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JUSTIFICATIVA - PDL 0004/2020 
José Hamilton Alves Rocha, mais conhecido como Comandante Hamilton (São 

Francisco, 24 de julho de 1956) é um piloto de helicóptero brasileiro. É pioneiro na cobertura de 
eventos jornalísticos por helicóptero para grandes redes de televisão do país. Formado em 
jornalismo, iniciou sua carreira em TV no SBT e passou pela Rede Bandeirantes. Atualmente, 
Hamilton, com sua estação aérea de TV, atua na Rede Record e dedica parte do seu tempo e 
experiência em projetos educativos onde inclui um CD infantil contendo 10 faixas. 

Filho único de pais humildes, Hamilton chegou a São Paulo com 6 anos de idade. No 
início dos anos 1980, viajou para a Flórida, nos Estados Unidos, numa oportunidade de 
trabalho que pagava suas horas de voo. Assim, começava sua busca pelo sonho de conseguir 
seu brevê de helicóptero e finalmente se tornar piloto. 

Hamilton identificara no exterior a utilização da aeronave, como instrumento ímpar na 
captura de imagens e transmissão da noticia em tempo real. 

Em 1986, Hamilton iniciava suas primeiras atividades para produtoras de TV, até que 
no início dos anos 1990, começava a consolidar a sua carreira no jornalismo aéreo com 
diversas coberturas jornalísticas de impacto, responsáveis por altos índices de audiência. 

Assim, Hamilton, o Comandante Hamilton, se notabilizava como o piloto-jornalista mais 
conhecido do país. 

Em 1994, chegou à televisão no programa Domingo Legal. Seguiu sua carreira como 
piloto-jornalista em emissoras como SBT, TV Manchete, Rede Gazeta, Rede Bandeirantes, 
RedeTV! e Rede Record. Trabalhou com diversas personalidades, entre elas, Augusto 
Liberato, José Luiz Datena e Marcelo Rezende. 

Em 2003, foi apresentador de seu próprio programa: o Viva Ação, na RedeTV!. Antes 
do seu atual trabalho, Hamilton realizava sua operação aérea jornalística no Brasil Urgente, 
com o apresentador José Luiz Datena, pela TV Bandeirantes. 

Hamilton realiza ainda eventos por todo o país, com destaque para trabalhos 
educativos referentes à cidadania e ao meio ambiente. 

Em 23 de maio de 2011, foi contratado pela Record para participar dos telejornais da 
emissora por três anos, com mais frequência no Cidade Alerta. 

Portanto, nada mais justo, por tantos serviços prestados em prol da sociedade 
paulistana, do que se conceder a tão destacado cidadão a láurea aqui tratada, o que ocorrerá 
aprovando-se este Decreto Legislativo. 
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