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DiREToRia ExECuTiVa

ExPEDiENTE

o NaTaL DE ToDoS 
oS DiaS

Cel PM Roberto Allegretti
Presidente da Diretoria Executiva

o mês de dezembro chega e 
com ele os sinais claros de 
que mais um ano está termi-

nando. A iluminação e os enfeites ca-
racterísticos dessa época nos mostram 
que é tempo de desacelerar e refletir. 
Refletir sobre acertos e erros, ponderar 
sobre o que mais poderia ter sido feito 
e, nessa contabilidade íntima, concluir 
sobre a prevalência de créditos ou débi-
tos e replanejar o ano que se aproxima 
na perspectiva da ampliação dos acer-
tos e da correção dos desacertos.

Mas o que efetivamente chama a 
atenção no mês de dezembro é a sensi-
bilidade que toma conta da maioria das 
pessoas. Motivadas pelo “espírito de 
natal”, muitas se mobilizam, individu-
almente ou em grupo, na tentativa de 
levar um pouco de alegria àqueles que 
pouco ou quase nada têm. Algumas o 
fazem como continuidade de edificante 
trabalho solidário que desenvolvem ao 
longo do ano. Outras o fazem em ra-
zão da inspiração natalina. De uma ou 
de outra forma, o que se vê presente é 
o sentimento de solidariedade entre as 
pessoas. Solidariedade, palavra com 
mesma raiz de sólido e de solidificar, 
indica coesão, unicidade. Ser solidário 
é estar junto, auxiliar, apoiar, não ape-
nas materialmente, mas, acima de tudo, 
emocional e espiritualmente.

Nós, os militares estaduais, que diaria-
mente nos deparamos com o sofrimento 
e a miséria humana nas mais diversas si-
tuações, sabemos o bem que faz auxiliar 
pessoas que mal conhecemos e como es-
sas pessoas nos ficam agradecidas pelo 
que fizemos. A solidariedade, presente 
no trabalho policial, alcança a sua maior 
dimensão quando há o sacrifício da vida 
do profissional de segurança em favor 
de seu semelhante. 

Mas não é apenas no exercício pro-

fissional que a solidariedade do policial 
aparece. Em inúmeras situações, podemos 
constatar a presença de companheiros de 
farda, de todos os postos e graduações, 
ativos e inativos, em ações afirmativas de 
natureza solidária.

No âmbito associativo, a AFAM tem a 
solidariedade como seu principal funda-
mento. Sempre preocupada em oferecer 
benefícios que promovam o auxílio frater-
no e o desenvolvimento pessoal, a Entida-
de está na linha de frente para dar suporte 
nos momentos mais aflitivos da vida de 
cada associado.

É essa vontade ativa de ajudar que faz a 
AFAM viver todos os dias do ano o espírito 
natalino. É o nosso Natal de todos os dias.

Conquistas de 2011 e perspecti-
vas para 2012

A matéria principal desta edição traz as 
principais realizações de 2011 e os proje-
tos para 2012. Por certo, muito foi feito em 
2011, mas muito há ainda por fazer no ano 
que se aproxima. Para que isso seja pos-
sível, contamos com o inestimável apoio 
de nossos companheiros de Diretoria, dos 
integrantes do Conselho Deliberativo e 
do Conselho Fiscal, dos funcionários da 
Entidade e, acima de tudo de nossos asso-
ciados. A todos, desejamos, sob a proteção 
de Deus, um Natal de muita paz e um ano 
novo repleto de realizações.
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Localizado na região metropolitana de São Paulo, 

Guarulhos tem os meios de transporte como gran-
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público geral de 179.000 pessoas
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aconteceu

PoLíCia MiLiTaR TERá MaiS DE SEiS MiL 
NoVoS SoLDaDoS aTé o fiNaL Do aNo

TRoPa DE CHoquE Da 
PoLíCia MiLiTaR TEM NoVo 
CoMaNDaNTE

a Polícia Militar formou, somente nos dez primeiros 
meses deste ano, 4.459 novos soldados. No início de 
novembro, havia ainda uma turma de 1.600 soldados 

sendo preparada na Escola Superior de Soldados, prestes a se 
formar. Somados os números, a PM terá reforçado seus qua-
dros com mais de seis mil policiais em 2011. As informações 
foram divulgadas durante formatura realizada em 31 de ou-
tubro, no Vale do Anhangabaú, Centro de São Paulo, quando 
mais 2.127 soldados de 2ª classe passaram a reforçar o policia-
mento na capital, na Grande São Paulo, e em cidades do litoral 
e do interior. O Governador Geraldo Alckmin, o Secretário da 

o Coronel César Augusto Franco Morelli é o novo Comandante do Policiamen-
to de Choque da Polícia Militar. O oficial assumiu o cargo no dia 08 de no-
vembro, em cerimônia realizada na sede da Rota (Rondas Ostensivas Tobias 

de Aguiar), no bairro da Luz, em São Paulo. Morelli assume o posto deixado pelo Co-
ronel Maércio Ananias Batista, que estava há mais de um ano à frente do Comando de 
Policiamento de Choque (CPChq). Participaram da cerimônia o Secretário da Seguran-
ça Pública, Antonio Ferreira Pinto, e o Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Ál-
varo Batista Camilo. O novo Comandante do Choque tem 51 anos, 32 deles dedicados 
à Polícia Militar. Com passagens pela Rota e Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais), 
Morelli já esteve à frente da Polícia Militar em Guarulhos e Osasco. 
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Segurança Pública do Estado de São Paulo, Antonio Ferreira Pinto, 
e o Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Álvaro Batista 
Camilo, participaram da solenidade. Na ocasião, o Governador 
anunciou outras medidas para fortalecer a segurança pública. “Te-
remos mais duas mil viaturas para a Polícia Militar e 200 bases co-
munitárias em 60 dias, além de 1.000 agentes especiais de escolta, 
que vão liberar outros mil PMs”, disse Alckmin. 
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uSiNa DE BELo MoNTE PRoVoCa 
aLVoRoço Na iNTERNET

GoVERNo iNTENSifiCa LuTa CoNTRa 
CoNSuMo DE áLCooL PoR MENoRES

um vídeo lançado nas redes sociais em 15 de novembro le-
vou apenas algumas horas para se tornar febre nacional. 
Trata-se do “É a Gota D’Água +10”, projeto idealizado 

pelo ator Sérgio Marone em parceria com a jornalista Maria Pau-
la Fernandes, que reuniu 19 atores da Rede Globo para discutir 
o planejamento energético brasileiro e, mais especificamente, a 
construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Com direção de 
Marcos Prado (o mesmo diretor dos filmes “Tropa de Elite”), o 
vídeo levanta aspectos importantes sobre o projeto da 3ª maior 
usina hidrelétrica do mundo, que será construída na região do rio 
Xingu, Floresta Amazônica, e, além de desviar o curso do rio, po-
derá ser responsável pelo desmatamento de uma área equivalen-
te à cidade de Natal (RN). Outros fatores, como os R$ 30 bilhões 
gastos na obra (dos quais 80% serão provenientes de impostos), o 
aproveitamento de apenas um terço da capacidade da usina e a 
necessidade de deslocamento de índios e ribeirinhos residentes no 
Parque Nacional do Xingu também são destacados. Com duração 
de pouco mais de cinco minutos, o vídeo parece ter alcançado o 
objetivo a que se propunha: pouco mais de uma semana após seu 
lançamento, a petição para parar a obra, disponibilizada no site 
do projeto, já contava com um milhão de assinaturas, meta pre-
vista pelos idealizadores para que pudessem enviá-la diretamente 
à presidente Dilma Roussef. Para conferir o vídeo ou obter mais 
informações, acesse www.movimentogotadagua.com.br.

Já está em vigor, em todo o Estado de São Paulo, a nova legislação antiálcool para 
menores de idade. A medida, que faz parte do Programa Estadual de Combate ao 
Álcool na Infância e na Juventude, passou a valer em novembro deste ano e proíbe 

comerciantes de venderem e também de permitirem o consumo ou o oferecimento de be-
bidas alcoólicas a crianças e adolescentes no interior de seus estabelecimentos, ainda que 
estejam acompanhados pelos pais ou responsáveis. Até então, comerciantes não pode-
riam ser responsabilizados pelo consumo de álcool por menores, caso as bebidas fossem 
compradas por adultos. A nova lei já conta com fiscalização e aplicação de multas aos 
empresários que não a cumprirem e também determina sanções administrativas, além 
das punições civis e penais já previstas pela legislação brasileira para este tipo de crime. 
A Secretaria da Saúde disponibilizou um portal específico sobre o assunto, que permite 
o download da legislação e possibilita esclarecimento de dúvidas. Para ficar por dentro, 
acesse www.alcoolparamenoreseproibido.sp.gov.br.
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fazER 
o beM 
SEM 
oLHaR 
A queM
A Sd PM Alice 
Rocha aproveita 
seus horários de 
folga para realizar 
trabalhos sociais com 
moradores de rua em 
Suzano e Jundiapeba

“A SenSAção 

de PodeR fAzeR 

Algo PoR eSSAS 

PeSSoAS é 

Muito boA; é uM 

SentiMento de 

deveR cuMPRido”

q
uando entrou na Polícia 
Militar, a Sd PM Alice Ro-
cha, do 32º BPM/M, não 
sabia, ao certo, o que es-

tava por vir. Com o passar do tempo, to-
mou gosto pelo seu trabalho em Suzano e 
passou a atuar como policial instrutora do 
Programa Educacional de Resistência às 
Drogas e à Violência (PROERD) – projeto 
que tem o objetivo de prevenir o uso de 
drogas entre alunos do Ensino Fundamen-
tal. Porém, a vontade de ajudar ao próxi-
mo era tanta que Alice decidiu ir além e 
doar um pouco de seu tempo à realização 
de trabalhos comunitários. 

Num gesto espontâneo de coragem e 
generosidade, a SD PM tem se dedicado 
a minimizar as dificuldades de cidadãos 
que sequer conhece. Para tanto, há mais 
de um ano, aderiu a um projeto da Igreja 
Renovada Ministério Apostólico e Pro-

fético (IRMAP) de Suzano, que distribui 
sopa, banho e roupas para moradores de 
rua. Desde então, a Sd PM demonstra 
grande satisfação em realizar a ativida-
de, que costuma chamar de “Sopa, Sabão 
e Salvação”. “A sensação de poder fazer 
algo por essas pessoas é muito boa; é um 
sentimento de dever cumprido”, afirma.

Dedicação como ingrediente
Além de alimentar e oferecer condições 

adequadas de higiene aos moradores de 
rua, o projeto de que participa também 
tem como objetivo auxiliá-los e direcioná-
los para que possam resgatar a autoestima 
e, desta maneira, procurar uma forma de 
restabelecer suas próprias vidas. O com-
bate ao consumo de drogas e álcool, por 
exemplo, é um dos aspectos amplamente 
trabalhados. “As drogas representam um 
problema na vida dos moradores de rua. 
É difícil encontrar um andarilho que não 
esteja ligado ao álcool, ao crack ou a outro 
tipo de droga”, conta a Sd PM. 

Os trabalhos são realizados uma vez por 
semana, às sextas-feiras, na área central de 
Suzano, estendendo-se para Jundiapeba 

– ambos localizados na região de Mogi 
das Cruzes (SP). Antes, porém, os parti-
cipantes do projeto preparam a sopa na 
sede da Igreja com alimentos doados por 
parceiros, como a Quitanda da Amélia, o 
Açougue Santa Izabel, o Açougue do Jar-
dim Natal, o Comércio In Natura do Sr. 
Lauro Tóya e o Supermercado Mago. A 
higiene pessoal também acontece na Igre-
ja, enquanto a distribuição de roupas é re-
alizada com peças doadas.  

As dificuldades para manter a iniciati-
va, evidentemente, são muitas, mas Ali-
ce não se abate e segue seu trabalho com 
muita dedicação. Em meio às diversas 
atribulações do serviço como policial mi-
litar, encontra disposição e boa vontade 
para ajudar os desfavorecidos. “O amor ao 
próximo pode ser demonstrado por meio 
de ações que o nosso coração determina; 
então, faça a sua parte hoje, pois amanhã 
pode não dar mais tempo”, conclui. 
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Solidariedade

Por Renato Sábio Rodrigues
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CAmINhO SeguRO
equipe do tático ostensivo Rodoviário (toR) realiza apreensão 
de armas e munições na Rodovia dos bandeirantes

a rotina imprevisível faz parte da realidade de qualquer 
policial militar, afinal, diariamente, cada um deles se 
depara com as mais diversas (e, muitas vezes, perigo-
sas) situações. Mesmo diante do risco iminente, cabe a 

eles agir com rapidez e precisão, recorrendo às técnicas que apren-
deram durante sua formação e, também, aos ensinamentos adqui-
ridos com a prática. Mas, às vezes, além de todas estas ferramen-
tas, é preciso algo a mais para combater o crime com eficiência.

O olhar atento e instintivo de uma das equipes do Tático Osten-
sivo Rodoviário (TOR) – que é, hoje, um dos principais braços de 
atuação do Comando de Policiamento Rodoviário do Estado de 
São Paulo –, por exemplo, permitiu a realização de uma aborda-
gem de sucesso.

O episódio em questão ocorreu em 18 de agosto deste ano, 
quando o Cb PM Valdenir José Bitiu, o Sd PM Sérgio Martins e o 
Sd PM Robson Mori Silva (na foto, da esquerda para a direita) pa-
trulhavam o Km 28 da rodovia dos Bandeirantes e notaram atitu-
de suspeita de três homens, que estavam dentro de um caminhão 
estacionado em um posto de combustível.

A equipe decidiu abordá-los e encontrou, no interior do ve-
ículo, armas e munições, além de aparelhos utilizados para 
bloquear rastreadores. Após dar voz de prisão aos homens, os 
policiais ainda conseguiram informações relacionadas à outra 
quadrilha que atuava naquela mesma rodovia, impedindo, 
desta forma, a ação criminosa.

Proteção no trânsito
O Comando de Policiamento Rodoviário nasceu em 1948, como 

Grupo Especial de Polícia Rodoviária e um efetivo de apenas 60 
homens. Atualmente, o segmento especializado da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo, que tem como comandante o Coronel PM 

Jean Charles Oliveira Diniz Serbeto, conta com cerca de 4.000 po-
liciais, que são responsáveis por realizar o policiamento ostensivo 
de trânsito e garantir a preservação da ordem pública em toda a 
malha rodoviária paulista, perfazendo um total de mais de 20 mil 
quilômetros de rodovias. 

Por sua vez, criado em 1987, o TOR atua como Força Tática nas 
rodovias e dispõe de equipamentos, técnicas e táticas específicas 
para agir em intervenções especiais. Atuações como as do Cb PM 
Valdenir José Bitiu, do Sd PM Sérgio Martins e do Sd PM Robson 
Mori Silva fazem parte do cotidiano do TOR e, entre outras coisas, 
impedem o escoamento de armas, substâncias ilegais e mercado-
rias roubadas para outras regiões do País.  

Comando de Policiamento Rodoviário do estado de São 
Paulo | (11) 3327-2727
www.polmil.sp.gov.br/unidades/cprv

Cb PM Bitiu, Sd PM Martins e Sd PM Silva executaram abordagem de sucesso 
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Policial em deStaque

Por Hilda Ribeiro de Macena
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CORRIdA 
CONTRA O TEMPo

Saiba mais sobre o Sd PM leandro Prates, 
que conquistou ouro na prova dos 1500 metros 
rasos no Pan-Americano de guadalajaraa prova dos 1.500 metros rasos 

foi, certamente, uma das dis-
putas mais emocionantes (e 
inesquecíveis) da 16ª edição 

dos Jogos Pan-Americanos, recentemen-
te realizados em Guadalajara (México). 
Apesar de se tratar de uma modalidade de 
longa distância, o brasileiro Leandro Pra-
tes e o equatoriano Byron Piedra (na foto) 
protagonizaram uma chegada eletrizante 
e ultrapassaram a linha final praticamente 
empatados. A definição do vencedor só foi 
possível graças ao photo finish, recurso que 
fotografa o momento exato da chegada de 
cada atleta – e as imagens, enfim, consagra-
ram a vitória do brasileiro por nada menos 
que um centésimo de segundo.

O resultado apertado, no entanto, só 
veio confirmar a soberania de Prates, que 
já detém os títulos de campeão sul-ame-
ricano, brasileiro e estadual na prova dos 
1.500 metros, sua especialidade ao lado 
dos 5.000 metros rasos. Para alcançar estes 
resultados, o atleta meio-fundista tem rea-
lizado longos treinos diários e, em meio a 
toda esta maratona, ainda encontra tempo 
para se dedicar com afinco à carreira que 
iniciou na Polícia Militar do Estado de São 
Paulo em 2009.

Atualmente, Prates é um dos soldados 
que atua na guarda da Escola de Educa-

além do trabalho

ção Física da PM. Após o serviço, apro-
veita a estrutura da unidade para praticar 
1h30min de exercícios de condicionamento 
físico e correr na pista de atletismo. E não 
para por aí: todas as noites, o Sd PM recor-
re aos parques da cidade de São Paulo para 
dar continuidade ao treinamento. 

Além disso, como trabalha em escala 
de 12h x 36h, usa seus dias de folga para 
treinar na pista de atletismo da cidade de 
São Caetano do Sul (SP) ao lado do fun-
dista Marilson Gomes dos Santos, um dos 
maiores nomes do atletismo brasileiro na 
atualidade. “O Marilson é uma grande ins-
piração para mim, é um exemplo de deter-
minação e de grande atleta”, conta Prates. 
A próxima meta do Sd PM é obter o índice 
olímpico e conquistar uma vaga nos Jogos 
de Londres, em 2012. 

Jornada dupla
Apesar da carreira promissora como 

atleta, Prates não pretende abandonar a 
PM. “Desde criança sempre quis ser Po-
licial Militar; eu gosto do que faço e, por 
isso, faço com satisfação”, afirma. Antes de 

atuar na Escola de Educação Física, o Sd PM 
passou pelo patrulhamento de ruas e pelo 
serviço 190. Neste segundo trabalho, teve, 
inclusive, a oportunidade de demonstrar 
sua agilidade fora das pistas de corrida.

Ao atender o telefonema de uma mãe 
desesperada, Prates soube conduzi-la com 
precisão para que a mesma pudesse deso-
bstruir as vias aéreas do filho recém-nasci-
do, que estava engasgado e não conseguia 
respirar. A situação de extrema tensão não 
intimidou o Sd PM, que ganhou fama por 
ter ajudado a salvar a vida da criança. “No 
190, você aprende a controlar suas emo-
ções para manter a calma e conseguir aju-
dar”, afirma. 

Seja na vida de atleta, seja no trabalho 
como policial militar, o sucesso de Prates 
está apenas começando. E, para quem pre-
tende seguir seus passos, o Sd PM aconselha: 
“Jogar futebol com os amigos, exercitar-se 
em academias ou até mesmo correr em um 
parque são formas prazerosas de manter-se 
saudável; não é necessário ser um atleta pro-
fissional, pois cada um tem seu ritmo e o que 
importa é cuidar da saúde”, conclui.
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aos bons resul-
tados do Sd PM 
Leandro Prates: 
na primeira 
imagem (esq. 
para dir.), atleta é 
parabenizado por 
Geraldo alckmin 
(Governador 
do Estado); na 
última, posa para 
a foto ao lado da 
presidente Dilma 
Roussef 

Por Renato Sábio Rodrigues
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Cel PM Roberto allegretti (esq.) e alexandre de Moraes
fecham negociação

JurÍdico

AFAm CONTRATA O PROFeSSOR 
AleXANdRe de mORAeS COmO 
CONSulTOR JuRídICO PeRmANeNTe
contratação representa significativo avanço no processo de 
representação e defesa dos interesses dos associados

a
pós a exitosa ação que restabeleceu a fórmu-
la de cálculo do Regime Especial de Trabalho 
Policial (RETP) utilizada há mais de 17 anos, 
a Diretoria Executiva da AFAM decidiu con-

tratar, de forma permanente, o escritório “Alexandre de 
Moraes – Sociedade de Advogados” para consultoria es-
tratégica e jurídica em processos legislativos e judiciais, 
na defesa dos interesses da Entidade e de seus associa-
dos em matérias de repercussão institucional. 

O contrato prevê, além do acompanhamento das 
discussões legislativas e administrativas, a apresenta-
ção de minutas e defesas administrativas, bem como 
os necessários recursos e medidas administrativas ca-
bíveis (veja box).

Igualmente, o âmbito da contratação abrange o 
ajuizamento de ações e medidas judiciais, inclusi-

Confira as atividades a serem desempenhadas 
com a chegada de alexandre Moraes.
• Consultoria estratégica e jurídica durante os 
processos legislativos no Congresso Nacional e 
assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, 
nos assuntos institucionais relativos à Polícia Mili-
tar, que possam afetar os associados da afaM;
• Consultoria estratégica e jurídica em relação 
à elaboração e edição de atos normativos, pelo 
Poder Executivo Estadual, em matéria institucional 
da Polícia Militar de interesse da Entidade;
• Consultoria estratégica e jurídica em relação às 
regulamentações realizadas pelo Comando Geral 
da Polícia Militar com repercussão institucional;
• Atuação jurídica contenciosa nos assuntos de 
interesse institucional da associação; 
• Supervisão do Corpo Jurídico da AFAM, nos 
processos relativos aos seus associados.

ve ações diretas de inconstitucionalidade estadu-
ais, mandados de segurança, ingresso como amicus 
curiae (parte com interesse, mas não diretamente 
envolvida no processo), representações ao Ministé-
rio Público da União e do Estado, com consequente 
acompanhamento, emissão de opiniões legais e pa-
receres jurídicos e defesa em juízo, referentes aos 
assuntos institucionais de interesse da Associação. 

Alexandre de Moraes é advogado, professor e 
consultor jurídico. Doutor em Direito do Estado e 
Livre-Docente em Direito Constitucional pela Fa-
culdade de Direito da Universidade de São Paulo 
(USP). A sua contratação representa significativo 
avanço no processo de representação e defesa dos 
interesses dos associados da AFAM em questões 
institucionais relevantes. 

EM dEfESA dA POlíCIA 
MIlITAR E dA AfAM

Por Coronel PM Roberto Allegretti
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eSPecial

NATAl 
SOlIdáRIO
conheça histórias de batalhões da PM que 
desenvolvem ações comunitárias para 
proporcionar um bom fim de ano a quem 
vive em condições precárias

P
ara a Polícia Militar do Estado 
de São Paulo, cuidar da popu-
lação é, certamente, a principal 
meta a ser cumprida. No entan-

to, engana-se quem pensa que este cui-
dado fica restrito apenas a ações voltadas 
à segurança pública. Há tempos, iniciati-
vas desenvolvidas junto às comunidades 
têm reforçado a confiança dos cidadãos 
na Corporação. No Natal, por exemplo, 
inúmeros batalhões e policiais militares 
de todo o Estado incluem uma nova pre-
ocupação em suas rotinas de trabalho: 
proporcionar momentos de alegria a 
quem vive em condições precárias. 

Conforme o fim de ano se aproxima, 
a concretização desta tarefa começa a se 
desenhar. Em busca de doações de ar-
tigos como roupas, alimentos, brinque-
dos e livros, diversas campanhas mobi-
lizam quartéis inteiros em função deste 
objetivo. Mas a missão exige muito mais 
que força de vontade; é preciso contar 
com a colaboração e solidariedade de 
quem pode oferecer algo a mais.  

Os policiais militares do 17º BPM/I, 
de São José do Rio Preto (interior de 
São Paulo), já estão familiarizados com 
estas dificuldades – e, também, com a 
satisfação em superá-las. Em 2010, eles 
aderiram ao Projeto Natal Solidário da 

Polícia Militar (fotos na página ao lado) 
e desenvolveram uma ação para arreca-
dação de brinquedos. Os objetos doados 
foram suficientes para beneficiar 300 
crianças. Neste ano, a meta é ir além.

“Conseguimos divulgar o projeto na 
imprensa regional e em escolas da cida-
de e, por isso, a arrecadação já ultrapas-
sou a do ano passado. Vamos distribuir 
esses brinquedos para as crianças que 
moram em uma região muito carente, 

“noSSo obJetivo é 

dAR àS cRiAnçAS 

uMA leMbRAnçA 

AnteS do nAtAl. 

AcReditAMoS 

que eSSA 

APRoxiMAção 

PeRMite que 

confieM eM noSSo 

tRAbAlho”

Por geisa d’avo
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localizada na zona Oeste do muni-
cípio, mas, se sobrar, pretendemos 
entregá-los ainda a outras duas enti-
dades que realizam trabalhos comu-
nitários por aqui”, conta o Capitão 
PM Pedro Augusto Martins Ribeiro, 
Chefe da Seção de Comunicação So-
cial do 17º BPM/I.

Em 2011, as entregas estavam mar-
cadas para acontecer no dia 15 de 
dezembro (após o fechamento desta 
edição), e, até lá, cerca de oito policiais 
dispunham-se a permanecer no Bata-
lhão depois do horário de expediente 
para ajudar a embalar os brinquedos já 
arrecadados. A participação da Banda 
Musical do Comando de Policiamen-
to do Interior (CPI-5) no momento da 
distribuição daria o toque especial ao 
evento – tudo para levar um pouco de 
esperança e felicidade a essas famílias.

“Nosso objetivo é dar às crianças 
uma lembrança antes do Natal. Muitas 
deles vivem em um ambiente hostil e 
convivem com a violência. Por isso, 
acreditamos que essa aproximação per-
mite que confiem em nosso trabalho e, 
assim, temos a oportunidade de ajudá-
las a dizer não para as drogas e para o 
crime”, afirma o Cap PM Ribeiro. 

Trabalho humanitário
Na cidade de Votorantim (interior 

de São Paulo), diversas ações comuni-
tárias, inclusive realizadas pela prefei-
tura, mobilizam empresas e indivídu-
os nesta época do ano. Por lá, o efetivo 
do 40º BPM/I também encontrou uma 
maneira de ajudar os mais necessita-
dos e promover um Natal mais feliz. 

Isso porque, durante o patrulhamen-
to, os policiais locais identificaram famí-
lias inteiras vivendo no entorno do ater-
ro de lixo do município e descobriram 
que muitas delas não possuíam endere-
ço fixo ou documentação – e, portanto, 
estavam excluídas dos registros oficiais 
que lhes dariam direito ao auxílio por 
instituições governamentais. Por conta 
disso, a equipe do 40º BPM/I decidiu 
incluí-los na campanha de Natal.

“Essas pessoas vivem em estado de 
miséria e retiram do lixo tudo o que 
precisam para sobreviver. Estamos em 
contato com escolas, comércios e em-
presas para arrecadar materiais. Nossa 
finalidade é conseguir cestas básicas 
para oferecer um Natal digno, diferente 
daquilo que eles vêm passando, e levar 
uma qualidade de vida melhor para es-
sas pessoas”, explica a Tenente Cristiane 
Ribeiro Sampaio Brisda do 40º BPM/I.

Para transformar esta meta em rea-
lidade, um passo importante será con-
quistar a confiança destas famílias, já 
que a presença da Polícia Militar no lo-
cal costuma causar receio. Por conta dis-
so, não foi possível, por exemplo, conta-
bilizar quantas pessoas vivem ali. Com 
a ação, espera-se obter a aproximação 
necessária para que não apenas a Cor-
poração, como também outras institui-
ções consigam auxiliar estes cidadãos.

“A gente vê que eles são excluídos de 
tudo o que acontece. Por isso mesmo, to-
das as pessoas que contatamos até ago-
ra se mostraram dispostas a colaborar. 
A receptividade foi grande, porque não 
havia essa mobilização na cidade. Que-
remos permitir que essas famílias sejam 
incluídas nos sistemas de atendimento 
da prefeitura, inclusive no sistema de 
saúde”, concluí Cristiane. 

As campanhas organizadas pelos 
policiais do 17º BPM/I e do 40º BPM/I 
mostram que simples iniciativas podem 
fazer toda diferença, especialmente 
quando são organizadas em benefício 
de quem vive com pouco. Assim como 
estas ações, tantas outras realizadas por 
policiais de todo o Estado têm ajudado 
a disseminar solidariedade e amor ao 
próximo. Que tal, então, se inspirar nes-
tas histórias e contribuir para que todos 
tenham um Natal mais feliz?

ansiedade na 
espera para rece-

ber brinquedos 
arrecadados pelo 

17º BPM/i 

Doações 
obtidas na 

campanha do 
ano passado  
beneficiaram 
300 crianças

Banda Musi-
cal do CPi-5 

leva alegria e 
descontração 

ao evento
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AVANÇOS em 2011 
e PeRSPeCTIVAS 
PARA 2012

conheça os novos benefícios que a AfAM, 
a fARMAfAM, a cRediAfAM, o colégio 

AfAM e a AfAM educacional querem 
proporcionar a você no próximo ano

caPa
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“o Ano foi MARcA-

do PelA iMPlAn-

tAção de AçõeS 

exitoSAS que AM-

PliARAM e MelhoRA-

RAM o leque de be-

nefícioS PReStAdoS 

AoS ASSociAdoS”

JuRídICO

POlíTICO 

BENEfíCIOS

EduCACIONAl

Coronel PM Roberto 
Allegretti

a
R

q
u

iV
o

 /
 a

fa
M o ano de 2011 termina 

com várias conquistas 
para os associados da 
AFAM. Fruto de tra-

balho árduo de administradores e 
colaboradores, a Entidade pôde, no 
ano que finda, dar verdadeiro sal-
to de qualidade em todos os seus 
segmentos. Desde a representação 
jurídica e política até assistência 
farmacêutica, passando pela área 
educacional e de benefícios diretos, 
o ano foi marcado pela implantação 
de ações exitosas, que, apesar das 
dificuldades encontradas, amplia-
ram e melhoraram o leque de bene-
fícios prestados aos associados.

ReTP: a grande conquista 
na área jurídica

Dentre as mais de 400 ações ajui-
zadas pela AFAM em favor de seus 
associados em 2011, uma se destaca 
por conta do número de policiais 
afetados e da repercussão gerada. 
Trata-se do Mandado de Seguran-
ça Coletivo impetrado pela AFAM, 
em parceria com a Associação dos 
Oficiais da Polícia Militar – AOPM 
-, contra Portaria do Comando Ge-
ral da Corporação que, atendendo 
a Parecer da Procuradoria Geral 
do Estado, modificou a fórmula de 
cálculo do RETP em vigor há mais 
de 17 anos, fazendo-o incidir ape-
nas sobre o padrão salarial, sem 
levar em conta as vantagens pesso-
ais incorporadas.

Patrocinada pelo renomado juris-
ta brasileiro, Dr. Alexandre de Mo-
raes, a ação solicitava a suspensão 
imediata da Portaria, na medida em 
que ela violava frontalmente o dis-
positivo constitucional da irreduti-

bilidade salarial, como modalidade 
qualificada do direito adquirido. 
O pedido foi atendido na íntegra 
pelo Juiz da 14ª. Vara da Fazenda 
Pública Estadual, que reconheceu a 
existência dos pressupostos para a 
expedição da liminar e estendeu os 
seus efeitos a todos os policiais afe-
tados pela medida e não apenas aos 
associados das impetrantes.

Inconformada, a Procuradoria en-
trou com pedido de suspensão de 
liminar diretamente ao Presidente 
do Tribunal de Justiça, pedido esse 
deferido por aquela autoridade. Em 
face da suspensão, as Associações 
ingressaram com Agravo Regimen-
tal, solicitando ao Órgão Especial 
daquela Corte a reversão da decisão 
de seu Presidente. O julgamento do 
Agravo ocorreu no dia 05 de outu-
bro, com expressiva vitória das En-
tidades por 22 votos a favor e ape-
nas 03 contra.

Após 09 dias do julgamento do 
Agravo Regimental, o Juiz da 14ª. 
Vara julgou o mérito da ação, aco-
lhendo a pretensão das Associa-
ções. A Procuradoria ainda tentou 
reverter a decisão do Agravo Re-
gimental, ingressando com pedido 
de suspensão de segurança jun-
to ao Supremo Tribunal Federal, 
sem, contudo, conseguir liminar, 
tendo o Presidente da Suprema 
Corte encaminhado o processo 
para manifestação da Procurado-
ria Geral da República.

Com relação ao mérito, há, ain-
da, a necessidade de reexame obri-
gatório por parte do Tribunal de 
Justiça e, provavelmente, por força 
de recurso de uma das partes, de 
apreciação por instância superior a 
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ele, até que se tenha a decisão definitiva. Por ora, 
continua prevalecendo a decisão de primeiro grau, 
assegurando a todos os policiais militares o recebi-
mento do RETP, na forma como vinha ocorrendo 
há mais de 17 anos.

Ainda na área jurídica: contratação do 
professor alexandre de moraes como 
consultor jurídico permanente

O ano de 2011 termina com ótima notícia para 
os associados, no campo da assistência jurídica e 
consultoria político-institucional. A AFAM assi-
nou, em 19 de novembro, contrato com o escritó-
rio “Alexandre de Moraes – Sociedade de Advo-
gados”, para prestação de consultoria jurídica e 
político-institucional. O Professor Alexandre de 
Moraes é um dos mais renomados juristas brasilei-
ros da atualidade e a sua atuação na AFAM inclui 
a orientação de todo o Corpo Jurídico da Entidade 
nas ações de interesse dos associados. (ver matéria 
na página 11).

Na área política: ações para a não in-
clusão dos policiais militares no pro-
jeto de previdência complementar e 
para a extensão da lei do posto ime-
diato aos inativos

Na área política, além do esforço conjunto com 
o Comando da Corporação para conseguir os re-
ajustes salariais possíveis, duas outras questões 
mobilizaram a Entidade neste ano de 2011: A pri-
meira diz respeito ao Projeto de Lei sobre previ-
dência complementar, em trâmite na Assembléia 
Legislativa, que obriga os servidores estaduais que 
ingressarem no serviço público após a promulga-
ção dessa lei a contribuir adicionalmente para po-
der receber na inatividade os mesmos proventos 
que recebiam enquanto em atividade, e que aca-
bou por incluir também os militares estaduais. A 
segunda diz respeito a não inclusão dos inativos, 
que deixaram o serviço ativo sem o benefício do 
posto imediato, em lei recentemente aprovada que 
prevê esse benefício.

 Em razão desses fatos, os Presidentes da 
AFAM e da AOPM solicitaram e conseguiram 

audiência com o Governador Geraldo Alckmin, 
a quem expuseram de maneira objetiva as razões 
de direito e de fato que justificam a não inclusão 
dos policiais militares no projeto de previdência 
complementar e a extensão da promoção ao posto 
imediato aos inativos.

Sobre a previdência complementar, as especi-
ficidades do trabalho e as limitações do policial 
militar em relação a direitos trabalhistas e sociais, 
tais como proibição de sindicalização e greve, 
proibição de filiação partidária, sujeição a regime 
disciplinar rigoroso, entre outras, além da previ-
são constitucional que exige lei específica para re-
gular a questão previdenciária, são os principais 
fundamentos a justificar a não inclusão desse pro-
fissional no Projeto de Lei em análise na Assem-
bléia Legislativa.

Com relação ao posto imediato, foi demonstrada 
ao Governador a necessidade de tratamento iso-
nômico entre o pessoal da ativa e os inativos. O 
Governador se mostrou sensível aos dois pleitos, 
aguardando-se para breve a exclusão dos policiais 
militares do projeto que cria a previdência com-
plementar e o encaminhamento de outro projeto 
que estende a promoção ao posto imediato a todos 
os inativos não contemplados com esse benefício, 
quando da passagem para a inatividade.

FARMAFAM: a evolução da assistência 
farmacêutica

O ano de 2011 marcou também o início de uma 
nova fase na prestação de assistência farmacêuti-
ca aos associados, com a implantação gradual da 
FARMAFAM.

Com a finalidade de atender a exigência da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – AN-
VISA -, as unidades de farmácia da AFAM foram 
transformadas em uma nova Entidade denomina-
da Associação AFAM de Assistência Farmacêuti-
ca – FARMAFAM. Nesse novo modelo, as antigas 
farmácias privativas estão se transformando em 
drogarias, com espaços internos totalmente mo-
dernizados e mix de produtos ampliados. Além 
disso, a partir dessa reformulação, não apenas os 
associados poderão adquirir medicamentos e pro-

caPa
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dutos de higiene e cuidados pessoais, mas também 
os seus familiares e policiais militares não associa-
dos. No caso de não associados, não serão ofereci-
dos subsídios, mas ainda assim, pelo fato de não 
ser farmácia comercial, os preços ofertados estão 
abaixo daqueles encontrados nas redes comerciais.

Atualmente, já se encontram instaladas e ope-
rantes as seguintes unidades da FARMAFAM: So-
rocaba, Santos, Presidente Prudente, São José dos 
Campos, Ribeirão Preto, Itapetininga, Araraquara, 
Taubaté, Piracicaba, Guarulhos, Pirituba, Santo 
Amaro e Cambuci. Em breve, todas as unidades de 
farmácia da AFAM já estarão operando sob essa 
nova bandeira.

O auxílio na hora certa: benefícios di-
retos, capitalização na CReDIAFAM e 
atenção psicossocial

O conjunto de benefícios assistenciais diretos 
alcançou também números expressivos no ano de 
2011. Especificamente no tocante aos auxílios em es-
pécie, relativos à natalidade, funeral, incapacidade 
física temporária e definitiva, morte, calamidade e 
educação do excepcional, o volume de atendimento 
chega a quase 5.000 associados beneficiados que, no 
total, receberam mais de R$ 2.000.000, 00. 

Além disso, o ano marcou a introdução de um 
novo benefício: o depósito de parte da contribuição 
mensal paga à AFAM em conta de capitalização na 
CREDIAFAM em nome do associado que fizer a 
opção por ele. O valor capitalizado poderá ser res-
gatado após 01 ano, com juros de mercado e servirá 
de base para empréstimos pessoais e financiamento 
de bens duráveis. Matéria específica desta edição 
(página 22) traz mais detalhes sobre o assunto.

Já no campo da atenção psicossocial, os números 
não são menos significativos. No ano, o volume 
total de atendimento nas áreas de psicologia, psi-
copedagogia e fonoaudiologia ultrapassou a casa 
de 3.500 atendimentos, efetuados, principalmente, 
para dependentes de associados.

AFAM educacional e Colégio AFAM: um 
novo modelo de preparação para a car-
reira e um novo conceito no ensino formal

O ano de 2011 consolidou também os modelos 
adotados pela AFAM EDUCACIONAL – CUR-
SOS, CONCURSOS E VESTIBULARES e pelo CO-
LÉGIO AFAM, respectivamente, na preparação 
para ingresso ou promoção na Polícia Militar e na 
execução do ensino regular. Matérias específicas 
desta edição trazem os avanços conseguidos pelos 
dois segmentos (páginas 24 e 26).

Perspectivas para 2012
Muito há, ainda, por fazer no campo da amplia-

ção e aperfeiçoamento dos benefícios prestados 
aos associados. Para 2012, as metas são audacio-
sas, mas factíveis. Relativamente à FARMAFAM, 
pretende-se que toda a estrutura dessa nova En-
tidade esteja implantada até o final do primeiro 
semestre. Ainda nesse campo, há a disposição da 
Diretoria em fazer reajustes mínimos dos preços 
de medicamentos, de forma a mantê-los sempre 
bem abaixo dos preços de mercado.

Na parte de benefícios, a meta é alcançar até o fi-
nal de 2011 o número mínimo de 20 mil associados 
AFAM beneficiados pelo sistema de capitalização 
na CREDIAFAM, sem qualquer custo além da con-
tribuição normal paga à AFAM.

Para motivar os associados a manter seus dados 
cadastrais atualizados e acompanhar as atividades 
da Entidade, a Diretoria pretende realizar diversos 
sorteios de prêmios de elevado valor, como títulos de 
capitalização, automóveis, motos, entre outros bens. 
Esses sorteios serão totalmente regularizados junto 
à Caixa Econômica Federal, órgão responsável pela 
emissão de autorizações desse tipo de promoção.

Na área educacional, a meta é ampliar o núme-
ro de alunos do Colégio AFAM e consolidar todos 
os cursos preparatórios para concursos internos 
ou para ingresso na Polícia Militar, com ênfase ao 
curso preparatório para ingresso na Academia de 
Polícia Militar do Barro Branco e para ingresso no 
Curso Superior de Tecnólogo de Administração 
Policial Militar - CSTAPM.

Outros benefícios poderão e deverão ser incor-
porados aos já existentes, dentro da perspectiva de 
uma Entidade que trabalha sempre com os olhos 
voltados para o futuro.

 AFAM em revista | 17
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a CREDIAFAM procurou, 
em 2011, atender às ne-
cessidades de seus coo-
perados por emprésti-

mos a baixas taxas de juros e pouca 
burocracia. A Cooperativa empres-
tou, ao longo desse ano, cerca de R$ 
1.500.000,00 e tem sido um grande 
instrumento de crédito a serviço 
dos associados AFAM e da família 
Policial Militar. 

A Entidade evoluiu oferecendo 
novas vantagens: juros baixos e fle-
xibilidade. A iniciativa da Diretoria 
Executiva da AFAM, em capitalizar 
parte da contribuição mensal (até 
50%) de seus associados na Coope-
rativa, auxiliou em muito para o seu 
crescimento. A AFAM tenta resga-
tar nas pessoas o hábito de poupar. 
Antigamente, quase todas as pesso-
as possuíam uma caderneta de pou-
pança. Acreditando na segurança 
deste investimento, mês a mês iam 
até o banco para depositar suas eco-
nomias. Não havia DOC, TED ou 
Transferência, nem como executar 
operações pela internet ou telefone. 

Hoje, com as facilidades do mundo 
moderno, a CREDIAFAM incentiva 
a poupança e recebe da AFAM, em 
nome de cada associado que optou 
por participar do novo beneficio, o 
valor da capitalização mensal defini-
do pelo desempenho  da Associação 
no mês. Capitalizar é exercer a eco-
nomia sistemática. Poupar é pensar 
numa programação de empréstimos 
pessoais, viagens, aquisição de bens, 
investimento em capacitação ou sim-
plesmente formar seu pé-de-meia. 
Integralizar mensalmente o capital 
social é um bom negócio. Alem de ser 
uma ótima opção econômica, o capi-

tal é remunerado acima da poupança 
oficial e pertence ao cooperado. 

Com essa iniciativa, a AFAM fez 
com que o número de cooperados 
crescesse de 930 no final do mês de 
maio para 5300 ao final do mês de 
novembro. Desse total, 556 novos 
empréstimos foram contratados. 
Hoje, a Cooperativa conta com 5.635 
cooperados e mais de R$ 1.500.000,00 
em patrimônio líquido acumulado. 
A principal conquista é o respeito e a 
confiança dos companheiros. 

Para 2012, a perspectiva de cresci-
mento continua. Temos como meta 
atingir o número de 20.000 coope-
rados. É um objetivo ousado que 
exigirá de todos – colaboradores, 
Conselheiros e Diretoria Executi-
va – muito empenho e dedicação. 
Pretendemos operar não só com 
empréstimos pessoais, mas tam-
bém implantar a compra coopera-
da, além de novas linhas de crédito 
para certos momentos do ano em 
que precisamos de aporte financei-
ro, como acontece nos primeiros 
meses, período em que temos des-
pesas intransferíveis como o IPVA, 
IPTU, matrículas e material escolar 
e, principalmente, o desejo de apro-
veitar as férias com a família. 

Para tanto, estamos nos preparando, 
ampliando o quadro de colaboradores 
e produtos que atendam a essa de-
manda. Esperamos corresponder com 
as expectativas dos que nos procura-
rem e melhorar cada vez mais nossa 
Cooperativa.  Por isso, o ano de 2012, 
sem dúvida, será de muito trabalho e 
desafios para os quais nos preparamos 
em 2011. Esperamos que o trabalho e 
os novos desafios nos conduzam a um 
aprendizado cada vez maior.“

“hoJe, A 

cooPeRAtivA 

contA coM 5.635 

cooPeRAdoS 

e MAiS de R$ 

1.500.000,00 eM 

PAtRiMônio 

líquido 

AcuMulAdo”

CREdIAfAM

Coronel PM Silvio José 
Mourisco
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D
a discussão de idéias 
sobre educação e for-
mação de crianças e jo-
vens nasceu, em 2007, 

o projeto do Colégio AFAM para 
acolher os dependentes de asso-
ciados da AFAM e contribuir para 
a formação dos jovens da comuni-
dade civil do seu entorno.

Da idealização à realidade, o 
projeto foi desenvolvido a partir 
de dois objetivos fundamentais: 
oferecer instalações modernas, 
arejadas, com amplos espaços de 
circulação e dependências adequa-
das a cada atividade e faixa etária; 
buscar, permanentemente, a ex-
celência do ensino, com rigorosa 
seleção do corpo docente e funcio-
nários administrativos e a implan-
tação de um projeto pedagógico 
consistente apoiado pelo uso de 
material didático diferenciado.

Construído e equipado, o Colé-
gio iniciou atividades em agosto 
de 2009 com a Educação Infantil e, 
a partir de 2010, com todos os cur-
sos da Educação Básica. O ano que 
finda tem sido de consolidação dos 
objetivos. A evolução dos alunos, 
acompanhada dia a dia, indica que 
os resultados serão significativos, 
mesmo para aqueles que chegaram 
com defasagens no aprendizado, 
pois, com a recuperação individu-
alizada, atingiram o patamar espe-
rado, graças a um plano de ensino 
realista e ao ingente esforço da 
equipe pedagógica.

O ano de 2012 será ainda me-
lhor, pois a maior parte dos alu-
nos, constantemente motivada e 
desafiada a buscar novos conhe-
cimentos, já compreende a neces-

sidade do estudo e da pesquisa 
constante, além da leitura, para 
ampliar o vocabulário e desenvol-
ver habilidades de interpretação e 
análise de situações problema.

A busca de informações sobre a 
escola, visitas e inscrições neste fi-
nal de ano são indicadores confiá-
veis de que o Colégio AFAM, pela 
excelência da formação oferecida e 
pelo intenso acolhimento afetivo 
de todos os alunos, está, progres-
sivamente, sendo conhecido na 
Zona Leste, graças ao trabalho de 
divulgação dos próprios pais de 
alunos, satisfeitos e reconhecidos 
com os esforços da instituição para 
o desenvolvimento de seus filhos.

O próximo ano será aquele no 
qual o Colégio AFAM ampliará 
suas conquistas, aprimorando a 
formação continuada do corpo do-
cente e o planejamento pedagógi-
co, este calcado em bases realistas, 
a partir das possibilidades do ca-
lendário e das pesquisas de desen-
volvimento dos alunos quanto aos 
pré-requisitos necessários para as 
etapas que devam frequentar.

Certamente, a exigência da dis-
ciplina individual – com a oferta 
de limites claros entre direitos e 
deveres no convívio diário no am-
biente escolar – conduzirá os no-
vos alunos, como já ocorre com os 
atuais, a incorporar valores de res-
peito às pessoas e à natureza, en-
quanto, gradualmente, dominarão 
os fundamentos das ciências e das 
artes, atingindo, assim, a síntese 
da formação integral: conhecimen-
to e cidadania. Colégio AFAM São 
Miguel, uma realização de sucesso 
da AFAM Educacional.

“A buScA de infoR-

MAçõeS SobRe A 

eScolA, viSitAS e 

inScRiçõeS neSte 

finAl de Ano São 

indicAdoReS con-

fiáveiS de que o 

colégio AfAM eStá, 

PRogReSSivAMente, 

toRnAndo-Se MAiS 

conhecido”

COlÉgIO AfAM

Coronel PM Roberto 
Vieira Tosta
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caPa

q
uando olhamos para 
os resultados da 
Polícia Militar do 
Estado de São Pau-

lo, acabamos nos dando conta do 
elevado grau de evolução que está 
em pleno andamento. É inquestio-
nável que seus resultados opera-
cionais materializem a melhoria 
contínua que está por trás de seu 
desempenho, e certamente uma 
das variáveis que tem contribuído 
para tais circunstâncias envolve a 
especial atenção que é dada ao en-
sino, à formação e ao treinamento.

Como virtual colaboradora des-
se processo, a AFAM Educacional 
Cursos, Concursos e Vestibulares 
vem contribuindo com a Polícia 
Militar ao preparar intelectual-
mente os civis que pretendem in-
gressar na Corporação, capacitan-
do-os para um excelente concurso, 
e também os policiais militares 
que buscam ascensão profissional 
pelo caminho do concurso inter-
no. Nesse sentido, o futuro parece 
extremamente promissor, pois em 
face das recentes mudanças trazi-
das por novos disciplinamentos 
legais, o fluxo de carreira tornou-
se mais célere, condição que per-
mite a previsão de mais concursos 
em curto e médio prazo.

Por esta razão, a AFAM Edu-
cacional, atenta às inovações em 
andamento, está estruturando 
um 2012 repleto de possibili-
dades preparatórias, buscando 
apoiar, de forma séria e respon-
sável, o candidato que quiser 
fazer a diferença em sua própria 
vida. Para tanto, reconhecendo 
sua função instrumental, dispo-
nibilizará inúmeras ferramentas 

de apoio visando habilitar inte-
lectual, física e emocionalmente o 
concursando, procurando contri-
buir para que o mesmo alcance o 
sucesso almejado.

 Em 2012, já a partir de janeiro, 
a AFAM Educacional estará atu-
ando com cursos preparatórios 
voltados para os concursos de 
ingresso na Polícia Militar como 
Soldado PM, ou ainda como Alu-
no Oficial do Curso de Formação 
de Oficiais da Academia de Polí-
cia Militar do Barro Branco. Atu-
ará, também, nos concursos para 
o Curso Superior de Tecnólogo 
de Administração Policial Militar 
(CSTAPM, antigo CHQAOPM), 
para promoção à Cabo PM, ou 
ainda para ingresso na Escola Su-
perior de Sargentos.

Estes cursos contam com uma 
equipe de professores experien-
tes, com uma metodologia didá-
tico-pedagógica exclusivamente 
voltada para a preparação ao 
concurso pretendido, com aulas 
presenciais, plantões de dúvidas, 
oficinas, laboratórios, material 
didático dividido em apostilas e 
encartes de apoio, simulados, e 
outras atividades complementa-
res oportunamente organizadas.

Estão previstas também algu-
mas inovações para 2012, como as 
que a seguir elencamos:

1 • No aspecto didático-pedagógi-
co, as aulas presenciais estão sendo 
reformuladas para permitirem uma 
abordagem mais próxima das no-
vas exigências estipuladas pelo mo-
delo VUNESP adotado, com uma 
carga-horária dedicada à resolução 
de exercícios mais acentuada; 

“A AfAM educA-

cionAl eStá eStRu-

tuRAndo uM 2012 

RePleto de PoSSi-

bilidAdeS PRePARA-

tóRiAS, buScAndo 

APoiAR, de foRMA 

SéRiA e ReSPonSá-

vel, o cAndidAto 

que quiSeR fAzeR A 

difeRençA eM SuA 

PRóPRiA vidA”

AfAM EduCACIONAl 
CuRSOS, CONCuRSOS 
E VESTIBulARES

Major PM Anderson 
Durynek
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2 • A inauguração do Site da AFAM Edu-
cacional, que traz uma ferramenta didática 
complementar para auxiliar o candidato: o 
AVA - Ambiente Virtual de Aprendizagem, 
com várias vantagens metodológicas;

3 • A nova edição (2012) de todo o material 
apostilado, com conteúdos atualizados, mo-
dificados e ampliados, atendendo às mais re-
centes exigências de cada concurso;

4 • Estudo para a formulação de módu-
los específicos no formato EAD - Ensino à 
Distância, para atingir nossos associados 
distribuídos nos 645 municípios do Estado 
de São Paulo;

5 • A criação das modalidades preparatórias 
para concursos voltados aos Cursos de Aper-
feiçoamento de Oficiais (CAO) e Superior de 
Polícia (CSP);

6 • a ampliação da segurança escolar, pela 
implantação de sistema de videomonitora-
mento interno e externo.

Além disso, a AFAM Educacional ainda 
conta com uma estrutura de apoio que man-
tém em funcionamento a Biblioteca “Prof. Flo-
rival Cáceres”, a Livraria, a Cantina, o Serviço 
de Fotocópias e o acesso à Internet por termi-
nais disponíveis para o corpo de alunos.

Sem dúvida, 2012 será um ano de muitas 
inovações, todas franqueadas ao compromis-
so de melhor servir ao nosso aluno, dando-
lhe excelentes possibilidades competitivas. 
Portanto, quem decidir fazer com que o ano 
de 2012 seja o seu ano, não deve perder a 
chance de fazer a diferença conosco, matricu-
lando-se na modalidade de curso destinada 
a atender seu interesse, iniciando o quanto 
antes sua preparação. Venha construir o seu 
sucesso na AFAM Educacional Cursos, Con-
cursos e Vestibulares, e escreva seu nome na 
lista de aprovados. Conte conosco.

a afaM tem buscado, incessantemente, auxiliar os 
membros da Corporação em reconhecimento ao 
trabalho louvável que desempenham. Para isso, suas 
entidades afiliadas estão prontas para acompanhar 
toda a trajetória profissional do policial militar, desde 
seu ingresso na instituição, que pode ser realiza-
do com o respaldo da afaM Educacional, até sua 
aposentadoria. Todo este trabalho tem sido desen-
volvido para facilitar a vida dos associados a partir de 
medidas pontuais. a faRMafaM e o Colégio afaM, 
por exemplo, são iniciativas que oferecem a possibili-
dade de que tenham acesso ao que existe de melhor 
em termos de saúde e educação a preços acessí-
veis. Já a CREDiafaM, cada vez mais, torna-se uma 
grande aliada de quem sonha alto e não vê a hora de 
realizar importantes objetivos. Para 2012, a meta da 
afaM é dar continuidade a este serviço, oferecendo 
estes e muitos outros benefícios a seus associados.

acima (esq.), unidade faRMafaM Pirituba. ao lado, fachada da afaM 
Educacional. abaixo, Colégio afaM e CREDiafaM
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INVeSTImeNTO CeRTO
conheçA A hiStóRiA de ASSociAdoS que RecoRReRAM à cRediAfAM    PARA ReAlizAR SeuS

SonhoS e deScubRA AS vAntAgenS ofeRecidAS PelA inStituição  

deSde que AS MudAnçAS foRAM 

iMPlAntAdAS, eM AgoSto de 2011, A 

cRediAfAM SAiu de 1.000 cooPeRAdoS 

PARA 5.000 eM outubRo do MeSMo Ano

a
os 46 anos, a Sd PM Maria 
Oliveira teve a oportunidade 
de concretizar uma de suas 
mais antigas metas: graduar-

se no curso de História. Tamanha con-
quista exigiu muita dedicação, afinal, 
durante os três anos em que permaneceu 
na faculdade, Maria dividia-se entre seu 
trabalho na Diretoria de Finanças e Patri-
mônio (DFP) da Polícia Militar, as aulas 
e os cuidados com a família. O esforço, 
garante a PM, valeu à pena: “Eu tive que 
me desdobrar para ser dona de casa, 
mãe, policial e estudante, tudo ao mesmo 
tempo, mas receber o diploma me deixou 
orgulhosa porque foi a realização de um 
sonho muito antigo”, conta.

Para que pudesse chegar lá, Maria 
contou com uma ajuda extra. Preocupa-
da com a possibilidade de não dar conta 
de pagar as mensalidades e endividar-se 
com a instituição em que estudava, a Sd 
PM encontrou uma solução. “Descobri 
que teria um bom desconto se eu adian-
tasse o pagamento das mensalidades. 
Tem um pessoal que paga depois. Eu 
preferi pagar tudo antes”, explica.

Para realizar este investimento inicial 
sem desequilibrar o orçamento, Maria 
recorreu à CREDIAFAM. Contribuinte 
há mais de 15 anos, a Sd PM começou a 
participar da Cooperativa com depósitos 
mensais no valor de R$ 20. Com o passar 
dos anos, aumentou para R$ 30. Dessa for-
ma, em 2009, pôde adquirir o empréstimo 
necessário ao pagamento de seus estudos. 
Agora, desembolsa pequenas quantias 

também mensais, que cabem no seu bolso, 
para quitar o valor total que resgatou.

Na época em que procurou a CREDIA-
FAM, Maria chegou a consultar outras 
instituições financeiras para descobrir 
qual negócio seria mais vantajoso. “Eu 
até pesquisei, mas a CREDIAFAM tinha 
mais facilidades. Tenho empréstimos ban-
cários, mas a CREDIAFAM é o lugar que 
está sempre de portas abertas”, conta a Sd 
PM que, agora, também carrega o título de 
historiadora e pretende ir além: “Quando 
me aposentar, quero trabalhar na área de 
museu e fazer uma pós-graduação”. 

Sd PM Maria oliveira usou empréstimo para adiantar o pagamento das mensalidades da faculdade

a
R

q
u

iV
o

 P
E

SS
o

a
L

iL
u

ST
R

a
ç

õ
E

S:
 S

H
u

TT
E

R
ST

o
C

k

crediafam

história de sucesso
A CREDIAFAM nasceu em 2001 como 

uma Cooperativa de Crédito. Hoje, com 
dez anos de vida, a instituição tem ajuda-
do inúmeros associados e inclusive poli-
ciais militares não associados a realizarem 
seus sonhos. “A vantagem de participar da 
CREDIAFAM é o fato de poder ter parte 
da contribuição mensal paga à AFAM 
guardada na CREDIAFAM, podendo 
resgatá-la ao fim de 12 meses e ter acesso 
a empréstimos pessoais com taxa de juros 
bem abaixo das praticadas no mercado fi-
nanceiro em geral”, explica o Coronel PM 
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conheçA A hiStóRiA de ASSociAdoS que RecoRReRAM à cRediAfAM    PARA ReAlizAR SeuS

SonhoS e deScubRA AS vAntAgenS ofeRecidAS PelA inStituição  

fAlE COM 
A CREdIAfAM

Para tirar dúvidas ou tornar-se 
um cooperado da CREDiafaM, 
basta acessar um desses canais 
de comunicação:
www.afam.com.br
crediafam@afam.com.br
(11) 3328-1505

Mourisco, Presidente da CREDIAFAM.
Em outras palavras, graças a uma recen-

te mudança, agora os associados podem 
solicitar que parte do valor pago mensal-
mente à AFAM seja direcionada direta-
mente à CREDIAFAM, sem custos adicio-
nais. Para participar, o processo é simples: 
o associado preenche uma ficha de adesão 
e, assim, passa a depositar automaticamen-
te pequenas quantias de dinheiro que lhe 
garantirão o direito a empréstimo e finan-
ciamento de bens. 

“Seu limite de empréstimo está ligado 
ao valor que tem capitalizado; caso a pes-
soa não precise do dinheiro, os valores que 
a AFAM guardou podem ser resgatados 
ao final de 12 meses corrigidos (correção 
um pouco além da oferecida pela cader-
neta de poupança)”, diz o Presidente da 
CREDIAFAM. Desde que essas mudanças 
foram implantadas, em agosto de 2011, a 
CREDIAFAM saiu de 1.000 cooperados 
para 5.000 em outubro do mesmo ano. 

mais conquistas
O Cb PM Valdir Gomes é outro bene-

ficiado pelos recursos da CREDIAFAM. 
Há pouco tempo, Gomes recorreu a um 
empréstimo para pagar a documentação 
de seu imóvel novo. “Comprei uma casa 
e realizei meu sonho, aliás, realizei o so-
nho de todo brasileiro. Pagar aluguel é 
uma coisa que destrói qualquer pessoa. 
Hoje, tenho uma sensação enorme de 
alívio por saber que, por mais que esteja 
pagando uma fortuna que, às vezes, não 
cabe direito no bolso, estou pagando 
por uma coisa que é minha”, conta.

O investimento teria pesado ainda 
mais no orçamento do Cb PM não fos-
sem os benefícios do empréstimo obti-
do junto à CREDIAFAM. A dívida, no 
entanto, foi quitada rapidamente, mas, 
logo, Gomes encontrou outro bom mo-
tivo para recorrer à CREDIAFAM. “Há 
pouco tempo, realizei mais um sonho 
e comprei um carro. Como eu já havia 
pagado o empréstimo anterior, comecei 
uma nova etapa de prestações”, relata. 

Conquistas como as do Cb PM Val-
dir Gomes e as da Sd PM Maria Oli-
veira podem parecer distantes para 
quem tem pouco para investir, mas, de 
acordo com os dois policiais, o segre-
do para obtê-las está no planejamento. 
Se você também tem um sonho, faça 
contas, veja quanto pode guardar men-
salmente e comece a economizar. Para 
contar com a ajuda da CREDIAFAM, 
basta entrar em contato com a institui-
ção (veja box).Documentação da casa nova e veículo foram as aquisições do Cb PM Valdir Gomes 
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i
ngressar no Curso de Formação de 
Oficiais (CFO), oferecido pela Acade-
mia de Polícia Militar do Barro Branco 
(APMBB), em São Paulo, definitiva-

mente, não é uma tarefa simples. Isso por-
que, a cada ano, as poucas vagas disponí-
veis chegam a ser disputadas por mais de 
10.000 candidatos. Em 2011, por exemplo, 
o concurso organizado pela Fundação Vu-
nesp aprovará apenas 120 pessoas – ou seja, 
para iniciar 2012 como aluno de uma das 
instituições mais renomada do País, será 
preciso deixar para trás mais de 80 concor-
rentes, o que torna o processo seletivo para 
a APMBB tão disputado quanto àqueles 
que levam ao ingresso em profissões tradi-
cionais, como medicina e engenharia.

Há boas explicações para tamanha 
concorrência. Ao tornar-se Bacharel em 
Ciência Policiais de Segurança e Ordem 
Pública – título concedido aos oficiais que 
se formam na Academia –, o profissional 
inicia uma trajetória marcada por reco-
nhecimento: passa a receber salário de R$ 
2.203,00 e obtém benefícios como assistên-
cia médica e odontológica, além de ter a 
oportunidade de incluir, em seu currículo, 
formação em nível superior. 

Pensando em todas estas vantagens, Bru-
no Fábrega, de 21 anos, decidiu lutar para 
tentar uma vaga. Alguns anos depois de ter 
concluído o Ensino Médio, Fábrega voltou 
às salas de aula em busca de seu objetivo. 
“Em 2011, parei de trabalhar e me dediquei 
apenas aos estudos na AFAM Educacional. 
Soube do curso oferecido pela instituição 
por um amigo de infância que, hoje, está na 

ACADeMIA Do bARRo bRA nCo, 
um SONhO PROFISSIONAl
conheçA A tRAJetóRiA de doiS AlunoS dA AfAM educAcionAl que fo  RAM APRovAdoS no 

exAMe intelectuAl do cuRSo de foRMAção de oficiAiS

Por ano, mais de 10.000 candidatos concorrem às vagas disponíveis para o Curso de formação de oficiais

Academia. Pensei: se ele conseguiu, também 
posso conseguir”, conta.

Ao longo de um ano, Fábrega teve acesso 
a todo conteúdo didático-pedagógico desen-
volvido pela AFAM Educacional. Reviu ma-
térias, aprofundou seu conhecimento e, até o 
fechamento desta edição, já havia passado, 
com sucesso, pelas três primeiras etapas do 
Concurso, que consistem em prova escrita 
(teste de escolaridade), prova de condiciona-
mento físico e exames de saúde. Na expec-
tativa para que seu nome esteja na lista final 
de aprovados, Fábrega conta que o apoio 
da AFAM Educacional fez muita diferença 
para que chegasse até aqui: “O ponto forte 
do curso são os professores. Eles dão todo o 
suporte”, diz. 

Dentro da Corporação
O Soldado PM Fabio Dainesi, de 30 anos, 

dez deles dedicados à Corporação, decidiu 
que estava na hora de alavancar sua carreira. 
Para isso, pediu transferência de Presidente 
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ACADeMIA Do bARRo bRA nCo, 
um SONhO PROFISSIONAl
conheçA A tRAJetóRiA de doiS AlunoS dA AfAM educAcionAl que fo  RAM APRovAdoS no 

exAMe intelectuAl do cuRSo de foRMAção de oficiAiS

Prudente (interior do Estado) e mudou-se 
para São Paulo com o objetivo de retomar 
os estudos e tentar uma vaga no Curso ofe-
recido pela APMBB. “Sempre soube que o 
Barro Branco era uma ótima oportunidade 
para crescer”, conta.

Ao longo de 2011, Dainesi dividiu-se en-
tre o trabalho e os estudos na AFAM Edu-
cacional, mas acredita que o esforço valeu 
à pena. Até o fechamento desta edição, o 
Sd PM também estava entre os finalistas 
do concurso, e aguardava a realização das 
últimas três fases (exames psicológicos, in-
vestigação social e análise de documentos 
e títulos) para saber se seria aprovado. “A 
AFAM me ajudou muito na parte escrita. O 
diferencial é que eles nos apóiam inclusive 
no teste físico, e não apenas na prova de es-
colaridade”, afirma. 

Apoio total 
Desde que foi criada, em 1999, a AFAM 

Educacional tem se dedicado a capacitar 

formatura marca início de carreira de sucesso

REquISITOS 
OBRIgATóRIOS

Para conseguir uma vaga no Curso de 
formação de oficiais (Cfo) é preciso:
• Ter, no máximo, 26 anos de idade 
(exceto integrantes da Polícia Militar);
• Comprovar conclusão do Ensino 
Médio (ou equivalente);
• Ter, no mínimo, 1,65 m de altura 
(para homens) e 1,60 m de altura 
(para mulheres);
• Estar em dia com as obrigações 
eleitorais e militares (para homens);
• Não registrar antecedentes criminais 
ou processo administrativo baseado 
em fundamentos que incompatibili-
zem com a função a ser exercida.

Dainesi. “O estudante tem que saber que 
está tomando uma decisão para a sua vida 
toda e que os resultados estarão baseados 
no seu esforço, não apenas no seu conheci-
mento”, completa Fábrega.

Para o diretor da AFAM Educacional, 
acima de tudo, o candidato tem que se dis-
por a “pagar o preço, ou seja, abdicar de 
algumas de suas tarefas cotidianas e criar 
tempo para se dedicar à preparação. “Acre-
ditamos na fórmula ‘predisposição elevada 
+ dedicação focada + ferramenta adequa-
da’; o candidato que congregar estas três 
variáveis certamente realizará seu sonho”, 
conclui o Maj PM Durynek. 

candidatos que desejam ingressar na APM-
BB, focando, essencialmente, na prepara-
ção para a prova de escolaridade e para o 
teste de aptidão física. Por isso, ao entrar na 
AFAM Educacional, o estudante tem a pos-
sibilidade de rever e aprofundar seu conhe-
cimento em disciplinas como Língua Por-
tuguesa, Redação, Interpretação de Textos, 
Literatura, Matemática, História (Geral e 
do Brasil), Geografia (Geral e do Brasil), In-
glês (e/ou Espanhol) e Atualidades – todas 
essenciais à primeira etapa do concurso. 

Diversas ferramentas didático-pe-
dagógicas, como oficinas, laboratórios, 
plantões de dúvidas, visitas culturais e si-
mulados complementam o aprendizado. 
Ao mesmo tempo, inúmeras atividades 
são realizadas com o objetivo de oferecer 
preparo físico e emocional aos alunos. Os 
resultados obtidos até aqui mostram que, 
definitivamente, a AFAM Educacional 
está no caminho certo. 

“Neste ano, embora os resultados fi-
nais ainda não tenham sido divulgados, 
cabe destacar nosso resultado em relação 
à prova de escolaridade, em que se ve-
rificou que mais de 87% dos nossos alu-
nos que se inscreveram para o concurso 
conseguiram habilitar-se”, afirma o Ma-
jor PM Anderson Durynek, diretor da 
AFAM Educacional.

Mas, além de mergulhar nos estudos, o 
que mais é necessário para conquistar a tão 
sonhada vaga na Academia da Polícia Mili-
tar? “É preciso dedicação, porque o resulta-
do depende de cada um; o aluno precisa se 
dedicar ao seu sonho”, aconselha o Sd PM 

Por geisa d’avo
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afam educacional

APROVAdOS NA ACAdemIA  ReCebem de 
VOlTA TudO que PAgARAm

N
a AFAM Educacional, os 
cursos preparatórios para 
o Curso Superior de Tec-
nólogo de Administração 

Policial Militar (CSTAPM) – anterior-
mente chamado de Curso de Habilita-
ção ao Quadro Auxiliar de Oficiais da 
Polícia Militar (CHQAOPM) – e para o 
Curso de Formação de Oficiais (CFO) 
podem ser frequentados com investi-
mento “zero” por parte do aluno. Foi o 
que aconteceu, por exemplo, com o Sd 
PM Ronaldo Ferreira Campos, ex-aluno 
recém-aprovado no último concurso 
para o CSTAPM, que, pelo seu méri-
to, foi contemplado com a “aprovação 
premiada”, estímulo implantado em 
2011, consistente em realizar a devolu-
ção integral de todos os valores pagos 
à AFAM Educacional, investidos para 
custear seu curso.

Para a AFAM Educacional, o aluno é 
um parceiro, e sua dedicação, esforço e 
entusiasmo são ferramentas indispen-
sáveis para completar os instrumentos 
didático-pedagógicos ofertados pelos 
cursos. Nesse sentido, a forma mais 
evidente de materializar o empenho de 
um aluno é por meio de sua conquista, 
sedimentada pela aprovação. 

Como instituição parceira, a AFAM 
Educacional, objetivando estimular tal 
dedicação, instituiu a “aprovação pre-
miada”, possibilitando ao aluno que 
estude de graça. Então, ao ser aprovado 
no concurso, conquistando definitiva-

mente uma das vagas oferecidas, o alu-
no bem sucedido receberá tudo o que 
pagou de volta.

Antes do fechamento desta edição, 
durante solenidade realizada no 1º 
BPM/M, a AFAM Educacional já havia 
feito a entrega do prêmio ao ex-aluno, 
que reconheceu a importância da parce-
ria. “Foi um período de muita dedicação 
e esforço que valeu à pena, pois meu ob-
jetivo foi alcançado”, afirmou o Sd PM.

Vários outros alunos ainda serão con-
templados com o referido prêmio, que 
será entregue durante os meses de de-
zembro de 2011 e janeiro de 2012. São 

PARA A AfAM 

educAcionAl, 

o Aluno é uM 

PARceiRo, e SuA 

dedicAção, 

eSfoRço e 

entuSiASMo São 

feRRAMentAS 
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AlunoS dA AfAM educAcionAl que ingReSSAM no cStAPM e no cfo     têM diReito à “APRovAção PReMiAdA” 

Sd PM Ronaldo ferreira Campos, ex-aluno da afaM 
Educacional, conquistou uma vaga no CSTaPM
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APROVAdOS NA ACAdemIA  ReCebem de 
VOlTA TudO que PAgARAm
AlunoS dA AfAM educAcionAl que ingReSSAM no cStAPM e no cfo     têM diReito à “APRovAção PReMiAdA” 

Por major Pm Anderson durynek

alunos vitoriosos, que souberam cons-
truir, juntos com a AFAM Educacio-
nal, o próprio caminho para o sucesso.

Receita para o sucesso 
Na AFAM Educacional o aluno 

encontra uma receita para seguir: 
compromisso com todas as ativida-
des ofertadas pelo curso, permanente 
dedicação focada nas metas estabele-
cidas, entusiasmo mantido nos mo-
mentos mais instáveis, esforço diante 
das maiores dificuldades, tudo isso 
somado à confiança na parceria esta-
belecida. Estes são direcionamentos 
de sustentação para um resultado 
bem sucedido.

Quanto à confiança na parceria, 
não deixa de ser oportuno frisar que 
a AFAM Educacional construiu uma 
história de excelência, com resulta-
dos altamente expressivos nestes úl-

timos dez anos, chegando a índices 
elevadíssimos de aprovação, como, 
por exemplo, a 90% das vagas con-
quistadas no concurso do CSTAPM 
em 2007. Em 2011 não poderia ser di-
ferente: aprovamos 27 (vinte e sete) 
ex-alunos, considerados, inclusive, 
os que frequentaram o curso em ou-
tros anos. 

Quando observamos a relação de 
aprovados de outros cursos, encon-
tramos ali também razoável número 
de filhos da AFAM Educacional, que 
decidindo por continuar seus estudos 
em outras instituições, não deixaram 
de levar nossas marcas de contribui-
ção, sendo também merecedores de 
nossa admiração e reconhecimento, 
pela continuidade de suas propostas, 
e pela conquista obtida neste ano.

 Aos que se fidelizaram à nossa pro-
posta didático-pedagógica, transfor-
mando conosco sonhos em realidade, 
percorrendo o caminho ofertado pela 
AFAM Educacional, cumpre registrar 
infindáveis congratulações, irrigadas 
por desejos de interminável felicida-
de e profícuo desempenho profissio-
nal, e que o percebimento da “apro-
vação premiada” possa sedimentar o 
quão meritória foi sua conquista, e o 
quanto ela nos dá a certeza de que es-
tamos no caminho certo de bem cum-
prir nossa proposta de ajudar a alcan-
çar o sonho de ser Oficial da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo.

Nas fotos acima, o Coronel PM João francisco Giurni da Rocha filho e o Sd PM Ronaldo ferreira Campos no 
momento da entrega da premiação
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fAlE COM A AfAM 
EduCACIONAl

quer tirar dúvidas sobre os cursos 
oferecidos pela instituição? Basta 
ligar para (11) 3326-0659 ou acessar 
o site http://www.afam.com.br/
afameducacional
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SeRVIR bem PARA SeRVIR Se mPRe
PReçoS AceSSíveiS e AtendiMento difeRenciAdo São AS PRinciPAiS      vAntAgenS dA fARMAfAM. 

deScubRA eSteS e outRoS bonS MotivoS PARA dAR uM Pulinho         nA unidAde MAiS PRóxiMA 

D
esde que foram criadas as pri-
meiras unidades de Farmá-
cia da AFAM, recentemente 
transformadas em Drogarias 

FARMAFAM, a Entidade tem se mantido 
firme e forte no propósito de oferecer me-
dicamentos a preços mais baixos que os 
encontrados nas farmácias e drogarias con-
vencionais. Mas este não é o único diferen-
cial oferecido pela instituição. Pelo menos, 
não do ponto de vista de quem, há anos, 
compra tudo de que precisa por lá - desde 
remédios até artigos de perfumaria.

O Sd PM Nelson Ferreira Cabral, por 
exemplo, ainda estava na ativa quando se 
associou à AFAM. Tempos depois, Cabral 
tomou conhecimento da iniciativa inova-
dora que a Associação acabara de criar e 
não perdeu tempo para conferir, de perto, 
as instalações da farmácia da AFAM na re-
gião central da cidade de São Paulo. Depois 
que esteve lá pela primeira vez, o policial se 

tornou “cliente” fixo.
“Tenho cinco filhos, então, imagina quan-

to dinheiro precisei gastar com fraldas! E eu 
comprava tudo na farmácia da AFAM, fazia 
um estoque, porque era bem mais barato do 
que comprar em outro lugar”, conta Cabral. 
O investimento, é claro, mudou conforme os 
filhos foram crescendo. Em vez de fraldas, 
o policial passou a recorrer à FARMAFAM 
para adquirir pomadas, remédios e até fa-
rinha láctea, além de produtos essenciais à 
higiene de toda a família, como xampus, de-
sodorantes, sabonetes e creme dental.

As compras, conta Cabral, nunca pesaram 
demais no orçamento, graças aos preços 
atrativos e também à possibilidade de des-
contar os valores gastos diretamente na folha 
de pagamento. “Se eu compro esse mês, isso 
só vai ser descontado no mês que vem; nesse 
período, tenho tempo para me programar 
para que, quando o valor for descontado, o 
dinheiro esteja lá”, explica.

Mas os preços baixos e a facilidade de 
pagamento não são os únicos motivos que 
levam o policial a procurar a FARMAFAM. 
Embora more relativamente longe da unida-
de localizada na matriz da AFAM, Cabral 
acredita que o deslocamento vale à pena 
por outra razão: “Na FARMAFAM, eu sou 
sempre muito bem recebido e orientado e, 
por isso, volto sempre. As farmacêuticas são 
excelentes e nunca me deixam falando sozi-
nho”, afirma.

Diante de tantas vantagens, o policial não 
hesita em afirmar que a FARMAFAM é uma 
das melhores iniciativas criadas pela AFAM 
e ainda brinca: “Minha saúde está boa, en-faRMafaM Guarulhos passou por reformulação; todas as outras unidades também serão modificadas
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SeRVIR bem PARA SeRVIR Se mPRe
PReçoS AceSSíveiS e AtendiMento difeRenciAdo São AS PRinciPAiS      vAntAgenS dA fARMAfAM. 

deScubRA eSteS e outRoS bonS MotivoS PARA dAR uM Pulinho         nA unidAde MAiS PRóxiMA 

tão, vou até lá para comprar tudo para todo 
mundo, menos para mim”, conclui.

Saúde de ferro
O atendimento personalizado também 

conquistou a pensionista Gedalva Jacinta 
Urigatto que, aos 79 anos, é consumidora 
fiel dos produtos encontrados na FARMA-
FAM. “Eu me sinto muito bem lá, porque 
sou sempre bem atendida e isso faz muita 
diferença”, conta. 

Dona Gedalva conheceu os serviços da 
FARMAFAM em um momento difícil, 
quando o marido, policial militar, contraiu 
Tripanossomíase Americana, doença infeccio-
sa popularmente conhecida como Doença 
de Chagas. Todo o medicamento necessá-
rio ao tratamento, bastante caro à época, foi 
adquirido na FARMAFAM. 

Desde então, Dona Gedalva recorre à 
instituição religiosamente: “No começo do 
mês, eu sempre estou por lá, com dinheiro 
ou sem dinheiro, para adquirir cosméticos 
e artigos de perfumaria”, diz. Medicamen-
tos, afirma, quase não aparecem na lista de 
compras, afinal, saúde e disposição não fal-
tam à pensionista.

Em plena forma física, a moradora da 
Zona Leste de São Paulo se desloca à uni-
dade da matriz, no Centro da cidade, sem-
pre que pode. “Fica um pouco longe, mas 
eu não ligo, porque eu gosto mesmo é de ir 
para a rua e fazer minhas coisas”, conta. É 
por isso que ela abre mão do serviço de en-
trega em domicílio e opta por comparecer, 
pessoalmente, ao balcão da FARMAFAM. 
“Só quando tenho algum outro compro-

misso é que eu peço para o pessoal entregar 
em casa”, conclui. 

mudança para melhor
A Dona Gedalva e o Sr. Nelson Cabral 

são apenas dois exemplos de associados que 
encontraram, na FARMAFAM, uma grande 
aliada para o orçamento e, claro, para a saú-
de. Assim como eles, todos os outros asso-
ciados podem recorrer a qualquer uma das 
21 unidades da instituição espalhadas pelo 
Estado de São Paulo. 

Atualmente, a Entidade passa por uma 
reformulação que transformará todas as uni-
dades em drogarias, de acordo com exigên-
cias estabelecidas pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). As mudan-
ças serão visíveis por dentro e por fora: além 
de uma aparência mais moderna e renova-
da, os estabelecimentos passarão a atender 
também ao público civil, o que gerará recei-
tas adicionais à AFAM e, consequentemente, 
mais benefícios aos associados.

fARMAfAM
Para saber mais sobre a 
faRMafaM, você pode 
entrar em contato por um 
desses canais:
(11) 3328-1500
www.afam.com.br/farmafam

Dona Gedalva é consumidora fiel da Entidade Sd PM Nelson Cabral comprou fraldas para cinco filhos
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A MuDAnçA 
CoMeçA 
CoM VoCê
festival SWu retoma questão da 
sustentabilidade e demonstra que 
atitudes individuais fazem toda diferença

D
urante o mês de novembro, muitos ouviram falar so-
bre os grandes nomes que se apresentariam no festival 
de música e arte SWU, realizado em Paulínia (interior 
de São Paulo), mas poucos entenderam o verdadeiro 

sentido de sua realização. O SWU, sigla em inglês para Starts With 
You (em português, “Começa com você”), é um movimento em 
benefício da sustentabilidade que busca demonstrar, por meio de 
ações dinâmicas e interativas, que é possível contribuir para a pre-
servação do meio ambiente a partir de atitudes individuais.

Para que isso fosse possível, o projeto, realizado no Brasil pela 
segunda vez, foi todo concebido em sintonia com a sustentabilida-
de. As campanhas publicitárias voltadas à divulgação do evento, 
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Por bruna Allegretti*

por exemplo, buscavam conscientizar sobre o tema. Da mesma 
forma, fornecedores e prestadores de serviços contratados pelos 
organizadores tiveram que aderir a um manual para comprome-
ter-se com o respeito ao meio ambiente, aos direitos humanos e 
com a não-discriminação. 

A própria estrutura do evento foi erguida de forma a gerar o 
mínimo de impacto ambiental, com uso de materiais recicláveis 
e reaproveitamento dos resíduos materiais. Para incentivar atitu-
des pró-ambientais, a organização do evento ainda proporcionou 
descontos no estacionamento de carros que aderissem à carona 
coletiva, ou seja, quanto mais gente no carro, maior o desconto.

Além disso, personalidades como Marina Silva, candidata à 

cultura
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Todos os detalhes do evento foram pensados para gerar mínimo im-
pacto ambiental e estimular iniciativas sustentáveis

COlÉgIO AfAM EM 
SINTONIA COM A 
SuSTENTABIlIdAdE

AÇõES 
SuSTENTáVEIS dE 
CAdA dIA

a 2ª feira do Empreendedorismo do 
Colégio afaM teve como tema, em 
2011, a sustentabilidade. Divididos 
por séries, os alunos trabalharam em diferentes estandes 
que mostravam como é possível agir em prol do ecossis-
tema. Entre outras coisas, os estudantes geraram energia 
elétrica para uma mini-cidade a partir de uma bicicleta, 
construíram uma floricultura apenas com papéis reciclados, 
produziram brinquedos feitos de materiais descartáveis 
(como garrafas pets e caixas de leite) e montaram um 
brechó para a reciclagem de roupas. Com estes e muitos 
outros exemplos, a feira demonstrou aos pais e visitantes 
que algumas atitudes simples e até divertidas podem con-
tribuir – e muito – para a preservação do meio ambiente. 
Em breve, a iniciativa deve chegar ao meio digital, com a 
construção do Site de Sustentabilidade do Colégio afaM, 
que trará dicas de aproveitamento e reciclagem. 

presidente do Brasil na última eleição, e Rigoberta Menchú, Nobel 
da Paz, participaram de debates sobre temas como o desenvolvi-
mento de energias alternativas e a viabilidade de um desenvolvi-
mento sócio-econômico dentro de um projeto de sustentabilidade,  
que mobilizaram cerca de três mil pessoas nas manhãs e tardes de 
festival e mais um milhão e meio de pessoas pela internet. 

Depois das palestras, as apresentações musicais ganhavam 
espaços. A chuva constante não abalou milhares de pessoas que 
esperaram horas para ver suas bandas favoritas. A diversidade da 
programação contou com bandas de hip-hop, como Black Eyed 
Peas, Kanye West e os brasileiros Marcelo D2 e Emicida, no 1º dia, 
bandas de pop e rock como Lynyrd Skynyrd, Duran Duran e Ul-
traje a Rigor, no 2º dia, e bandas de rock pesado e heavy metal no 
último dia, como Faith No More, Alice In Chains e Megadeth, cul-
minando com a mistura de diferentes estilos de público nos três 
dias de festival. Foram, ao todo, 73 atrações musicais.

O SWU teve público geral de 179.000 pessoas. O movimento 
atingiu tamanha importância, que, em parceria com a prefeitura de 
Paulínia, possibilitou que o local do festival se tornasse o primeiro 
Distrito de Sustentabilidade, Tecnologia e Entretenimento do País. 
Eduardo Fischer, idealizador da causa, já anunciou a realização do 
SWU 2012, na mesma cidade. Água, Florestas e Energia serão al-
guns dos temas que moverão os debates da próxima edição. 

que tal entrar na onda da sustentabilidade? Conhe-
ça, agora, cinco passos simples que não podem faltar 
na sua rotina em favor da preservação ambiental.

1) Tome banhos mais curtos e escove os dentes com 
a torneira fechada. assim, você economiza água e 
previne a escassez. 
2) abra mão das sacolas plásticas, já que geram resídu-
os que levam séculos para se decompor na natureza.
3) Separe o lixo reciclável e leve-o para o posto de 
coleta seletiva mais próximo. 
4) Deixe o carro em casa uma vez por semana e opte 
por outro meio de transporte para evitar a emissão 
de gases poluentes na atmosfera.
5) Dê preferência aos alimentos orgânicos, que não 
possuem agrotóxicos (portanto, não agridem a terra) 
e, ainda, são mais saudáveis.
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* Bruna Allegretti é estudante da 
Faculdade Cásper Líbero e colabo-
radora da “AFAM Em Revista”.
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CoNECTE-SE 
à AFAM

fARMAfAM

CREdIAfAM

dIáRIO OfICIAl

o site da AfAM foi desenvolvido para atender às 
suas necessidades e facilitar seu dia a dia. que tal 
nos acompanhar nesta viagem virtual e descobrir 
tudo o que você pode encontrar por lá?

um dos principais benefícios da 
afaM, a faRMafaM agora tam-
bém pode ser visitada virtualmente. 
Na página dedicada à Entidade, 
você tem a oportunidade de con-
sultar a disponibilidade de medica-
mentos, verificar preços, conhecer 
as ofertas do mês e descobrir onde 
estão as unidades mais próximas.

Com apenas um clique, você fica por dentro de todas as 
novidades relacionadas à CREDiafaM. E mais: no site, tam-
bém é possível preencher e enviar o formulário para aderir 
à Cooperativa de Crédito da afaM. Descubra como optar 
pela capitalização para obter empréstimos pessoais e finan-
ciamento de bens, de acordo com as regras da Cooperativa.

quer conferir as resoluções publicadas no Diário oficial do 
Estado de São Paulo de forma rápida e fácil? Basta acessar a 
seção que está na página principal do site da afaM. Por lá, 
você encontra diariamente assuntos de seu interesse. 

www.afam.com.br

AFAM...

Site

Por Hilda Ribeiro de Macena
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BENEfíCIOS

NEgóCIOS E 
OPORTuNIdAdES

NEwSlETTER

Em nosso site, você tam-
bém pode conhecer to-
dos os benefícios ofereci-
dos aos associados da 
afaM. Escolha a opção 
no menu localizado na 
parte superior da página 
e saiba mais sobre os ser-
viços a que você passa a 
ter direito ao entrar para 
nosso time. 

quer negociar um imóvel, vender 
um veículo ou oferecer seus ser-
viços? No site da afaM também 
é possível reproduzir anúncios 
gratuitamente. Tudo o que você 
precisa fazer é preencher a ficha 
disponível na página para que 
sua oferta seja publicada e esteja 
acessível a outros visitantes.

Gostou desta viagem virtual? Pois bem, para continuar 
antenado a tudo o que acontece na associação, você tam-
bém pode cadastrar seu e-mail e receber nossa newsletter. 
assim, poderá acompanhar de perto todas as novidades e 
obter cada vez mais benefícios. aproveite!
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guARulhOS, PONTe AéReA 
PARA o MunDo
com o maior complexo aeroportuário da América do Sul, o município 
de guarulhos não perde o encanto das pequenas cidades

f
undada em 1560 pelo Padre Jesu-
íta Manuel de Paiva, Guarulhos 
é, hoje, a 2ª cidade mais populosa 
do Estado de São Paulo, ficando 

atrás apenas da capital. Segundo dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE), em 2010, o município já abriga-
va mais de 1,2 milhão de habitantes, deten-
do ainda o 2º maior Produto Interno Bruto 
(PIB) do Estado.

Localizado na região metropolitana a 
apenas 17 quilômetros de São Paulo, o 
município tem como um dos diferenciais 
o fato de estar posicionado entre as rodo-
vias  Dutra (que faz ligação entre São Paulo 
e Rio de Janeiro) e Fernão Dias (que leva de 
São Paulo à Belo Horizonte), o que o torna 
parte de uma importante rota de distribui-
ção e logística.

Mas, se o acesso rodoviário é estratégi-
co para a cidade, a presença do Aeroporto 
Internacional Governador André Franco 
Montoro, mais conhecido como Aeropor-
to de Guarulhos (ou de Cumbica, mesmo 
nome do distrito em que está localizado), é 
o que realmente contribui para o seu cres-
cimento desenfreado. E nem poderia ser 
diferente, afinal, o complexo aeroportuário 
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fARMAfAM 
guARulhOS

Rua Brasilina, nº 56 - Centro
(11) - 2442.8201
guarulhos@afam.com.br  

Sua cidade

que o município abriga há mais de 25 anos 
é considerado o maior de toda a América 
do Sul. De lá, é possível viajar para 28 pa-
íses e 157 cidades do Brasil e do Exterior.

Há outros números ainda mais impres-
sionantes. As mais de 40 companhias aé-
reas que atuam no Aeroporto de Guaru-
lhos realizam, em média, 700 voos diários. 
Outras 1.700 empresas prestam serviço no 
local. Juntas, estas companhias geram mais 
de 80 mil empregos diretos e indiretos.  

E já que o transporte parece ser o grande 
protagonista do município, mais uma no-
vidade pode vir por aí. O projeto que prevê 
a construção do Trem de Alta Velocidade 
(também conhecido como Trem-Bala), 
que ligará a cidade de São Paulo ao Rio de 
Janeiro, inclui Guarulhos como uma das 
paradas obrigatórias. Caso o projeto seja 
aprovado, a cidade será uma das poucas 
do mundo a oferecer este tipo de transpor-
te coletivo à população. 

Tempo de lazer
Mas a correria e a agitação não são 

as únicas marcas registradas de Gua-
rulhos. Apesar de toda a infraestrutura 
típica de um grande centro urbano, por 

lá existem diversos atrativos típicos de 
cidades interioranas e essencialmente 
voltados ao lazer.

Para quem procura tranquilidade, há 
muitas praças e parques que oferecem uma 
ótima opção de descanso e entretenimento, 
como a Cidade Mirim Ayrton Senna, onde 
as crianças podem aprender um pouco 
mais sobre educação no trânsito. Um pas-
seio de pedalinho pelo Lago dos Patos ou 
uma caminhada pelo Bosque Maia, por 
exemplo, também podem ser revigorantes 
na hora de afastar o estresse.

E, claro, aos associados da AFAM, vale à 
pena conferir a unidade da FARMAFAM 
instalada nas proximidades do Bosque 
Maia. Reformada recentemente, a unidade 
já conta com layout e aparência renovados, 
sem deixar de oferecer as mesmas boas 
vantagens. Que tal dar um pulinho lá?

Por Renato Sábio Rodrigues






