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HOMENAGEADO  •

Cabo tem compromisso 
com a formação 
de soldados, como 
professora da PM

A cabo Semíramis de Lima, 

de 49 anos, está desde 1998 na 

Polícia Militar, mas pode ser con-

siderada mais que uma policial. 

Ela também é formadora de sol-

dados, como professora, função 

que tem desempenhado desde 

os primeiros dias na corporação. 

o Proerd (Programa Educacional 

de Resistência às Drogas), des-

tinado a conscientizar crianças 

do ensino fundamental sobre 

o perigo das drogas. “Fiquei 

encantada”, diz. Ela se recorda 

de sua atuação no projeto até 

hoje e cita como exemplo um 

dos alunos. “Amo muito vocês, 

me orgulho de ter sido aluno do 

Proerd. A gente se encontra no 

futuro”, escreveu Lucas, em sua 

redação. “Foi bem marcante por-

que realmente nos encontramos 

na Escola Superior de Soldados”, 

conta Semíramis. 

Há nove anos, ela dá aulas 

aos futuros soldados da Polí-

cia Militar, caso de Lucas, que 

hoje está na Academia do Barro 

Branco. Formada em curso Su-

perior de Tecnologia em Segu-

rança Pública, ela ensina portu-

guês instrumental e já deu aulas 

de policiamento comunitário. 

Atualmente, a policial preten-

de prestar o concurso para se 

conseguiu se tratar de uma artri-

te reumatoide, que não impediu 

de seguir na função. “Só tenho 

a agradecer à Polícia Militar em 

todos os sentidos da minha vida, 

porque em todos os momentos 

que eu precisei tive apoio. Tenho 

muito gratidão em fazer parte da 

corporação”, conta.
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ENTREVISTA  •

Como decidiu entrar na corporação?
Eu estava em uma situação bem difícil, 

porque estava desempregada e meu marido 
também e cheguei a atuar como camelô. Mo-
rava na avenida Tiradentes, em uma travessa 
da Jorge Miranda, em São Paulo. Cinco anos 
antes, trabalhei na administração da PM e 
decidi prestar o concurso.

 
Após o concurso onde atuou?

Fui classificada no 5º BLT100 que naquela 
época era o policiamento feminino. Fui traba-
lhar numa escola próxima da minha casa. Já 
morava no Jaraguá [zona oeste de São Paulo], 
tinha feito inscrição no Conjunto habitacional 
do CDHU do bairro. E consegui a classificação 
para trabalhar em uma escola perto da minha 
casa. Nessa época mesmo, houve uma mudan-
ça na corporação, extinguiram o policiamento 
feminino, aí fui classificada no 4º BPM/M, na 
Lapa. Mas continuei na escola nessa época, 
houve essa mudança somente de nome, mas 
continuei trabalhando no mesmo lugar.

 
O que marcou o início do seu trabalho?

No 4º Batalhão, eu conheci o Proerd (Pro-
grama Educacional de Resistência às Drogas e 
Violência) e fiquei muito encantada com esse 
programa. Resolvi fazer o curso. Fui chamada 
para trabalhar na Diretoria de Pessoal. Como 
eu havia trabalhado no administrativo, conhe-
cia o serviço, e fui ministrar aula no colégio da 
PM do Proerd, que fica ao lado da diretoria.

 
O que representa para você passar essa 
mensagem para as crianças?

Tem um fato interessante que um aluno 
meu do Proerd, o Lucas, hoje é aluno oficial na 
Academia do Barro Branco. Uma das redações 
escolhidas, na época da formatura, foi a dele, 
dizendo o que ele achava do Proerd. Uma 
das frases bem marcantes foi que um dia nós 
iríamos nos encontrar. E nos encontramos 
na Escola Superior de Soldados. Você precisa 
ver a felicidade desse rapaz. Ele é filho de um 
Subtenente, Claudinei, que trabalha na Escola 
de Superior de Soldados.

 
O que o programa busca ensinar?

O Proerd ensina algo tão simples e tão 
especial, que as crianças aprendam a dizer 
não às drogas. As drogas na maioria das vezes 
são aquelas que estão no dia a dia de todo 
mundo: o cigarro, a cerveja e é assim que as 
crianças começam a conhecer as drogas. Fora 
que o amor que eles têm pela polícia, com a 
gente, não tem explicação. São crianças da 
quarta série, tanto de escola participar quanto 
pública. As próprias escolas pedem o Proerd.

Como vê o resultado desse trabalho?
No dia da formatura, tanto eles choram, 

por saberem que acabou, quanto a gente 
chora, por saber que não vamos ter esse 
contato semanal com aquelas crianças. Mas, 
ao mesmo tempo, a gente tem essa satisfação 
de ter conseguido ensinar aquelas crianças a 
dizer não às drogas.

 
Qual sua função hoje?

Trabalho há nove anos Escola Superior de 
Soldados. Sou instrutora da Escola, trabalho 
na administração e ministro aulas para os 
alunos soldados. Posso dizer para você que 
vivo dias consagrados, que jamais ousaria 
esquecer. É uma frase de coração. 

Você deu aula para crianças e agora para 
soldados. Como vê essa sua atuação?

Quem gosta de ministrar aulas não 
consegue ficar longe. Vejo policiais que já 
se aposentaram e que dizem que amam 
ministrar aula. É uma sensação muito boa 
você poder ensinar e aprender, pois quem 
ensina aprende. 

O que vocês passam na Escola Superior 
de Soldados?

Os policiais entram na PM e têm aulas 
teóricas durante seis meses. E na sequência, vão 
para o especifico, primeiro é o básico, depois 
é o específico, estudam durante um ano para 
depois se formarem. O que a gente passa é 
que é um compromisso. Temos um lema que é 
“Nós Policiais Militares, sob a proteção de Deus, 
estamos compromissados com a Defesa da Vida, 
da Integridade Física e a Dignidade da Pessoa 
Humana”. É isso que a gente tenta passar para 
os nossos alunos, que é um compromisso com a 
vida das pessoas. É formar para servir.  

Ocorreram muitas mudanças no período 
que você entrou até hoje?

Muitas, como a tecnologia, principal-
mente o TMD (Terminal Móvel de Dados). Por 
meio do terminal de informações da PM, esse 
sistema consulta pelo RG onde visualizamos 
o nome, o sexo, data de nascimento, ficha 
criminal, com dados da SAP (Secretaria de Ad-
ministração Penitenciaria). Acho interessante 
porque é um programa que ajudou muito a 
PM no policiamento, em termos de tecnolo-
gia. A gente já visualiza todos os dados que a 
gente precisa para saber, a vida dessa pessoa. 
Percebo também com os alunos aquela garra 
que eles têm, de querer trabalhar em defesa 

da vida das pessoas, isso é muito gratificante. 
Acredito na mudança positiva, tenho muita 
fé em Deus. Quero acreditar que houve várias 
mudanças e que haverá muito mais para 
que se possa melhorar, pelo menos o nosso 
interesse é esse. 

 
Quais os planos para o futuro?

Faz dois anos que estou estudando para 
o CHQAOPM (Curso de Habilitação ao Quadro 
Auxiliar de Oficiais da Polícia Militar) para ser 
oficial. Por conta do meu problema de saúde, 
eu fiquei com restrição durante dez anos. 
Só que há dois anos, decidi pegar apto para 
poder fazer este concurso. 

O que ocorreu com a sua saúde?
Tive artrite reumatoide, há dez anos. No 

início eu pensei que iria me aposentar porque 
eu sentia muitas dores articulares, até que eu 
encontrei a doutora Cleide, que é Capitão e 
Médica da PM, e ela começou a cuidar de mim. 
Ela me receitou uma medicação e comecei a 
conseguir ter uma vida normal. Em dezembro 
do ano passado essa medicação estava em 
falta no SUS [Sistema Único de Saúde], como 
custa muito caro, está por volta de R$ 18 mil, 
entrei em desespero. Entrei com mandado de 
segurança pela APMDFESP (Associação dos 
Deficientes Físicos da Policia Militar). E graças a 
Deus, em janeiro, consegui a medicação.

 
Sua família te apoiou na decisão de 
entrar na PM?

Minha mãe foi a primeira a me apoiar, por 
incrível que pareça, e o restante do pessoal foi 
aceitando. Porque eles têm receio, têm medo 
que aconteça alguma coisa com a gente, mas 
foram aceitando e vendo que realmente sou 
uma guerreira. Tenho três filhos. Um é o William 
tem 24 anos, e é casado com a Camila. Ele pas-
sou em quatro faculdades públicas e escolheu 
a Unifesp, em São Paulo. É enfermeiro. Uma 
vez me perguntaram porque ele não é médico, 
se conseguiu passar em quatro universidades 
públicas. Fui perguntar e ele respondeu ‘mãe 
você sabe o que o médico faz? Ele examina o 
paciente e dá a receita. E eu quero cuidar das 
pessoas’. E a esposa dele também é formada 
pela Unifesp, se conheceram lá. Meu filho de 22 
anos também passou na Universidade de Floria-
nópolis, Marcello. Está fazendo engenharia 
elétrica. Segundo ano.  E o caçula tem sete 
anos. Esse diz que vai ser policial. 

Temos um lema que é “Nós Policiais 
Militares, sob a proteção de Deus, 
estamos compromissados com a Defesa da 
Vida, da Integridade Física e a Dignidade 
da Pessoa Humana”


