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HOMENAGEADO  •

“Eu nasci com o sonho de ser policial e 
consegui”, comemora o 3º sargento Messias 

DNA, paixão pela 
polícia: 29 anos 
dedicados à corporação
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Muitas crianças sonham em ser po-
liciais, vibram ao ver viaturas e agentes 
nas ruas. A responsabilidade de zelar 
pela segurança pública e o sonho de 
menino se tornaram realidade para o 
3º Sargento Veterano Messias Horácio 
Raimundo, que dedicou 29 anos de sua 
vida à corporação e à sociedade.

Nascido no bairro do Jabaquara, 
Zona Sul de São Paulo, Messias con-
ta que desde pequeno teve o desejo de 
ser policial. “Perdi meu pai muito cedo, 
com 12 anos e a vida foi muito difícil 
porque com essa idade já trabalhava 
para ajudar minha mãe no sustento da 
casa”, contou. Com 18 anos, ele foi ser-
vir o Exército Brasileiro, na cidade de 
Barueri. “No mesmo ano fui atrás do 
meu sonho, que era ser policial mili-
tar. A minha vida profissional foi muito 
honrosa”, falou.

No início de sua carreira na Polícia 
Miliar, Messias foi soldado no 14º ba-
talhão, que pertencia a Osasco, poste-
riormente a companhia que ficava em 
Carapicuíba virou o 20º e 33º batalhão. 
“Nesse meio tempo por volta do ano de 
1989 fui para o Choque em São Paulo. 
Fiquei por três anos e retornei para a 
minha origem que era o 33M. Antes de 
aposentar fui a Cabo e na reforma fui a 
3º Sargento”, lembrou. 

Em sua trajetória na polícia, na maior 
parte do tempo, ele trabalhou no opera-
cional, inclusive em um “destacamen-
to” da corporação, chamado Cobra 20. 
“Posteriormente, fui para a Rota e de lá 
voltei para Carapicuíba; onde trabalhei 
com o Proerd (Programa Educacional 
de Resistência às Drogas e à Violência), 
encerrando minha carreira”. 

O 3º Sargento se formou em estudos 
sociais e fez complementação em His-
tória. Foi, por muitos anos, professor 
da rede pública estadual. Messias é ca-
poeirista e se orgulha por ensinar a ca-
poeira com o intuito de formar pessoas 
instruídas com visão social, política e 
amor ao próximo. 

Lembranças
Sobre ocorrências que tenham mar-

“A ideia já nasceu dentro de mim de ser 
policial. Se eu tivesse tido uma profissão 

também nobre como medicina ou engenharia, 
por exemplo, eu não seria tão feliz como eu fui 

por ser policial a minha vida toda”

cado a memória de Messias Raimundo, 
ele lembra de ter “salvado” seu parcei-
ro de viatura. “Meu parceiro estava na 
viatura prestes a ser alvejado por um 
meliante, eu consegui perceber ante. 
Troquei tiros com o bandido e acabei 
evitando dele atingir meu companhei-
ro”. Também não se esquece de ter aju-
dado a tirar uma criança soterrada de 
um desabamento em Itapevi.

O policial também participou de um 
atendimento, no qual conseguiu encon-
trar e a prender três estupradores. “Há 
muitos anos, nós os patrulheiros de rua 
atendíamos o telefone de emergência 
190. Neste dia, eu atendi. Era um se-
nhor muito simples, falando que alguns 
rapazes teriam abusado de uma menina. 
Chegando no local, se tratava de um es-

tupro. Três rapazes que haviam estupra-
do uma moça. A informação que tínha-
mos, era que um deles havia comprado 
vinho e sardinha no mesmo dia. Com 
essa pista, percorremos o comércio da 
região, até que conseguimos achar o lo-
cal. Fomos até a casa de um dos autores 
do crime e conseguimos prender os es-
tupradores”.

Messias é casado faz 38 anos com 
Cleonice Rosa Raimunda e, tem em seu 
DNA, a paixão pela polícia. Seu avô 
foi policial em Minas Gerais. “A ideia 
já nasceu dentro de mim de ser policial. 
Se eu tivesse tido uma profissão tam-
bém nobre como medicina ou engenha-
ria, por exemplo, eu não seria tão feliz 
como eu fui por ser policial a minha 
vida toda”, finalizou.


