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Relato realizado pela colaboradora Cátia Ferreira de Moraes da APAS OSASCO

UMA HISTÓRIA DE MILAGRE
No início de outubro de 

2020, incentivada pelo Coro-
nel Reginaldo tomei a Vacina 
Pneumo 13, na Vaciclin (Clíni-
ca de Vacinas em Osasco), aliás 
todos os funcionários tomaram, 
preocupados com essa pande-
mia, uma forma de tentarmos 
nos prevenir e deixar nosso 
sistema imunológico mais for-
te. No início, tomei apenas por 
tomar, mas até o fim desse re-
lato perceberão que essa vacina 
salvou minha vida!

Em 9 de Novembro de 
2020, passei por um procedi-
mento cirúrgico, como já rea-
lizei a bariátrica, iria realizar a 
cirurgia reparadora, para tirar 
o excesso de pele da barriga e 
retirar duas hérnias que tinha 
no umbigo, o que me causava 
muita dor. A cirurgia teori-
camente seria simples e sem 
complicações no mesmo dia 
iria descer para o quarto. Co-
meçou então o pior pesadelo 
que passei na minha vida até 
hoje e meus familiares, amigos 
e principalmente minha filha, 
que susto que todos levamos. 
Entrei no hospital às 05h30 da 
manhã, realizei o procedimen-
to cirúrgico com o Dr. Paulo 
Jatene (o qual devo minha vida 
também, claro além de Deus), 
pois bem, minha filha foi me 
buscar às 18h00, pois teorica-
mente a cirurgia tinha sido um 
sucesso, porém não voltei da 
anestesia, deram a noticia para 
minha filha no fim da noite que 
eu teria que ser intubada, pois 
não estava reagindo, imaginem 

isso e estar aqui, permitir o 
meu renascimento, agradeço 
a equipe médica do Hospital 
Portinari, que não desistiram de 
mim, e lutaram pela minha vida 
todos os dias e principalmente 
ao Dr. Paulo Jatene, cirurgião, 
acompanhou todo o processo, 
esteve presente e ajudou minha 
filha dando notícias e conforto! 
Estou aqui hoje grata, e através 
do meu relato incentivar as pes-
soas a tomarem a Vacina Pneu-
mo 13, para quem sabe, assim 
como eu, salvar vidas!

Informação do Coronel 
PM Reginaldo dos Santos
Os Srs. viram a nossa fun-

cionária Cátia, que conseguiu 
conviver em plena pandemia, 
e nesse meio, vários médicos 
servem para comprovar, que 
graças a Vacina Pneumo 13 e 
Pneumo 23, os seres humanos, 
passam a ter uma melhor pro-
teção, e o ser humano pode até 
se infectar, mas será em menor 
grau. Assim a pessoa de nome 
Julian Regina e Bianca Hof-
fmann (que estão nas fotos), 
tiveram bronquite e Covid-19 
mas ambas foram fracas em ra-
zão da própria vacina.

Disponho de um número 
grande de pessoas que tomaram 
essa vacina por minha reco-
mendação. Vale a pena ressaltar 
que as vacinas estão autoriza-
das pela ANVISA, certo é que 
os governantes deveriam patro-
cinar esta vacina, pois é oficial, 
e não financiar sem comprova-
ção logica e científica.

Julian Regina e Bianca Hoffmann

o desespero dela!
Fizeram alguns exames e 

descobriram que tive embolia 
pulmonar, da perna foi para o 
pulmão, inclusive até hoje te-
nho a marca da meia cirúrgica 
na perna devido ao inchaço. 
A embolia – ou tromboembo-
lismo pulmonar é a obstrução 
da artéria pulmonar e de seus 
seguimentos por coágulos, ge-
ralmente formados nas veias 
das pernas, que migram até os 
pulmões pela circulação san-

guínea. Se não for diagnostica-
da e tratada corretamente, ela 
pode provocar complicações 
graves e até morte, inclusive 
são raras as vezes que algum 
paciente consegue sair com 
vida ou sem sequelas. Mais pra 
frente a pneumologista com 
quem estou fazendo o acompa-
nhamento devido à gravidade 
da situação garantiu que tive 
Covid-19, o que piorou o meu 
caso, visto que aumentou mais 
ainda minha dificuldade respi-

ratória levando a intubação.
Dei entrada na UTI como 

morta, minha filha recebeu a 
notícia dos médicos que não 
tinha mais o que fazer, para 
se preparar para o pior já, pois 
meu estado era muito grave, se 
ela tivesse fé era o momento 
de usá-la. Ela pediu algo para 
eles, para não desistirem de 
mim, pois temos DEUS na nos-
sa vida e ela sabia que iria cui-
dar de mim, os médicos podem 
desenganar, mas é dele que 
vem a última palavra! E então 
foi o que aconteceu, vivemos 
um milagre de Deus, fiquei 15 
dias no hospital, mas agora es-
tou em casa, me recuperando 
desse susto, tive uma segunda 
chance, renasci! Os médicos 
e a equipe que cuidou de mim 
na UTI não acreditaram que eu 
estava bem, quando desci para 
o quarto, todos os dias eles me 
visitavam para verem com os 
próprios olhos esse milagre, 
movimentamos aquele quarto, 
minha filha agradecia a todos 
emocionada, por não terem 
desistido de mim! Um dos mé-
dicos disse que era realmente 
um milagre, e minha sorte foi 
não ser fumante e a vacina que 
tomei a um mês atrás Pneu-
mo 13, pois além de tudo fui 
diagnosticada com uma leve 
pneumonia viral, a vacina for-
taleceu meu pulmão e sistema 
imunológico, o que me ajudou 
passar por tudo isso e estar 
aqui hoje para contar!

Primeiro agradeço a Deus 
por permitir eu passar por tudo 

Divulgação
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A Academia de Polícia Militar do Barro Branco em 2020 

Fazendo a diferença!

O Curso de Formação de Oficiais da 
Polícia Militar do Estado de São Paulo 
remonta a 2ª missão francesa e a imple-
mentação do curso literário e científico 
em 1944, ficou pronto o atual prédio, 
com instalações semelhantes à Acade-
mia militar das agulhas negras.

No ano de 2020, a Escola de Co-
mandantes alcançou destacados indica-
dores. Além de manter a excelência na 
formação do futuro Oficial da Polícia Mi-
litar, possuindo um currículo de 4 anos, 
mais de 100 matérias e de 10 mil horas 
aulas de estudos teóricos e práticos, bem 
como de estágios e atividades comple-
mentares, nossa centenária casa de 
ensino superior refinou e intensificou as 
atividades de ensino, gestão e logística.

A maior conquista acadêmica em 

2020 foi a continuidade do ciclo formativo 
num ano crítico, marcado pela pandemia 
do COVID -19. A formulação e a imple-
mentação das webaulas, através do uso 
de plataformas de transmissão gratuitas, 
permitiram o desenvolvimento das ma-
térias de conteúdo teórico com a mesma 
qualidade e duração, sem prejuízo de con-
teúdo curricular, mantendo os protocolos 
de distanciamento social exigidos.

As reformas e melhorias na APMBB 
foram inúmeras! Readequação e troca das 
linhas de encanamento e esgoto, pavimen-
tação das alamedas, reforma e pintura das 
áreas de lazer, revitalização do Ginásio Po-
liesportivo Coronel Catalano, além do prin-
cipal marco do ano: a completa reforma do 
Diretório Acadêmico XV de dezembro. 

As Operações Batalhão Acadêmico 

deram a tônica das atividades práticas dos 
futuros Comandantes! Em 2020, foram 
mais de 50 ações de patrulhamento em to-
das as regiões da capital. Como resultado, 
mais de 5 mil auxílios e apoios ao público 
registrados, além do atendimento de 
ocorrências de roubos, furtos, sequestros 
e outros flagrantes, possibilitando que o 
cadete vivenciasse a rotina operacional 
que será enfrentada após a conclusão do 
curso de formação de oficiais.

Quanto a Comunicação Social do 
Barro Branco, inúmeros marcos foram 
atingidos no ano: a criação e sedimentação 
de 5 canais de mídias sociais (facebook, 
instagram, youtube, twitter e blog) e a 
consolidação do Barro Branco como a Aca-
demia de Polícia com o maior número de 
seguidores na américa latina, com cerca 

Em um período tão conturbado com 
essa pandemia, de tantas notícias tristes, 
enfermidades, mortes, medo, tensão, en-
contramos pessoas, que procuram minimi-
zar o sofrimento dos outros, trazendo assim 
uma reflexão, que fazer o bem sem olhar a 
quem ainda é possível e essencial, gentilezas 
geram gentilezas, fazer o bem vale a pena!

Estamos falando de um Coronel da 
Polícia Militar, Cel PM Miguel Elias Daffara, 
Comandamte do CPA/M-5, na Zona Oeste 
da Capital desde de abril de 2020.

Um Comandante que se destacou na 
sua conduta de bondade e altruísmo, onde 
o CPA/M-5 iniciou um Projeto de entrega 
de Cestas Básicas juntamente com os PMs 
de Cristo e a Igreja do Evangelho Quadran-
gular de Vila Anastácio, no Projeto Polícia e 
Igreja, o qual já vem sido realizado no CPA 
desde 1917.  Tendo como alvo, minimizar 
a fome, a luta da população carente em 
meio à pandemia. Hoje viemos homena-
gear este homem, Cel Daffara, não só pela 
sua ideia de entregar cestas básicas a co-
munidade carente, mas pela sua ideia de 
uma Polícia mais envolvida. Foi iniciado o 

de 150 mil pessoas que acompanham, 
diariamente, a formação do oficial da 
policial militar bandeirante!

Pioneirismo e inovação alinhados 
com os valores e tradições! A Academia 
do Barro Branco tem um único objetivo: 
formar e forjar os futuros Comandantes da 
Polícia Militar do Estado de São Paulo! Para 

tanto, contamos com um seleto grupo de 
Oficiais, Praças e Professores que, irmana-
dos e imbuídos deste mesmo propósito, 
transmitem conhecimentos, habilidades 
e atitudes, transmitindo competências 
imprescindíveis para que os Cadetes de 
Tobias possam enfrentar os complexos de-
safios de nossa carreira! FOCO NA MISSÃO!

FOCO NA MISSÃO!

va junto com os policiais.
Interessante como foi ensinado a ele, 

pela sua mãe, a servir, a amar ao próximo, 
aprendeu na igreja desde pequeno fazer o 
bem a todos que precisam, e com certeza 
hoje sua mãe está orgulhosa de quem seu 
filho se tornou, não só um Comandante de 
CPA, mas um Comandante que não só Co-
manda, mas anda junto com a sua tropa e 
leva uma Polícia diferenciada às ruas, uma 
Polícia humana, como ele.

Estiveram do lado do Cel Daffara 
neste Projeto, Cel PM Herbert, Coman-
dante do 49°BPM/M, Ten Andrade, Co-
mandante da 1°Cia do 49°BPM/M e seus 
policiais, Cel Terra, Pr Gil,  Capelão Yukio, 
Capelã Lucineide, Capelão Ricardo dos 
PMs de Cristo e Pr Armando, Pra Meire-
lene e equipe missionária da Igreja do 
Evangelho Quadrangular de Vila Anas-
tácio em Perus, para que este trabalho 
obtivesse o resultado esperado. 

O Jornal Osapas parabeniza a todos 
pelo belo projeto, atitudes como essa 
fazem a diferença, contribuem para um 
mundo melhor!

projeto na área do 49⁰BPM/M, Perus,  
1ª Cia e em 4 meses de trabalho, que 
iniciou em setembro e fechou com chave 
de ouro em dezembro, foram atendidas 
mais de 250 famílias, sendo entregues 
diretamente pelos policiais as cestas à 
comunidade,  levando uma Polícia Co-
munitária à população.

Para alguns, uma atitude corriqueira, 

entregar cestas básicas, atitude simples, 
quantos não fazem isso?  Mas a diferença 
aqui, é que se trata de um Comandante, 
que, mesmo diante de uma tarefa tão ár-
dua de Comandar um grande CPA, se pre-
ocupa não somente em comandar, mas 
cuidar verdadeiramente do bem estar da 
área, onde seus comandados atuam, cui-
dando da população, não só na segurança, 

mas no verdadeiro bem estar das famílias.
No coração deste comandante estava 

em vir os policiais sendo envolvidos com 
as vidas que eles socorrem diariamente, 
vivendo a experiência única de serem 
instrumentos de bondade para reduzir o 
sofrimento da população carente, haveria 
de ser um marco na história do CPA/M-5 e 
em todo o momento o comandante esta-


