Pelo menos os familiares de 15
Policiais Militares receberão a
indenização prevista pela Lei
Estadual 12.401, recentemente
promulgada pelo governador
Cláudio Lembo.
“A Lei é parte da justiça que precisa
ser feita para atender os nossos
companheiros que foram vítimas da
violência. Vários ficaram feridos e
sofrem seqüelas. Muitos foram
assassinados em outras situações

e merecem a mesma atenção.
Acredito que o Governo criou uma
forma de justificar para a sociedade
o abandono que sofre os integrantes
da Corporação. A Lei deveria ser mais
abrangente e atender todos os
policiais que são vítimas do crime
organizado, quer seja em serviço ou
em razão do serviço”, afirmou
Jefferson Eduardo Patriota dos
Santos, presidente da APMDFESP.
A entidade vem cobrando, nos

últimos anos, com freqüência, a
extensão do pagamento do Seguro
de Vida para a família de todos os
policiais que morrem ou são
reformados por invalidez.
Terão direito a indenização os filhos,
esposa, companheira ou companheiro, pais e irmãos do policial
falecido, obedecidas à ordem de
sucessão e demais preceitos estabelecidos no Código Civil.
Página 3

O vergonhoso aumento dos Deputados e Senadores
A diretoria da APMDFESP prepara dois ofícios que serão
enviados ao presidente da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal.
Nos documentos, assinados pelo presidente da APMDFESP,
Jefferson Patriota dos Santos, consta que “é inadmissível
aceitar o aumento que foi concedido aos parlamentares que
compõem o Congresso Nacional”.
“Nós lutamos por migalhas para melhorar os nossos
salários, enquanto os políticos dobram os seus vencimentos.
Os policiais lutam e morrem todos os dias do ano, para
combater a criminalidade e estão com seus salários
achatados e sem aumento. Os Governos sempre afirmam

Benefícios
crescem em 2006

Após uma análise feita pela Diretoria
da APMDFESP, a comparação dos
benefícios prestados ao quadro
associativo demonstra um aumento de
40% em relação ao ano passado.
Página 4

que não possuem dinheiro para conceder a reposição salarial
para os policiais e agora nós vemos os salários dos
Deputados Federais e dos Senadores serem dobrados. Além
disso, agora acontece o efeito cascata: os Deputados
Estaduais e vereadores também ganham o bondoso
aumento”, afirmou o presidente da APDMFESP.
Segundo o presidente da entidade, “a sociedade não deve
se calar diante de um fato tão escandaloso. Sabemos em
quem votamos nas últimas eleições e a primeira prova para
sabermos se nosso voto foi válido é ver a postura do político
que confiamos o nosso voto. O Brasil não pode amargar mais
esse escândalo”.

APMDFESP
entrega medalhas
“Eterno Guerreiro”
Durante as solenidades de 11 de
outubro, Dia do Policial Militar
Portador de Deficiência do
Estado de São Paulo, a
APMDFESP concedeu oito
medalhas para pessoas que
participam das conquistas
da entidade.
Página 5

Exemplos de

Nesta edição publicamos entrevistas
com o Soldado Jair Carlos dos Santos
Sá Teles e com o Tenente Sérgio Natal
Candido Junior. Ambos surpreenderam
os profissionais que os atenderam
após seus acidentes.
Página 6
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Palavra do Presidente

Novas perspectivas...
Chegamos ao fim de mais um ano e
as expectativas para 2007 são, no
mínimo, muito positivas.
Já sabemos quem será o novo
Comandante Geral e o próximo Secretário
de Segurança Pública, assim como o
Governador que será empossado em 1°
de janeiro, data que por sinal precisamos
deixar marcada como o início de novas
batalhas e reivindicações.
Podemos dizer que não tivemos tanta
sorte nos últimos anos pois fomos
obrigados a conviver com um secretário
indigno de elogios, que sempre dificultou
nossas reivindicações.
As poucas conquistas precisaram
percorrer longos trechos até serem
atendidas, haja vista a guerra que
travamos para conseguirmos garantir a
indenização para a família dos policiais
que foram assassinados em razão do
serviço.
Com as indenizações para algumas
famílias ganhamos um jogo, mas não o
campeonato, pois iremos buscar que a
justiça seja feita para outras famílias.

Por outro lado, precisamos registrar a
nossa gratidão pela confiança
depositada em nossa diretoria durante
todo o ano de 2006. Buscamos, dentro
das nossas condições, atender as
expectativas do nosso quadro
associativo e prova de que estamos no
caminho certo é o aumento gradativo do
número de sócios.
Diante de um quadro financeiro
assustador, pois sem aumento salarial
há alguns anos, o policial quando
assina a ficha de adesão ao nosso
quadro associativo é porque acredita
que seu dinheiro será bem utilizado e
de forma correta.
Portanto obrigado a todos que estiveram
com a APMDFESP em 2006 e que, com
certeza, permanecerão durante um longo
tempo conosco. A todos vocês, saibam
que a nossa entidade buscará um 2007
cheio de conquistas.
Nós acreditamos em Deus e ele não
nos abandonará...
Obrigado pela confiança e que venha
um Novo Ano...
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Carta do Associado
“ Para mim e para todos
os policiais, a APMDFESP
tem um significado maior:
de luta, esperança, amor e
fidelidade.
Precisamos agradecer a confiança dos
nossos heróis, que dedicam sua própria vida
para defender a sociedade e que confiam
no trabalho da entidade.
Precisamos unir nossas forças para lutar
pelas viúvas dos nossos companheiros e
dos inativos. Vamos todos a luta e convido
para que façam uma visita à sede da
entidade, juntamente com seus familiares,
pois só assim poderão ver o trabalho que é
realizado. Gostaria de desejar a todos um
próspero 2007”.
Jorge Afonso Marques de Oliveira
Eterno Guerreiro

“Como associada desta instituição, venho
por meio desta agradecer o auxílio que me
deram nos meses em que me forneceram
cesta básica e fraldas, quando nasceu
minha filha.
Agradeço e que Deus continue os
abençoando para que esta associação
venha a crescer e ajudar mais policiais
ainda.
Elevo meus sentimentos de gratidão e
admiração”.
Juliana N. de Novaes

No mês do seu aniversário procure a agência bancária em que
tem conta e faça o seu recadastramento. Se acaso isso não
acontecer, o pagamento da pensão poderá ficar retido. Evite
problemas. Procure a sua agência e faça o recadastramento.
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Estado vai indenizar familiares de Policiais
assassinados em razão do serviço
Pelo menos os familiares de 15
Policiais Militares receberão a
indenização prevista pela Lei
Estadual 12.401, recentemente
promulgada pelo governador
Cláudio Lembo.
“A Lei é parte da justiça que
precisa ser feita para atender os
nossos companheiros que foram
vítimas da violência. Vários ficaram
feridos e sofrem com as seqüelas.
Muitos foram assassinados em
outras situações e merecem a
mesma atenção. Acredito que o
Governo criou uma forma de
justificar para a sociedade o
abandono que sofre os integrantes
da Corporação. A Lei deveria ser
mais abrangente e atender todos os
policiais que são vítimas do crime
organizado, quer seja em serviço
ou em razão do serviço”, afirmou
Jefferson Eduardo Patriota dos
Santos, presidente da APMDFESP.
A entidade vem cobrando, nos
últimos anos, com freqüência, a
extensão do pagamento do Seguro
de Vida para a família de todos os
policiais que morrem ou são
reformados por invalidez. “Desde
2003 preparamos um projeto
juntamente com vários membros
que formaram uma Comissão de
Estudos. Infelizmente o atual
Secretário de Segurança engavetou
os estudos e agora apresenta uma
proposta que atende apenas uma

Policiais que foram
abrangidos pela
Lei de indenização
13/5
Sd PM Izaias Lopes Viana Júnior
7º BPM/M - 1ª Cia
13/5
Sd PM Adilson Umbelino Carvalho
19º BPM/I
13/5
Sd PM Davi de Oliveira
39º BPM/M

parte dos policiais que foram vítimas
da violência”, afirmou o secretário
adjunto da entidade, Wladimir
Garcia de Menezes.
Após a promulgação da Lei que
indeniza a família de 15 policiais, que
foram assassinados no período de
maio a julho de 2006, o departamento
jurídico da APMDFESP iniciou estudos
para ajuizar uma Ação Cível Coletiva
buscando garantir a indenização para
os policiais que ficaram com seqüelas
em decorrência dos ataques do crime
organizado.
“Vamos acionar o poder público
para conceder o benefício aos
policiais que ficaram com lesões.
Há casos de amputação e de
deficiências sérias, além de outros
que foram assassinados fora do
período estabelecido pela lei. O
Estado precisa ser justo”, afirmou
o diretor jurídico, Romildo Pytel.

O que prevê a lei
Terão direito a indenização os filhos, esposa, companheira ou companheiro,
pais e irmãos do policial falecido, obedecidas à ordem de sucessão e demais
preceitos estabelecidos no Código Civil. O pedido de indenização deverá ser
formulado, impreterivelmente, pelos familiares, no prazo de 60 (sessenta)
dias, a partir de 24 de novembro, data em que foi publicada a Lei. Segundo
matéria publicada no Diário de São Paulo, em 11 de dezembro, a Secretaria
de Segurança Pública informou que os familiares dos policiais assassinados
devem se dirigir à Assessoria Técnica Policial, que fica na rua Libero Badaró,
39, no centro da Capital.

13/5
Sd PM Edimilson Simões da Silva
19º BPM/M
13/5
Sd PM André Fernandes Júnior
21º BPM/I
13/5
Sd PM Ricardo Savino
46º BPM/I - 2ª Cia
13/5
Sd PM Marco Antonio Rodrigues de Mello
6º BPM/I - 4ª Cia
13/5
Sd PM Messias Ponte Barreto
44º BPM/M
13/5
Sd PM Ricardo José Martins de Lara
36º BPM/I
14/5
Sd PM Arildo Ferreira da Silva
4º BPAmb
14/5
Sd PM José Eduardo de Souza
38º BPM/M
14/5
Sd PM Teodoro Bastos Leite
20º BPM/I
14/5
Sd PM Edison Batista de Paula
29º BPM/I
15/5
Sd PM André Luis Santos Nunes
9º GB
12/7
Sd PM Odair José Norenz i
5º BPM/M
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APMDFESP
Esporte

Benefícios para associados
aumentam mais de 40% em 2006
Os auxílios prestados pela APMDFESP ao quadro associativo
tiveram um aumento considerável no decorrer do ano.
Após uma análise feita pela Diretoria da
APMDFESP, a comparação dos benefícios
prestados ao quadro associativo demonstra um
aumento de 40% em relação ao ano passado.
“Isso comprova o achatamento salarial dos
nossos policiais, que muitas vezes recorrem ao
auxílio da entidade para socorrer suas
necessidades do cotidiano. O nosso sócio
natural, aquele que possui algum tipo de
deficiência, da mesma forma, vem merecendo
ainda mais a nossa atenção”, afirmou o diretor
social, Alexandre Miragaia.
Durante o ano de 2006 a APMDFESP entregou
mais de 250 cadeiras de rodas e de banho. “Muitas
dessas cadeiras são motorizadas e um custo
muito alto, variando de R$ 3 a R$ 5 mil reais. Outras
são adaptadas e algumas especiais”, afirmou o
diretor social adjunto, Roberto Batista Carneiro.

“Procuramos, dentro das possibilidades, atender
a maioria dos pedidos que chegam aos nossos
departamentos. Precisamos, com isso, no decorrer
do ano, adequar os nossos atendimentos. Os
auxílios foram mantidos, entretanto tivemos que
adequá-los as nossas condições. Não houve um
aumento tão grande do quadro associativo para
que pudéssemos manter os valores dos nossos
auxílios. Aconteceu um aumento gradual de
associados e por outro lado, um acréscimo
considerável de atendimentos e auxílios oferecidos.
Precisamos da compreensão dos nossos
associados. Procuramos administrar da melhor
forma a nossa receita”,afirmou o presidente da
entidade, Jefferson Eduardo Patriota dos Santos.
Na página 7 deste Informativo a diretoria da
APMDFESP apresenta um balanço dos
benefícios oferecidos durante o ano de 2006.

Na foto, Wladimir, Edson e Miragaia (da esquerda p/ à direita)
e de pé estão o técnico da equipe e o atleta Renato Saletti.

Em novembro a equipe da APMDFESP disputou
em Caldas Novas, GO, mais uma etapa do
Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa
Adaptado. Os quatro atletas se mantiveram entre
os melhores do Brasil, conquistando os primeiros
lugares em suas categorias.

Visitas ilustres

O Oficial da Polícia do Estado do Texas,
Michael Horack, veio rever os amigos
da APMDFESP, assim como
acompanhar as novas conquistas da
entidade. Várias polícias do mundo
conhecem a entidade, graças a
divulgação feita pelo Tenente Michael.

O Promotor de Justiça, dr. Fernando Kapez, também
visitou a sede da entidade. Agora, eleito Deputado
Estadual, se comprometeu a ser mais um defensor
dos policiais paulistas na Assembléia Legislativa.

O vereador e também Deputado Estadual eleito
Ricardo Montoro visitou a APMDFESP. Os diretores
fizeram questão de relembrar as conquistas da
categoria enquanto o governador era Franco
Montoro.

Integrantes da Força Tática do 9° BPM/M estiveram conhecendo o trabalho realizado pela entidade.
Alguns policiais ficaram surpresos ao constatar o trabalho realizado pela APMDFESP.
A Senadora Heloisa Helena (PSol), visitou a sede
da APMDFESP e fez questão de conhecer com
detalhes o trabalho realizado pela entidade.
Conversou com associados e com os diretores
da entidade.
Quem também visitou a APMDFESP foram os Policiais
do 32° BPM/M. Os integrantes das unidades que
desejarem conhecer o trabalho realizado pela
entidade é só agendar sua visita.
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APMDFESP entrega medalhas
Como vem acontecendo nos últimos anos,
durante as solenidade de 11 de outubro, Dia do
Policial Militar Portador de Deficiência do Estado
de São Paulo, a APMDFESP concedeu neste ano
8 medalhas para pessoas que participam direta
ou indiretamente das conquistas da entidade.
Várias autoridades participaram da solenidade

que também contou com a presença de um
grande número de associados. Para inovar a
forma de escolher os homenageados, a entidade
recebeu várias indicações do próprio quadro
associativo, que através da internet apontaram
quem deveria receber a medalha.

“Foi uma forma que encontramos para que o
associado participasse de forma direta da
solenidade. Várias pessoas participaram da
votação e para nós foi uma maneira de envolver
ainda mais os nossos associados com o evento”,
afirmou Élcio Inocente, vice-presidente da
entidade.

Homenageados

A APMDFESP concedeu a homenagem a Ricardo
Montoro, até mesmo para agradecer o que o
ex-governador André Franco Montoro fez pela Família
Policial Militar.

O diretor jurídico, Romildo Pytel, entregou a medalha para o
associado Carlos Alberto Ferreira Machado.
O presidente Jefferson Patriota fez a entrega da medalha
para o associado Jorge Afonso Marques de Oliveira.

O presidente do Conselho Deliberativo, Tércio Molica, entregou a
homenagem para o sócio Fabio Luis Mendonça Remorini.
O associado Eustaquio Nogueira Tolentino,
emocionado, agradeceu a homenagem.

O associado Jair Brandão do Amor Divino recebeu a medalha do presidente
do Conselho Fiscal, Décio Martins de Oliveira.

O vice-presidente, Elcio
Inocente, homenageou o
associado Claudinei
Guimarães Simões.

O diretor de Relações Públicas, Airton Belmiro da Silva, entregou a
medalha para um dos fundadores da entidade, o Coronel Theseo
Darcy Bueno de Toledo.
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Exemplos de
A força de cada um depende apenas e
exclusivamente de cada um. Assim é o que se pode
concluir após acompanhar os “Exemplos de Vida” de
Sérgio Natal Candido Junior e Jair Carlos dos Santos
Sá Teles. Eles viveram momentos em que os médicos
davam como certo que Natal ficaria tetraplégico (teria
apenas os movimentos da cabeça) e Jair não
conseguiria superar o tiro que tomou na testa (e a bala
percorreu toda a cabeça, alojando na nuca).
Hoje os dois surpreendem a todos. Natal já ensaia
alguns passos com a muleta canadense e Jair
procura ter uma vida normal, superando as seqüelas
da bala. “Enquanto muita gente reclama dos
problemas do cotidiano, temos a chance de

“Hoje consigo dar alguns passos com a muleta
canadense. Para quem ia ficar tetraplégico,
posso considerar que sou um vencedor”
Sérgio Natal Candido Junior é 1° Tenente da Polícia Militar. Em abril de
2005 foi vítima de um acidente automobilístico durante um curso de
direção ofensiva para Oficiais da Corporação.
Depois de ficar 70 dias internado, seu caso era considerado
excepcional, pois teve a fratura da 5ª vértebra da cervical.
Para os médicos o futuro de Natal seria em uma cadeira de rodas,
tendo apenas os movimentos da cabeça.
“Sempre tive muita perseverança. Acredito primeiro em Deus e depois
na minha vontade de superar os obstáculos”, afirma Natal.
A melhora do quadro de saúde dele é visível. “Hoje consigo dar
alguns passos com a muleta canadense. Para quem ia ficar tetraplégico,
posso considerar que sou um vencedor”.
Natal faz fisioterapia na APMDFESP e na AACD, além de hidroterapia,
equoterapia, natação e byofeldback, na Unisantana.
“Durante todo o meu tratamento tive a sorte de encontrar bons
profissionais. Na APMDFESP recebi um tratamento humanitário, voltado
para a minha total recuperação. Existe uma preocupação com o bem
estar do paciente, não somente com a lesão”, afirmou o Tenente Natal.

acompanhar dois casos que contrariaram os laudos
e pareceres médicos e hoje servem como exemplo
de vida para nós. O prazer de viver deve ser sempre,
e incondicionalmente, muito maior do que qualquer
outro sentimento”, disse a Diretora de Clínica, Elisa
Henna, responsável pelo departamento que atende
os dois associados.

“Pensei muito na família. Mello e Bernardes
foram os meus anjos da guarda.
Deus me deu outra chance de viver
e continuar ao lado da minha família”
Jair Carlos dos Santos Sá Teles é Soldado da Polícia Militar. Casado,
tem dois filhos: de 10 e 5 anos. No dia 9 agosto de 2003, enquanto
guardava algumas compras no carro, percebeu que um supermercado
estava sendo assaltado.
Ao dar voz de prisão para um dos assaltantes, tomou um tiro na testa
que atravessou o cérebro e alojou na nuca. O tiro foi à queima roupa.
Jair passou por 2 cirurgias e ficou 10 dias internado. Perdeu a visão
periférica e ficou com o lado direito do corpo debilitado. Sente dor de
cabeça constante.
“Pensei muito na minha família e nunca perdi a fé em Deus”, afirma
Jair. Socorrido pelos policiais Mello e Bernardes, sentiu o gosto de
pólvora na boca. Os médicos, após a primeira cirurgia, ficaram
surpresos quando viram Jair abrir os olhos. “Sei que estavam
esperando o momento para dar o Atestado de Óbito, mas Deus me deu
outra chance de viver e continuar ao lado da minha família”.
Na APMDFESP o policial fez fisioterapia, terapia ocupacional,
acompanhamento psicológico e terapia alternativa.
A esposa de Jair havia recebido um aviso, duas horas antes de tomar
o tiro.”Minha esposa foi parada na rua, por um evangélico. Ele afirmou
que algo poderia acontecer na família, mas ela deveria ter Fé em Deus
que tudo seria superado. Era preciso ter paciência”.
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Nós, da APMDFESP, não queremos só
desejar tudo de bom para vocês, nem só
felicidade e saúde.
Nós queremos desejar que aproveitem as
coisas boas da vida e saibam superar as
dificuldades.
Queremos desejar que tenha força para lutar
sempre pela paz na família de vocês.
Acreditem sempre que a perfeição não está somente nas coisas
boas e sim no equilíbrio entre as boas e as ruins.
As coisas ruins são importantíssimas na natureza, tanto quanto
as boas, pois garantem o equilíbrio.
Em 2006 passamos por muitos momentos difíceis, que
ficarão marcados para sempre, mas tivemos forças para
superá-los e assim será em 2007, quando outros
momentos difíceis virão e somente com a nossa união
é que teremos energia para superá-los.
Já diz aquele velho ditado que devemos utilizar todas
as pedras colocadas em nosso caminho para
construirmos em belo castelo. Assim tem sido a rotina
dos policiais paulistas. A cada dia precisamos
transportar as pedras colocadas em nosso caminho
para construirmos o nosso castelo.
Em 2007, com a benção do Nosso Criador, teremos
um ano de novas conquistas e mais do que nunca, a
paz reinará no lar de cada um de nós.

São os votos da família da
APMDFESP para você e sua família...
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