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HOMENAGEADO  

Geremias Clemente

 O barulho de uma sirene e de uma ra-

diopatrulha jamais passará despercebido 

por Geremias Clemente de Oliveira, de 69 

anos, ex-tenente da Polícia Militar de São 

Paulo. Com quase 20 anos de aposenta-

doria, o morador de Osasco conta que até 

hoje fica arrepiado e sente um “friozinho 

na barriga” quando ouve estes sons. “Não 

adianta, pode passar o tempo que for, a 

gente morre policial”.  

Quando jovem, iniciou a carreira por 

verdadeiro gosto à profissão e ao longo 

dos anos, viu no ofício a oportunidade de 

ganhar estabilidade. Com grande saudosis-

mo, Geremias relembra todas as etapas que 

viveu na carreira militar, conta sobre umas 

das histórias mais marcantes que presen-

ciou e dá conselho para os futuros policiais.

de Oliveira
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Como começou a sua história da Po-

lícia Militar?

Eu sou do interior, de Guararapes, 

em Araçatuba, e lá a gente admirava 

muito a Polícia. Com 18 anos, fui cha-

mado para servir o exército. Depois que 

saí de lá, trabalhei em uma empresa pri-

vada por três anos, mas resolvi entrar 

da carreira militar de verdade.

Em 1972, comecei a estudar na Es-

cola de Soldado em Taubaté, também 

no interior de São Paulo. Depois, vim 

para São Paulo e trabalhei no 25º Ba-

talhão de Polícia Militar (BPM), que é 

hoje é 7 BPM, da Lapa. Lá, fiquei com 

radiopatrulha.

Me aprimorei e fui fazer um curso 

de cabo em Campinas, quando retor-

nei para São Paulo, me tornei cabo das 

Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar 

(ROTA). Fiz um curso de sargento e fui 

escolhido para a Escola de Soldado do 

Barro Branco, onde atuei como auxiliar 

de instrutor, em 1978.

Depois, fui para o Quartel do Co-

mando Geral, onde fiquei até 1991. Fui 

ainda para o Batalhão de Itapetininga 

e depois retornei ao Quartel, onde me 

aposentei como tenente depois de 26 

anos de serviços prestados. 

Como era a relação da sua família em 

relação à carreira?

No início, minha mãe não gostava. 

Ela tinha medo e receio de acontecer 

alguma coisa, mas depois se acostumou 

com a ideia. Em 1978, quando eu estava 

no Quartel do Comando Geral, eu me ca-

sei. Minha esposa atuou dois anos como 

Polícia Feminina, então, ela me entendia 

e entendia a profissão. Me acompanhou 

sempre nas mudanças de quartel e cidade. 

Tenho dois filhos, o mais velho é 

engenheiro e o mais novo estuda sis-

temas da informação. Eles entendiam 

também, mas não quiseram seguir a 

carreira e eu até prefiro assim.

O sr. já sentiu medo?

Acho que as pessoas que não têm 

medo não são seres humanos. Claro que 

a gente tem, mas aprendemos a dominá

-lo na profissão.

Hoje em dia, a escola da 
Polícia Militar fala mais 
sobre isso, para colocar o ser 
humano em primeiro lugar

Como o sr. avalia a Polícia Mili-

tar, atualmente?

A corporação está muito diferente do 

tempo quando eu entrei. Nossa profissão 

é muito problemática, melhorou em al-

guns aspectos, mas piorou em outros. 

A parte que piorou diz respeito à se-

gurança. Policial de rua não tem aquela 

segurança no trabalho e isso acaba afe-

tando a segurança da população. Houve 

uma perda de autoridade. 

A parte boa é em relação aos di-

reitos humanos. Hoje em dia, a escola 

da Polícia Militar fala mais sobre isso, 

para colocar o ser humano em primeiro 

lugar. Fala da justiça, desde que ela seja 

bem aplicada.   

Qual foi o momento mais marcante 

enquanto exercia a profissão?

Um dos momentos mais marcantes 

da minha carreira foi o incêndio do Edi-

fício Joelma, em 1974. Eu trabalhava 

na Praça Ramos, próximo de lá. Quan-

do a Central de Operações Policias 

Militares (COPOM) fez o chamado da 

ocorrência, a minha viatura era uma das 

que estavam mais próximas do prédio. 

Fomos os primeiros a chegar.

Vi coisas inimagináveis, foi muito 

triste. Assim que encostei a viatura, um 

home se jogou do edifício, virou pó. Fi-

quei lá até o final, tentando ajudar no 

resgate das pessoas.

Qual conselho daria para quem quer 

seguir a carreira?

A pessoa tem de gostar da profis-

são. Não adianta ir por influência fazer 

o concurso, tem que gostar mesmo do 

ofício porque as coisas não são fáceis.

Para ser policial tem que ter huma-

nidade e ser sereno, pois a gente lida 

com seres humanos. Não pode deixar 

que o instrumento da arma suba à cabe-

ça para não fazer bobagem. 

 

O que Sr. faz no tempo livre agora?

Agora eu passo boa parte do meu 

tempo na internet, mexendo no Fa-

cebook. Fico vendo as notícias dos 

jornais, acompanhando as coisas que 

acontecem, me inteirando.


