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  Assunto: Aplaude e Congratula os  Policiais Militares por terem 

reanimado e salvado a vida de um recém-nascido engasgado com leite materno. 

 

  A Câmara Municipal de Itapoá, Estado de Santa Catarina, por unanimidade, 

apresenta, nos termos regimentais, a presente Moção de Aplausos aos Senhores Cleverson 

Cordeiro da Silva 3º Sargento da Policia Militar do Estado de Santa Catarina e aos Soldados 

Bruno Ricardo de Araujo e Vinicius Faxo.   

  No fim da tarde da sexta feira (13), por volta das 18h, policiais militares de 

Itapoá realizaram o atendimento de uma ocorrência não muito comum, mas que merece des-

taque pela relevância do atendimento, todos os policiais além dos conhecimentos de Policia 

recebem treinamento para prestar primeiros socorros. Com isso, mais um recém-nascido foi 

salvo pela ação dos policiais militares. 

   A central  190  da  PM  recebeu  uma  ligação,  onde  do  outro lado da linha 

uma mãe desesperada relatava aos prantos que seu bebe não estava conseguindo respirar. 

Assim, de imediato, o operador  da central de emergência iniciou as orientações pelo telefone 

enquanto  acionava  a  única  viatura  policial  de  serviço  na  cidade,  composta  pelos solda-

dos Bruno e Faxo. A viatura estava distante, porém deslocou em prioridade até o local. 

Lá, o pai da  criança  segurava  o  filho  já  cianótico,  enquanto  a mãe recebia  as  instruções 

as primeiras instruções viam telefone. 



 

   Já  no  local  os  policiais  iniciaram os primeiros socorros. Fizeram respiração 

boca a boca e utilizaram a técnica da tapotagem no pequeno Pedro, que estava engasgado 

com leite materno. 

  Após alguns instantes,  o  bebê  voltou  a chorar e, rapidamente, foi conduzido 

até o Pronto Atendimento de Itapoá, onde recebeu atendimento médico. 

  Após o encerramento da ocorrência a emoção era notável entre os policiais 

envolvidos. Sargento Cleverson com 21 anos de efetivo, relatou que a algum tempo não fica-

va tão emocionado ao atender a comunidade. 

  Diante da proposição, esta Casa de Leis, em nome do povo itapoaense, presta a 

justa homenagem, como forma de reconhecer especialmente o brilhante resultado da obtido 

na referida ocorrência, aprovando a presente Moção de Aplausos nº 15/2017.  

  É a Moção. 

                               Câmara Municipal de Itapoá-SC, em 20 de outubro de 2017. 
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