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NOTÍCIAS  •

Coronel subsitituiu Coronel Ricardo Tahara, que foi designado para comandar 
a Escola Superior de Soldados

Coronel Ricardo Roberto 
Tofanelli assume 
comando do CPA - M/8

Em 22 de fevereiro de 
2020, o Coronel Ricardo 
Roberto Tofanelli, assu-
miu o Comando de Poli-
ciamento de Área Metro-
politana 8 – Osasco, em 
substituição ao Coronel 
Ricardo Tahara, que foi 
designado para coman-
dar a Escola Superior de 
Soldados.

O Coronel Tofanelli e 
oriundo do Comando de 
Policiamento Rodoviá-
rio, onde comandava o 4º 
Batalhão de Policiamento 
Rodoviário, responsável 
principalmente pelas Ro-
dovias Anhanguera, Ban-
deirantes e pelo comple-
xo do Rodoanel.

Com 32 anos de ser-
viço na PMESP, já ser-
viu em diversas Unida-
des, dentre elas o 23º 
BPM/M, 36º BPM/I, Co-
mando de Policiamento 
da Capital, além do 4º 
BPRv como já citado.

Agora é responsável 

pela nobre missão da ges-
tão do policiamento pre-
ventivo em 15 municípios 
da nossa região metro-
politana, que é realizado 
através de seis Batalhões 
territoriais e um Batalhão 
de Ações Especiais, com 
um efetivo aproximado de 
3300 policiais militares.

Considera a APAS 
uma grande e tradicional 
parceira, principalmente 
pela preocupação com a 
saúde do policial mili-
tar, bem como de seus 
familiares, colocando o 
CPA/M-8 sempre à dis-
posição, não somente da 
APAS como de seus asso-
ciados.

A APAS Osasco e o 
jornal Osapas desejam 
muito sucesso nesse 
novo desafio, com toda 
essa trajetória e compe-
tência temos certeza que 
desempenhará um belo 
trabalho, assim como já 
está fazendo!  
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Almoço na Apas Osasco

12 de maio dia da Policial Militar Feminina. Parabéns guerreiras!

Na quinta-feira 2 de Ju-
lho, a APAS Osasco teve a 
honra de receber Coronel 
PM Ricardo Roberto To-
fanelli comandante atual do 
CPA – M/8, Tenente-coro-
nel PM Eunice Godinho co-
mandante do 14º BPM/M, 
Tenente Coronel PM Ar-
mando Paulillo Júnior co-
mandante 42° BPM/M  e o 
Major PM Joaquim Keida 
M. Ishy, estiveram pre-
sentes em um almoço com 
o Coronel Reginaldo dos 
Santos, presidente da APAS 
Osasco. O encontro foi mar-
cado com muitas risadas, 
conversas e pensamentos 
construtivos, todos estavam 
muito felizes pelo momento 
de descontração e bate papo, 
afinal eles trabalham tanto, 
têm grandes responsabilida-
des em seus cargos atuais.  

A APAS Osasco agra-
dece a presença de todos 
e deseja muito sucesso na 
trajetória de cada um, com 
muito êxito e felicidade! 
Pode contar com a nossa 
parceria sempre! 

O dia da Policial Militar 
Feminina é comemorado em 
12 de maio, com muita honra 
coragem e sensibilidade es-
sas guerreiras exercem suas 
funções com muito empenho 
e dedicação, defendendo a 
sociedade. Com muito orgu-
lho e alegria, o jornal Osapas 

parabeniza todas as mulheres 
policiais militares nesta data 
especial!

 Foi no dia 12 de maio de 
1955, pelo Decreto nº 24.548, 
que foi instalado o primeiro 
corpo feminino da América 
do Sul com a criação do Cor-
po de Policiamento Feminino 

da Guarda Civil de São Pau-
lo, dando sinal do pioneiris-
mo bandeirante. A princípio, 
as mulheres policiais traba-
lhavam em postos de serviço, 
depois no trânsito, em Bata-
lhões próprios e por fim no 
policiamento comum.

Foi na década de 1950 que 

surgiu a ideia de empregar 
mulheres em missões poli-
ciais no Brasil, com o intuito 
de sanar lacunas existentes 
na organização policial. Ao 
observar a inclusão de mu-
lheres no contingente policial 
em vários países da Europa e 
nos EUA, constatou-se que 

a mulher seria mais indicada 
para atender certas ocorrên-
cias no setor de segurança 
pública, como, por exemplo, 
a prostituição e a delinquên-
cia juvenil.

Uma justa homenagem às 
nossas guerreiras de farda! 
Parabéns!

Gostaríamos de parabenizar também as promoções que tivemos esse ano, sabemos 
que a batalha é grande, mas com muita perseverança e competência, conseguiram:

Majores promovidos a Tenente Coronel:
Armando Paulillo Júnior - 42º BPM/M

Eunice Rosa Godinho - 14º BPM/M
Josiel Oliveira de Andrade - 5 º BAEP

Capitao promovidos a Major    
Osvaldo José da Silva Junior

Tenentes promovidos a Capitaes:
Daniel Souza de Brito - 42º BPM/M

Fernando de Jesus Amaral - 42º BPM/M
José Luciano Colmanette - 36º BPM/M
Ledilson Ciríaco da Costa - 25º BPM/M
Marcelo Aparecido Vieira - CPA/M-8

Rodrigo Gonçalves dos Santos - 5º BAEP
Rodrigo Mattioli da Silva - 33º BPM/M


