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Departamento Jurídico

JURÍDICO DA APMDFESP ABSOLVE PAI E FILHO ACUSADOS
DE HOMICÍDIO POR PERSEGUIREM ASSALTANTES

E

ra para ser mais um caso de uma família de policiais militares destruída simplesmente
porque eles cumpriram com sua obrigação. E, mais uma vez, a inversão de valores tentou
transformar o atendimento ao cidadão e a perseguição policial em execução.
Mas a competência do Departamento Jurídico da APMDFESP, sob o comando do Dr.
Fernando Capano, com a assistência da advogada Dra. Renata Florio, conseguiu provar
que os policiais nossos associados apenas agiram seguindo suas funções e que, se não o
fizessem, estariam prevaricando.
A HISTÓRIA
O policial militar aposentado – e não reformado – Walter Pereira Alves e seu filho Walter
Pereira Alves Júnior – na época, na ativa – transitavam pela Vila Santa Maria, na Capital, no
dia 12 de setembro de 2011, quando foram abordados por um morador do bairro avisando
que o posto de gasolina da esquina próxima acabara de ser assaltado, e apontando o veículo
dos ladrões. Pai e filho começaram então a perseguição, quando foram surpreendidos por
disparos vindos do carro dos assaltantes. Não restou outra alternativa aos policiais a não ser a
troca de tiros. Um dos suspeitos foi atingido e não resistiu, vindo a falecer, e o outro se evadiu.
Assim, pai e filho foram acusados de homicídio, mas a promotoria tentava provar que fora uma
execução. Nossos advogados conseguiram a absolvição dos nossos associados.
“Agradeço a APMDFESP, em especial aos doutores Fernando e Renata, pelo desempenho
profissional na 2ª. Vara do júri, durante nosso julgamento, onde eu e meu filho figuramos como
réus. Gratidão eterna, pois a mesma sociedade que você defende, às vezes é aquela que te
condena”, desabafa Sr. Valter, o pai.
Mais uma vez o nosso Jurídico fez valer o conceito inquestionável de que o policial militar
exerce essa função durante 24 horas por dia, e não pode deixar de agir frente a uma ocorrência,
ainda que não esteja em serviço.

Dr. Capano e Dra Renat

a Florio
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Caros
associados,
Nesta edição,
trago duas
mensagens
importantes.
A primeira é o lançamento de nosso
Clube de Vantagens, uma iniciativa que
tem por objetivo aliviar o orçamento dos
nossos associados, pois conhecemos
muito bem as dificuldades financeiras
de todos os policiais militares. E cada
vez que algum deles vem até aqui pedir
seu desligamento, na tentativa de cortar
custos, isso significa que nossos policiais
deficientes vão contar com menos
recursos para suas necessidades, que
ninguém – além da APMDFESP – vai se
propor a suprir. É uma conta perversa,
em que todos perdem.
Por isso, buscamos uma solução
em que todos possam ser beneficiados.
O policial militar se associa e ele e seus
familiares passam a contar com uma
gama enorme de descontos em produtos
e serviços sem que tenha que pagar
nada a mais por isso. Acesse o nosso
site www.apmdfesp.com.br e você será
automaticamente direcionado para o
portal do Clube de Vantagens, gerando
os descontos que podem chegar a até
60%.
A segunda mensagem tem por
objetivo despertar a consciência de
todos os irmãos de farda. Policial
vota em policial. Quanto maior for
o número de representantes que
tivermos no legislativo e no executivo,
maior será a possibilidade de termos
nossas solicitações contempladas,
nossas necessidades atendidas, nosso
trabalho valorizado. E numa atitude de
gratidão para com todos aqueles que
nunca abandonaram seus parceiros
deficientes, publicamos aqui os nossos
associados candidatos às eleições de
outubro, para que o quadro associativo
tome conhecimento dessa informação.
Em outubro, sua arma será seu voto.
E muitos policiais hão de brilhar,
moralizando a política e garantindo o
estado de direito.
Conto com vocês.
Antonio Figueiredo Sobrinho
Presidente da APMDFESP

ona Divina é nossa conhecida e sua história já foi contada
com detalhes na edição 57 de nosso informativo, em outubro de
2017. É possível acessar as edições passadas através de nosso
site. Satisfeita com sua reabilitação e grata pelo atendimento
que recebeu após um AVC que lhe roubou a fala, a escrita , os
movimentos e o caminhar, ela enviou uma carta ao Presidente,
que agora compartilhamos com todos vocês. Porque a alegria
dela é o nosso orgulho.

Ilmo Sr. Presidente da APMDFESP
Antônio Figueiredo
Eu, Maria Divina Soares Brunhara, venho através desta, agradecer a acolhida na
APMDFESP do senhor Presidente e demais diretoria. Em especial ao senhor Airton que me
ajudou quando cheguei nesta casa, o gesto de me doar meias quando minhas pernas doiam
muito, aliviaram as dores, entre outros materiais, em um momento de grande dificuldade
financeira e de enfermidade do meu marido. Ao pessoal da secretaria geral e clínicas,
materiais, portaria, limpeza, advocacia, editor responsável e relações públicas.
Quero agradecer especialmente a toda equipe que vem cuidando de mim ao longo
desse tempo em tratamento na Associação. A todos, sem exceção, que com muito carinho,
profissionalismo, responsabilidade e alegria conseguiram com o trabalho eficiente e dedicado
ajudar em minha recuperação. Doutor Ênio, sempre pronto a tirar dúvidas, nos ajuda a
entender sobre a nossa enfermidade de forma simples; Patrícia, me ajudou a devolver os meus
movimentos de braço e mão; Bruno, obteve o sucesso de me fazer ficar em pé sem segurar
em nada na hidroterapia, mesmo que por poucos instantes; Regina, me ajudou a retomar a
fala e a escrita que estavam perdidas; Kátia, com sua paciência, foi essencial para conseguir
lidar com a tristeza que tinha em mim cada vez que recordava do momento em que aconteceu
o AVC; Elisa, com sua massagem e acupuntura acrescentou força ao tratamento; Camila,
por sua vez, está sempre pronta a nos ajudar com o que precisamos; Gil, com os cuidados
necessários antes e após a hidroterapia; Rodrigo, sempre me orientava a respeito de materiais
e onde encontrá-los; Michelle, me ajudou com meus primeiros movimentos e a forma correta
de me deslocar, além de ter conseguido transferência para a Representação de Guarulhos,
onde resido, enquanto esteve em funcionamento; Karen, me recebeu muito bem em Guarulhos
e conseguiu que eu ficasse em pé no andador, e muitos outros movimentos que necessitam do
equilíbrio, os quais eu não conseguia. Junto a ela, me receberam Felipe e Patrícia, que mesmo
não sendo profissionais focados na área, com certeza ajudaram no meu dia a dia com sua
alegria e carinho, como também ocorreu com todos os outros profissionais que paralelamente
me ajudaram na sede, com os braços e sorrisos abertos.
Depois de ter vivido o pior momento da minha vida e ter conseguido superá-lo, hoje
quero apenas agradecer, pois sem a ajuda de Deus, da minha família, dos meus amigos
e da APMDFESP sei que sozinha jamais teria sido capaz.
O caminho nem sempre foi fácil, mas finalmente acabei por conseguir uma
importante conquista e seguirei em busca de mais evolução. Vou desfrutar e me
orgulhar do caminho que fiz até vencer, mas sem nunca esquecer que o mérito é
de todos nós.
Gratidão a todos.
Maria Divina Soares Brunhara
Estes amigos e colaboradores da APMDFESP também são candidatos às próximas
eleições e comunicam aos nossos associados que estão comprometidos com a
valorização do policial militar.
Deputado
Estadual

Deputada
Estadual

Deputado
Federal

Marcelinho
Carioca

Telma
Gimenez

Dr Carlos
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Público aplaude de pé Associados da
APMDFESP em desfile de 7 de Setembro
Calor humano e muita emoção: assim foram
recebidos os integrantes da APMDFESP que
participaram na manhã de 7 de Setembro do
Desfile Cívico no Anhembi, São Paulo.
Os Associados da Entidade que vieram de
diversas cidades do Estado se juntaram aos
Associados da Capital e Grande SP e, além
de participarem do desfile, tiveram momentos
de descontração e todos sentiram orgulho em
desfilar representando a Associação.
Outras Entidades e Organizações Militares
participaram do desfile, mas no momento
que o locutor do desfile narrava o histórico
daqueles GUERREIROS que estavam
desfilando o público se levantava e aplaudia
- de pé - os GUERREIROS que em defesa da
sociedade foram vítimas da violência.
O presidente Antônio FIGUEIREDO Sobrinho
afirmou que "a cada ano é uma emoção
diferente participar do desfile. É um momento
que podemos mostrar para a sociedade o
trabalho da APMDFESP, e para nós, o orgulho
de ter servido a sociedade".
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Público aplaude
de pé Associados da
APMDFESP em
desfile de 7 de
Setembro

Gallardo e Liberti: emoção em participar do desfile

Emoção da primeira vez
Pela primeira vez os associados Paulo Sérgio
Gallardo e Emilio Carlos Liberti participaram do
desfile.
São associados há longos anos, mas sentiram
uma emoção diferente na manhã de 7 de
Setembro.
Paulo Sérgio Gallardo disse que "o coração bate
mais forte. A partir de agora quero participar de
todos. Estou muito emocionado".
Já o associado Emílio Carlos Liberti, logo após
o desfile comentou que "é um sentimento muito
empolgante. Uma emoção muito forte. Senti
bastante orgulho em participar do desfile. Estarei
também nos próximos"

BAZAR DO DIA DA
CRIANÇA NA APMDFESP
Dias 09 e 10 de Outubro
das 10:00 às 16:00 hrs.
Presentes a preços especiais.
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APMDFESP informa a seu quadro associativo quais são os seus associados que, até o fechamento
desta edição, comunicaram estar concorrendo ao pleito de outubro próximo. Nossa Associação entende
que esses homens e mulheres, sempre preocupados em colaborar com a recuperação de seus irmãos de
farda e com o cuidado de seus familiares, certamente continuarão compromissados com a melhoria das
condições de trabalho, de salário e de saúde do policial militar paulista.
A publicação a seguir se trata de mera opinião do órgão informativo da APMDFESP, sem que nenhum
dos candidatos tenha feito qualquer pagamento e/ou oferecido vantagem de qualquer tipo à Entidade,
sendo também verdade a recíproca, ou seja, a Associação não ofereceu e/ou se comprometeu com
nenhum dos candidatos em questão, tendo como objetivo apenas informar o público interno da
APMDFESP, sem qualquer vinculação partidária e/ou de qualquer natureza.
Vice
Governadora

Senador

Tenente
Coronel
Carla

Coronel
Nikoluk

Major
Olimpio

Deputado
Federal

Boaz
Forti

Laudo
Natel

Coronel
Tadeu

Reinaldo
Mota

Tenente
Derrite

Claudio
Kratos

Sargento
J Junior

Lira

Deputado
Estadual

Alessandro
Rafaldini

Cabo
Ageu

Cayres
Ambiental

Cabo
Anderson

7

ELEIÇÕES 2018
Deputado Estadual

Cabo
Barbosa

Cabo
De Paula

Capitão
Müller

Cabo
Umbelino

Coronel
Camilo

Coronel
Delafina

Marcos
Farto

Coronel
Telhada

Major
Jaime

Sargento
Coronel
Galesco
Tadeu

Sargento
Lima

Sargento
Neri

Osvaldo
Meneses

Camino

Cabo
Wilson

Capitão
Ricardo
Silva

'Esta publicação foi feita seguindo rigorosamente a orientação do
Departamento Jurídico da APMDFESP e a Lei Eleitoral vigente, que
proíbe a divulgação do número do candidato e de seu partido e/ou
coligação. Para obter essas informações, visite o site
www.eleicoes2018.com e para conhecer as propostas de campanha
dos candidatos, consulte as redes sociais dos associados.'
Grafica Prime Colors - CNPJ - 07936937/0001-12
tiragem - 5000 exemplares

8

P

CLÍNICAS
AQUI EU POSSO PINTAR O 7!

arece uma aula de artesanato, onde os alunos caprichosamente
pintam os riscos nos panos de prato. Mas é muito mais do que isso. O Grupo
de Atividades da equipe multidisciplinar da APMDFESP tem por objetivo
desenvolver a capacidade motora dos pacientes, a interação e socialização
entre eles, fortalecendo as relações interpessoais. É, sim, voltado para o
artesanato, mas o resultado da pintura é o que menos importa.
Dona Glória Camargo Cândido perdeu o marido há três anos e não
quer ficar em casa pensando na vida. “Senão a vida leva a gente”, ensina
Dona Glória. Então ela vem para o grupo aprender a pintar e se distrai com
as amigas.
Também vem para se distrair Dona Catarina Lima da Silva, que não quer
“ficar parada pensando em sua situação”. Ela já teve dois AVCs e chegou
a perder todos os movimentos do corpo e também a fala. Hoje recuperou
quase tudo, tem apenas alguma limitação do lado esquerdo. E com a mão
direita pinta caprichosamente seus panos de prato.
Quando o horário do grupo termina, fica um gostinho de “quero mais”.
Os pacientes vão pra casa mais leves, pois passaram momentos agradáveis,
fazendo companhia uns aos outros. É o incrível poder terapêutico dos pincéis
e das tintas, misturados a um ingrediente poderoso: o calor humano.
Fazem parte do Grupo
de Atividades
os seguintes profissionais:
Luciana Vazquez – Psicóloga
Kássia Almeida –
Terapeuta Ocupacional
Regina Veleiro –
Fonoaudióloga
Carolina Tchakerian – Psicóloga
Michelle Barreto - Fisioterapeuta

Fisioterapia
Fonoaudiologia
Terapia Ocupacional
Psicologia
Psicopedagogia
Hidroterapia
Equoterapia
Acupuntura
Fisiatra
Atendimento Jurídico
Curso de Mergulho
Esporte e lazer
Assistência Social
Doação de cestas básicas
Empréstimo/doação de cadeiras
de rodas e de banho,
muletas, bengalas, camas
hospitalares e andadores
Doação de fraldas e materiais
hospitalares
Auxílios natalidade e funeral

ESCOLHAS

N

a adolescência começamos a
ter outro olhar para a nossa vida, mais
autonomia nas nossas escolhas e/ou
ações .

Aos erros e acertos tomamos
consciência que essas decisões
representam nossas atitudes e podem
custar caro quando não são bem
pensadas. Por isso, devemos refletir
bastante antes de escolher, assim nos
tornamos mais coerentes com o passar
do tempo.
Lembrem-se: As escolhas
representam nossas atitudes!

Amanda Valotta, Bruno Lucca Fonseca de
Souza, Gustavo Francisquini, Thais Sergio
Alencar, Aline Cangerana, Andressa Goes dos
Santos, Felipe Neri, Nathalia Agatha.

O QUE A APMDFESP
OFERECE:

Além de parcerias com:
Clínicas odontológicas
Farmácia
Ótica
Agência de viagem
Aparelhos auditivos
Pilates e massagem
Despachantes
Casas de repouso
Seguros de automóveis
Laboratórios
Escolas de idiomas
Adaptação de automóveis
Contabilidade
Aparelhos ortopédicos
Manutenção de
armas de fogo
Peças, pneus
e acessórios
para autos
Hotéis e pousadas

