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HOMENAGEADO  •

Bacharel em 
direito, ele 
ingressou na 
PM em 1995
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Uma história de dedicação à corpo-
ração. A trajetória do policial Machado 
com a região começa em 1973, quando 
veio de Pernambuco aos 5 anos de ida-
de com a família para Jandira. 

Já adulto, em 1994, ele ingressou na 
Polícia do Estado em 1994, no curso de 
soldado na Escola Superior de Soldado,.  
sendo classificado em 1995, no policia-
mento Metropolitano Oito.

Formado em Direito pela univer-
sidade Paulista (UNIP), Machado foi 
transferido em 1998 transferido para o 
comando de Policiamento Ambiental 
junto com o Cel. PM Luiz Carlos de 
Oliveira Guimarães permanecendo até 
o ano de 2000.

Depois disso, atuou no Comando de 

Em 2007, o policial 
participou da maior 
apreensão de drogas 
do Estado de São 
Paulo, em Barueri. 
Foi agraciado com 
láurea de mérito 
pessoal de 2o grau

curso de Sargento, sendo classificado na 
2ª Cia do Trigésimo Oitava, Batalhão de 
Policiamento da Capital.

Até o final da sua carreira na PM, 
mais de cinco mil policiais militares 
passaram passou pela sua formação 
mais de 5000 (cinco) Policiais Militares 
do ano de 2015 a 2018. Na matéria de 
Direito Penal e Direito Constitucional  

Destaque 
No ano de 2007, o sargento Macha-

do participou da maior apreensão de 
drogas do Estado de São Paulo, na ci-
dade de Barueri, sendo agraciado com 
láurea de mérito pessoal de 2º grau, no 
auto Comando Policiamento Quartel 
Geral da Polícia Militar.

Policiamento Oito em Barueri, na 1ª Cia 
PM, permanecendo até o ano 2014.

Depois disso, ele esteve na Escola 
Superior de Sargento para conclusão do 


