PERDEMOS UM

GUERREIRO
“Combati o bom combate,
encerrei a carreira, guardei a fé.
Desde agora, a coroa da justiça me está guardada,
a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele Dia;
e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda”
nda”
2ª Timóteo 4; 7 e 8

Jefferson Eduardo
Patriota dos Santos
23/08/1961
15/06/2008
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Palavra do Presidente

Uma missão especial
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Acima de parceiro e amigo, perdemos um irmão.
Aquela pessoa que nos momentos mais difíceis das nossas vidas encontrava
uma palavra para nos confortar.
Aquele companheiro que nunca abandonou uma luta em prol de quem quer
que seja.
Aquele que um dia, ainda no leito do HPM, se comprometeu em fundar uma
entidade que teria como objetivo facilitar a vida dos nossos companheiros.
Aquele que as pessoas aprenderam a respeitar.
Aquele que com seriedade, lealdade, justiça e serenidade norteava o rumo das
nossas caminhadas.
Aquele que encontrava forças onde só ele sabia encontrar.
Aquele que lutou. Lutou em todos os sentidos.
Lutou pela família, pelos amigos, pelos Policiais Militares e pela nossa
APMDFESP.
O Jefferson partiu.
Mas ﬁcou para cada um de nós uma missão mais do que especial.
Temos a certeza de que ele continuará nos guiando e mostrando o caminho
certo.
A vida continua. É claro que mais difícil ainda, aﬁnal estamos sem um grande
guerreiro.
Mas como sempre, contaremos com o apoio dos amigos para seguirmos em
frente.
A APMDFESP continuará tentando cumprir com sua missão.
A APMDFESP foi fundada com um objetivo e assim será.
Amigo Jefferson: obrigado por tudo que fez por nós.
Sua missão é nosso compromisso.
Seu exemplo será seguido.

Descanse em paz ETERNO GUERREIRO.....
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Um ﬁlho exemplar...
A falta do Sargento Jefferson será sentida por todos nós, mas
é difícil mensurar o quanto a família sentirá a ausência daquele
que tanto amava seus entes queridos. Quantas vezes o “tio
Jefferson” se desdobrou para atender sobrinhos e sobrinhas.
Nos raros momentos que tinha, era em casa que ele passava
suas horas de lazer, brincando e dando carinho para toda a sua
família.
Os pais, o sr. Joaquim Eduardo dos Santos e a sra. Anna
Miranda dos Santos (falecida) podem ter a certeza de que
colocaram no mundo um guerreiro incansável. Poucos são
aqueles que honram com tanta eﬁciência uma família. Nunca ele
mediu a distância ou o esforço para atender seus parentes.
O “tio dengo”, como era carinhosamente tratado pelos
familiares, continuará de onde estiver, amando e olhando para
todos aqueles que tanto o amavam....

Cartas

O verdadeiro amigo...
Uma conhecida música diz que “amigo é coisa para se
guardar do lado esquerdo do peito”.
Mas o Jefferson nunca foi considerado somente amigo
para aqueles que puderam conviver com ele. Irmão,
parceiro, pai, conselheiro, aﬁnal ele ultrapassava o limite
de ser apenas o “amigo”.
Em cada canto da cidade, em cada parte do Estado
e em cada Estado da Nação, as pessoas lamentam e
choram o falecimento dele. É difícil imaginar a quantidade
de pessoas que ﬁcaram órfãos daquele bem humorado
companheiro que sorria por pouca coisa.
Como serão os eventos e solenidades sem a presença
do Sargento Jefferson? E a sala de aula? Com certeza
ﬁcará um vazio sem o aluno que estava no último ano do
curso de Direito.

“Foi com pesar que ao abrir a página inicial da intranet
da PM me deparei com a nota informando o passamento
de nosso Presidente Jefferson Patriota. Infelizmente para
nós mais uma luz se apaga. Luz essa que sempre indicou o
norte da luta para os nossos HERÓIS anônimos, que deram
o melhor de si em prol da sociedade. Mas tenho a certeza
que lá do alto, ao lado de Nosso Senhor Jesus Cristo, o
Jefferson continuará sua luta por nós”

“Acabei de saber que perdemos um grande companheiro,
amigo e meu aﬁlhado de crisma. Um grande irmão de batalha.
O sargento Jefferson Patriota dos Santos, como o próprio
nome diz era um grande brasileiro e sempre teve um lema - o
possível fazemos na hora, o impossível leva mais ou menos
quinze minutos. Sempre sorridente e pronto a ajudar a quem
quer que fosse. Se não podia ajudar, sempre indicava um
caminho. Enquanto escrevo choro, por mim e pelo mundo,
que ﬁcou um pouco mais pobre. A dor é enorme”

2º SGT PM Paulo César Pires - Jaboticabal - SP

Sd. Res. EB Mauro Elizio de Avelar
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APMDFESP era a sua vida...

Amor a Corporação...
Em 18 de agosto de 1981, natural da pequena cidade
de Avanhandava, interior do Estado, o 3º Sgt. Ref.
Jefferson ingressou na Polícia Militar de São Paulo.
Trabalhou no 18º BPM/I e no atual 2º BP/Tran.
Depois, alvejado por um disparo, foi para a reserva.
Mas é difícil encontrar uma Unidade da Polícia Militar
onde o Sargento Jefferson não tenha feito amigos.
Defensor das causas dos policiais, ele lutou para
garantir benefícios para os companheiros. Do Soldado
mais recruta ao Comandante Geral ou ao Oﬁcial
mais antigo, o Sargento Jefferson tinha o mesmo
tratamento.
Não mediu esforços e nem maneiras para chegar
as autoridades, levando as reivindicações dos policiais
paulistas. Orgulho pela farda e amor pela Polícia Militar,
a CANÇÃO DA PM era sua música preferida. “Defender
a sociedade com o sacrifício da própria vida”, assim fez
o Sargento Jefferson.

O Sargento Jefferson tratou a APMDFESP como um pai que
cuida de seu ﬁlho. Foi um dos fundadores. Viu a entidade sair
de uma pequena sala, cedida pela AORPM e hoje ultrapassar
os mais de 25 mil associados e segurados.
Quantas vezes ﬁcava até madrugada em sua sala,
despachando e encontrando formas de ajudar os companheiros
do quadro associativo.
Ao longo dos 15 anos de sua existência a APMDFESP foi
administrada por aquele que tinha apenas um erro: buscar
incansavelmente o acerto.
Abdicou de projetos pessoais em benefício da entidade.
Cada novo sócio era tratado como membro de uma grande
família. Cada benefício prestado ao sócio era como se fosse
uma obrigação. Assim era o ETERNO GUERREIRO. Sempre
lutou. Nunca desistiu.
Que DEUS dê a sabedoria e força para continuarmos na
certeza de que nunca morrerá o ideal de quem plantou uma
semente em nossos corações.

Ato Ecumênico
A APMDFESP realizará no próximo dia 25 de junho,
quarta-feira, à partir das 10 horas, em sua sede, na
Rua Adolfo Samuel, nº 14, Jardim Santa Inês, um ATO
ECUMÊNICO, onde prestará mais uma justa homenagem
ao Sargento Jefferson Eduardo Patriota dos Santos.
A Diretoria Executiva, os Conselhos Fiscal e Deliberativo
e funcionários convidam todos os amigos, associados,
parceiros e admiradores para prestarem mais essa
homenagem ao ETERNO GUERREIRO.

