de chefe das viaturas, auxiliar do setor de 

compras, controle e arquivamento dos Planos de Aplicação, auxiliar 

do setor de pessoal e por fim quando na indisponibilidade do 

Comandante do Pelotão o mesmo assumia a função com muita 

competência e espírito de liderança tendo como prova o exemplar 

atendimento da ocorrência envolvendo carga perigosa, ocorrida no 

dia 13/03/2021, na Rodovia BR 386, km 350, sobre a ponte do Arroio 

Boa Vista, município de Estrela/RS, onde um caminhão carreta com 

a unidade tratora que transportava aproximadamente 45.000 litros 

de ÓLEO DIESEL S500, perdeu o controle ao colidir contra a mureta 

da ponte, ocorrendo o seu tombamento e derramamento da carga que 

provocou um incêndio de grandes proporções e a morte do condutor.  

O 2º Sargento ELIBERTO, que estava respondendo pelo comando 

do 2º Pelotão compareceu pelas 13:00 hs ao local e prestou apoio 

no revezamento das equipes de combate, alimentação, organização e 

logística da ocorrência, sendo que ao final, confeccionou o 

relatório de ocorrência de vulto – ROV -. Inclusive, apoiou o 

comandante do teatro de operações a estabelecer um POSTO DE COMANDO 

junto ao local do acidente, para fins de agilizar o processo de 

resolução da demanda conjuntamente com outros órgãos, Polícia 

Rodoviária Federal, Brigada Militar, Polícia Rodoviária Estadual, 

Defesa Civil Estadual, Defesa Civil Municipal, FEPAM, GEO 

EMERGÊNCIA e CCR RODOVIAS. 

Registro aqui a admiração que este Comandante tem por este 

nobre colega de farda que deixou seu legado junto ao Corpo de 

Bombeiros Militar de Estrela com o espírito de dever cumprido onde 

e ter dado a oportunidade de labutarmos juntos em prol da sociedade 

gaúcha.  

 

Este Comandante por inúmeras vezes tentou de todas as 

maneiras convencer o 1º Ten RR ELIBERTO a permanecer por mais um 

tempo conosco, mas sabemos que por onde for, deixará um legado de 

muito trabalho, capacidade, responsabilidade e profissionalismo. 

 



Por fim, agradeço ao 1º Ten RR ELIBERTO por este, neste 

tempo de convivência, demonstrado muito empenho com as rotinas da 

caserna, lealdade com seu comandante, interesse pelos seus 

subordinados e uma atenção muito especial com a comunidade. 

 

Deixo ao companheiro de farda o 2º Pelotão sempre pronto 

para recebê-lo, em virtude de todas as coisas positivas que aqui 

implantou, principalmente na aquisição e manutenção de materiais 

e equipamentos, onde com muito empenho, dedicação e conhecimento 

profissional, dominava os assuntos pertinentes, sendo um grande 

facilitador junto a este comandante. 

   

Que Deus ilumine este Oficial do Corpo de Bombeiros 

Militar, na nova fase que ora se inicia, ficando o desejo de 

todos os integrantes do Corpo de Bombeiros de Estrela de pleno 

êxito e sucesso. 

Pelo acima exposto, sugiro, a publicação destas 

referências elogiosas em boletim interno do 6º Batalhão de 

Bombeiros Militar para que o legado deixado por este nobre 

integrante desta Corporação sirva de exemplo a seus subordinados, 

pares e superiores.  

 

 

MARCOS SILVEIRA CORRÊA – 1º Tenente QTBM 

Cmt do 2º Pel/2ªCia/6ºBBM 


