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Especial

A sede da APMDFESP na Capital foi 
palco da solenidade de comemoração 
do Dia do Policial Militar Portador de 
Deficiência do Estado de São Paulo, 
em evento que aconteceu em 11 de 
novembro passado. 

A cerimônia foi prestigiada por 
um grande número de associados, 
parceiros, segurados, convidados da 
entidade e autoridades civis e militares. 

“Foi uma solenidade muito bonita e 
contamos mais uma vez com o apoio 
do nosso quadro associativo”, afirmou 
o vice presidente da entidade, Antonio 
Figueiredo Sobrinho.

A data existe oficialmente desde o 
dia 10 de março de 2001, quando foi 
publicada no Diário Oficial do Poder 
Executivo a Lei nº 10.778, originada 
após a aprovação pela Assembleia 
Legislativa do projeto de Lei nº 660/99 
de autoria do ex deputado estadual 
Cabo Wilson de Oliveira Morais.

Medalha Eterno(a) Guerreiro(a)
Assim como aconteceu no decorrer 

dos últimos anos, a APMDFESP fez a 
entrega da Medalha Eterno (a) Guerreiro 
(a) para algumas personalidades que se 
destacaram pelo envolvimento direto 
com os portadores de deficiência da 
Corporação.

“É um dos eventos mais esperados 
por todos nós, pois é a oportunidade 
de homenagear aqueles que se 
dedicam diretamente as causas dos 
PMs portadores de deficiência. Para a 
APMDFESP é o momento de agradecer 
o apoio que sempre recebemos e 
também a chance de homenagear 
aqueles que nos dão verdadeiras lições 
de vida”, afirmou o presidente Elcio 
Inocente.

Entidade comemora Dia do PM Portador de Deficiência 
e entrega medalha Eterno(a) Guerreiro (a)

Waldemir MiguelDr. Evandro Capano

Tenente Syllas Iadach

Sd. Silvia Lucia Longhi Major Renato Maximiano da Silva

Cap. Mauro Rodrigues de Almeida Sgt. Marcelo Nogueira
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São aqueles que aparecem 
quando você sente medo.

Quando você teme pela segurança 
da sua casa, do seu trabalho 

e da sua família, lá estará 
o Eterno Guerreiro.

Quando o seu dia parece 
rotineiro e acontece um imprevisto, 

sabe que poderá contar 
com o Eterno Guerreiro.

Quando vê aquela viatura 
passar em alta velocidade, 
lá esta o Eterno Guerreiro.

Às vezes fardado, 
às vezes sem farda.

O Eterno Guerreiro não escolhe 
o local para lutar por nós.

Nas ruas, nos hospitais, no ar, 
em plenários, em gabinetes.

Eles são guerreiros por natureza.

Muitos arriscam suas próprias 
vidas e outros salvam vidas.

Muitos lutam pelos nossos 
direitos contra aqueles que 

apregoam a violência.

Lutam contra as drogas, 
mas sempre pela paz.

O Eterno Guerreiro esquece-se 
da sua própria família, 
mas nunca da nossa.

Para os seus fi lhos, o Guerreiro 
está cansado e estressado, 

mas para as demais crianças 
ele tem paciência e cuidado.

O Eterno Guerreiro, 
homem ou mulher, militar 

ou não, é sempre guerreiro.

E SÃO ELES OS 
HOMENAGEADOS 
COM A MEDALHA 

ETERNO(A) GUERREIRO(A)

Sabem como e onde 
encontramos os nossos 

“Eternos(as)  
Guerreiros(as)”

Deputada Federal Keiko Ota 

Luciene Donizete de Sanctis

Sargento Gilberto Marques 

Tenente Silvio Roberto Pupo

Sd. Antônio Messias dos Santos

Luis Eduardo Peres Damasceno

Euvanda Rodrigues da Silva 

Caio Sérgio Ribeiro /Trancooper

Sd. Ricieri Guimarães de Carvalho

Tenente Silvia Regina Vieira 

Luis Carlos da Silva Bosio

Celso Almerine Dalenogare


