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Você está querendo um emprego?

Eu ingressei na Guarda Civil 
de São Paulo no dia 1 de agosto 
de 1968, fui fazer escola na Rua 
São Joaquim, onde ficava a es-
cola de Polícia da Guarda Civil 
de São Paulo, e havia também a 
preparação dos alunos no Parque 
da Moóca que fica próximo a Rua 
dos Trilhos. Foram seis meses de 
adaptação e formação, de onde 

me formei como Guarda Civil de 
Terceira Classe. No ano de 1970 
houve a unificação com a Força 
Pública e nessa época eu que já 
estava muito bem preparado, vim 
para a Polícia como Guarda Civil 
de Segunda Classe, ou seja, teria 
que assumir as funções de Cabo. 
Na época da Guarda Civil tudo 
funcionava perfeitamente, nós 

Guardas Civis quando estávamos 
enfermos éramos atendidos na 
Avenida Higienópolis onde fun-
cionava a Secretaria de Seguran-
ça Pública. Na Guarda Civil, tudo 
funcionava a contento, nós tínha-
mos uma Caixa Beneficente que 
funcionava muito bem, e a nossa 
família recebia o atendimento do 
Hospital Santa Cruz, que funcio-

na até hoje, e também fica na Vila 
Mariana, ao lado da Caixa Bene-
ficente. Depois que ocorreu a uni-
ficação o Hospital passou a fazer 
convênios com outras entidades 
e deixou de nos atender. Hoje a 
Cruz Azul de São Paulo nos deve 
mais de R$642.960,00 para a nos-
sa APAS-OSASCO e eu tenho que 
esperar a decisão da justiça.

(Nesta foto, que foi feita em 1969, mostra o Coronel PM Reginaldo dos Santos na função de Guarda Civil de Terceira Classe, trabalhando no 
CEAGESP (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo), situada na Av. Dr. Gastão Vidigal, 1946 - Vila Leopoldina/SP, e fazendo o 
patrulhamento com vista aos bancos
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O objetivo do projeto é levar aos jovens, noções básicas sobre o trabalho da Polícia Militar

O projeto é realizado em Osasco, atingindo mais de mil alunos do ensino médio

A Base Comunitária de Seguran-
ça da Vila dos Remédios vem promo-
vendo semestralmente, desde 2015, o 
projeto “ Prazer em conhecer”, que 
tem como público-alvo adolescentes 
do ensino médio de escolas públicas 
e estaduais da região. O objetivo do 
projeto é levar aos jovens, noções bá-
sicas sobre o trabalho da Polícia Mili-
tar, compartilhando a responsabilida-
de da segurança pública, mostrando o 
quanto são importantes nesse assunto 
e que podem sim ajudar. Esse proje-
to traz bastante interação entre os 
jovens e policiais, trazendo uma me-
lhora significativa na visão que a so-
ciedade tem da corporação militar. O 
projeto é realizado em Osasco, atin-
gindo mais de 1.000 alunos do ensino 
médio da Região. 

O projeto é aplicado em três fa-
ses, a primeira denominada “Desen-

volvendo a Cidadania”, a segunda 
“Comportamento Seguro” e terceira 
“Fazendo a Diferença”.

A Base Comunitária da Vila dos 
Remédios também vem promovendo 
quinzenalmente, desde 2014, em parce-
ria com a Associação Mantenedora de 
Mães Especiais – AMME, outro pro-
jeto social “Horta na Praça”, que con-
siste na horticultura terapêutica para 
auxiliar o tratamento de pessoas com 
deficiências físicas e intelectuais, ser-
vindo como forma de interação entre a 
Policia Militar e a sociedade local.

O Jornal OSAPAS parabeniza esses 
projetos de tanta importância à socie-
dade, ajudando a construir um futuro 
melhor e cidadãos de bem! Parabéns 
a Base Comunitária de segurança da 
Vila dos Remédios, que vem promo-
vendo ações tão importantes e úteis 
como essas!

O relato abaixo foi realizado pela 
Tenente Coronel Libânia Ferraz Vaz 
Pinto, agradecemos imensamente a 
participação da Tenente nessa edição 
do nosso jornal OSAPAS.

O código Civil Brasileiro afirmava 
que as crianças, as mulheres a os indí-
genas eram relativamente incapazes. No 
dia 12 de maio de 1955 foi criado pelo 
Governador Jânio da Silva Quadros a Po-
licia Feminina sob comando da Dra. Hilda 
Macedo. Ela esteve estagiando na Ingla-
terra para colher subsídios da Formação 
do Policiamento Feminino uniformizado.

A Polícia Feminina, corporação 
uniformizada, prestava serviços assis-
tenciais nas estações Ferroviárias, Ro-
doviárias e Aeroportos, policiando em 
duplas semelhantes à Policial Feminina 
da Inglaterra. Logo foi declarada de 
utilidade pública pela Lei.

O Brasil tem cinco regiões climá-
tica. É um pais multirracional nenhum 
país no mundo tem esta característica. 
O Canadá que tem dois povos Ingleses 
de um lado e Franceses do outro tam-
bém se compara com o Brasil.

As 13 primeiras Policiais pioneiras 

no Brasil foram admiradas pelo mundo 
todo e por todo o Brasil, pois o Estado 
de São Paulo recebe imigrantes e mi-
grantes de todos os países e regiões, 
por isso o Batalhão da Polícia Femini-
na fez parte do roteiro turístico.

A Polícia Feminina apoiou as pri-
meiras damas do País do Estado e mu-
nicípio, incentivou a mulher sair do 
“casulo” e partir para o campo de traba-
lho, ingressar em cursos universitários 
prioritários aos homens, ocupar cargo 
de chefia nas empresas política e lazer.

O emprego da Polícia Feminina se 

fazia mais e mais necessário e se ex-
pandiu pelo interior do Estado de São 
Paulo e todo o Brasil, hoje as forças ar-
madas do Brasil também possuem nos 
seus quadros Polícia Feminina.

A Polícia Feminina do Estado de 
São Paulo participou da formação da 
primeira turma das forças armadas.

A saudosa Dra. Cel. Hilda Macedo, 
nosso eterno agradecimento.

O jornal OSAPAS não poderia dei-
xar de parabenizar essas guerreias que 
são tão importantes {a sociedade e espe-
cialmente aquelas que são mães!

Projetos Sociais da Polícia 
Militar que fazem a diferença!

Comemoração dupla em maio, mês das mães e da Polícia Feminina
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