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HOMENAGEADO  •

Amilton Cássio 
Valente, de 62 
anos, entrou na 
PM quando tinha 
20 anos. Hoje, o 
capitão da reserva 
coleciona muitas 
conquistas, 
entre elas, sua 
passagem pela 
Rota, um sonho 
antigo

“Tudo o que 
conquistei, eu devo 
a Polícia Militar”
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Foi o desejo de combater a crimina-
lidade e proteger as pessoas em situação 

-
sio Valente, 62 anos, entrar na Polícia 

da PM e ocupando o cargo de capitão, 
-

gos que prestou o concurso. 
“Fiz a inscrição na 3ª cia do 14º 

BPM/M em Osasco e fui aprovado. Eu 
tinha uns 20 anos. Meus pais e irmãos 
sempre me apoiaram e, por ser o único 
com carreira no militarismo, julgo ser 
motivo de orgulho para eles”, contou 
o capitão.

Natural da cidade de Caldas, em Mi-
nas Gerais, Amilton vem de uma família 
de oito irmãos, sendo quatro mulheres e 
quatro homens. Ele lembra que a infân-

“Meu pai era motorista da antiga Es-
trada de Ferro Sorocabana, hoje CPTM. 
Minha mãe fazia bicos de faxinas em 
casas de família para ajudar. Quando 
eu tinha sete anos, nos mudamos para 
São Paulo, para o bairro da Freguesia do 
Ó. Depois de dois anos, viemos morar 
em Carapicuíba, onde estamos até hoje. 
Apesar da infância pobre, sempre fomos 
incentivados a estudar e ter uma forma-
ção. Eu e meus irmãos devemos muito 
aos nossos pais por isso”, destacou. 

Carreira

Durante a sua jornada como militar, 
Amilton passou por diferentes bata-
lhões, entre eles, 8º BPM/I, em Campi-
nas, em que fez seu curso de formação 
para soldado, 16º BPM/M, em Pinhei-
ros, e 23º BPM/M. Mas, segundo ele, o 
que mais o marcou sua trajetória foi a 
sua passagem pelo 1º Batalhão de Polí-
cia de Choque Tobias de Aguiar, a Rota.  

“Era um sonho antigo e fui convi-
dado por amigos que trabalhavam lá. 
Eles acompanhavam o meu desempe-
nho em ocorrências de crise, em con-
tato com a marginalidade mais violen-

momentos”, disse. 
Enquanto estava atuando na Rota, 

Amilton teve a oportunidade de con-

Enquanto estava atuando na Rota, Amilton 
teve a oportunidade de concluir sua 

formação em Ciências Jurídicas e realizar 
o curso de Habilitação ao Quadro Auxiliar 

de Oficiais da Polícia Militar

cluir sua formação em Ciências Jurí-
dicas e realizar o curso de Habilitação 

-
lícia Militar. 

“No Comando de Policiamento de 
Área Metropolitana 8 (CPA/M-8), eu e 
outros policiais iniciamos a implanta-
ção da polícia judiciária militar na cor-
poração, haja vista a criação dos tribu-
nais de pequenas causas no sistema de 
ordenamento jurídico brasileiro e sua 
necessária adequação as atividades da 
polícia”, apontou. 

Valente encerrou o seu ciclo na Po-
lícia Militar após 27 anos em exercício. 
Há 15 anos na reserva, ele destaca que 
todos os momentos foram vividos inten-

os cursos que eram possíveis. Sempre 

sinto muito realizado. Sempre terei um 
respeito e carinho pela Polícia Militar. 
Tudo o que conquistei, tanto na área de 
conhecimento como de realização pro-

Família

Outro orgulho na vida de Amilton é 
sua família. O capitão da reserva é pai 

-
lheres, além de dois netos. Ele conta que 
nenhuma de suas crias seguiu seus pas-
sos na carreira militar.

“Acho que essa decisão está relacio-

proporciona. Mas tenho muito orgulho 
deles, das pessoas honestas que são, e 
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