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HOMENAGEADO  •

José Fernando
Rodrigues

Terceiro 
sargento da 
Polícia Militar 
e dono de 
histórias com 
desfecho de 
sucesso

Foi na infância em uma fazenda em Pi-
rassununga, no interior de São Paulo, que 
despertou em José Fernando Rodrigues, 
de 61 anos, o interesse pela área militar. 
É que ele e seus irmãos foram nascidos e 
criados neste local, que pertencia ao Mi-
nistério da Aeronáutica. “Acabei sendo 
criado em uma doutrina militar, na qual 
não me arrependo. Convivia de perto com 
aquele ambiente e, apesar de não ter nin-
guém na família que fez carreira na polí-
cia, tudo isso acabou me inspirando. Foi 
por este motivo que ingressei na área”, 
contou José, que se aposentou como cabo 
e hoje é terceiro sargento.

O paulista serviu a aeronáutica como 
soldado de primeira classe, mas acabou 
mudando totalmente o rumo de sua vida 
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e veio para São Paulo para fazer car-
reira na Polícia Militar do Estado 
de São Paulo. “Ingressei na PM em 
1982, tinha uns 23 anos. Fiz escola 
em São José do Rio Preto em 1982, 
e fui destacado para trabalhar no 
14°BPM/M em Osasco. Decidi virar 
policial porque achei que seria mais 
útil para a sociedade paulista. Não me 
arrependo, acho que foi uma sábia de-
cisão”, explicou.

Em Osasco, José construiu sua 
carreira militar e passou por momen-
tos marcantes, como uma negocia-
ção com refém que durou mais de 37 
horas. “Isto foi em 2007. Me lembro 
como se fosse hoje. Negociei a libe-
ração de uma vítima feminina, que 
foi refém de um meliante armado. O 
mais gratifi cante é que depois de todo 
este tempo ela foi libertada com vida 
e o bandido preso. Este fato me orgu-
lha muito”, destacou.

Ainda segundo ele, uma das maio-
res lições que tirou de tudo que pas-
sou foi sobre a importância de ajudar 
o próximo. “A vida de um militar é 
árdua, mas poder ajudar ao próximo 

ou a sociedade mais necessitada de 
uma maneira onde uma boa atitude 
possam deixá-las com sentimento de 
gratidão, isto não tem dinheiro que 
pague”, disse.

Infância
Piraçununguense raiz, José Fer-

nando teve uma infância marcada 
pela alegria e muitas brincadeiras 
com seus sete irmãos. “Somos em 
quatro homens e quatro mulheres. A 
fazenda em que fomos criados fi cava 
a 13km da cidade, então acabei não 
tendo muitos amigos, somente os da 
escola. Mas isso não atrapalhou em 
nada. Eu e meus irmãos brincávamos 
muito lá, e com meus primos também. 
Tive uma infância bem feliz”.

Por seu pai ser gerente de produ-
ção no local, eles moravam nesta fa-
zenda da aeronáutica. “Era ele quem 
cuidava do leite, da compra e venda 
de gado. Minha mãe era do lar, mas 
lembro como se fosse hoje do dom 
dela para fazer doces caseiros e quei-
jos. O doce de leite era sua especiali-
dade”, relembrou.

Lado família
Casado há 27 anos com Devanil de 

Freitas Rodrigues, José é pai de três 
meninas, Michelle, de 33 anos, e as 
gêmeas Camila e Carolina, de 24. Se-
gundo ele, a família sempre o apoiou 
na carreira. “Nenhuma delas pensou 
em seguir na área militar, apesar de eu 
ter incentivado”, destacou.

Hoje, o plano do sargento é apro-
veitar os momentos com sua esposa 
e as fi lhas. “Trabalhei duro estes 29 
anos com determinação e honestida-
de. Agora é hora de cuidar e fi car mais 
ao lado da minha família”, fi nalizou.

Em Osasco, no 
14°BPM/M, José 
construiu sua carreira 
militar e passou por 
momentos marcantes, 
como uma negociação 
com refém que durou 
mais de 37 horas

Edição 110 • Setembro de 2019


