
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRÓ-SAÚDE
POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ano 7 - número 28 - Julho/Agosto de 2011

PRÓ-PM
52.335

JÁ SOMOS

ASSOCIADOS

Todos os integrantes da
1ª CIA do 5º BPM/M (Parque
Novo Mundo Alto) são
associados da PRÓ-PM. É a
segunda unidade da Polícia
Militar a alcançar o objetivo.

27 de agosto
DIA DO PSICÓLOGO

28 de agosto
DIA NACIONAL DO VOLUNTARIADO

NOSSA
HOMENAGEM

27 de agosto
DIA DO PSICÓLOGO

28 de agosto
DIA NACIONAL DO VOLUNTARIADO

NOSSA
HOMENAGEM

Todos os integrantes da
1ª CIA do 5º BPM/M (Parque
Novo Mundo Alto) são
associados da PRÓ-PM. É a
segunda unidade da Polícia
Militar a alcançar o objetivo.





JUL/AGO - 2011 3

Acesse o site e conheça
mais sobre as atividades
que desenvolvemos em
prol da saúde do Policial
Militar

Al Of, Cb e Sd
Subten e Sgt
Cap, Ten e Asp Of
Oficiais Superiores

R$   3,00
R$   4,50
R$   7,00
R$ 10,00

www.propm.org.br

TABELA DE DESCONTO

“O voluntário sabe que o caminho de sua vocação, escolhido livremente,
é ir onde houver dor física ou psicológica; ele a enfrenta com amor, ilusão,
alegria e compreensão, tesouros espirituais que só a poucos é dado receber
para doar.” Esta frase, que encerrou o discurso de nosso Vice-presidente na
homenagem que fizemos aos voluntários que atuam no HPM, e também aos

psicólogos, resume com precisão o perfil dessas almas
que não se cansam de confortar o próximo, de levar um
pouco de alegria e consolo aos que sofrem, e, quando
questionados, dizem que recebem mais do que dão.

Este é o espírito que também norteia todas as ações
da PRÓ-PM. Aqui somos todos voluntários trabalhando
em prol de nosso semelhante. Nosso negócio, como já
dissemos em outras oportunidades, é fazer de tudo para
deixar o sistema de saúde da Polícia Militar em nível de
excelência para bem atender nosso policial militar em

sua hora mais difícil, que é quando ele está precisando de cuidados médi-
cos, muitas vezes internado após ou à espera de uma cirurgia .

Quem já esteve internado no HPM conhece nosso trabalho. Certamente
já foi amparado por um daqueles “anjos cor de rosa”, como são chamados
os voluntários. E também usufruíram do retorno de seu investimento carac-
terizado pela contribuição mensal voluntária.

Somos todos voluntários

Nosso negócio é
fazer de tudo para
deixar o sistema
de saúde da
Polícia Militar
em nível de
excelência para
bem atender o
policial militar.
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PARCEIROS

Foco no bem-estar do policial

HÉLIO LOURENÇO CAMILLI
Presidente da
Coopmil

Desde 1.994, tenho a honra de presidir a Coopmil, uma instituição
sem fins lucrativos, que há 22 anos presta serviços financeiros de natureza
social para os policiais, com diversas iniciativas voltadas para a saúde, como
assistência médica, planos e consultórios odontológicos, parcerias com clíni-
cas das mais diversas especialidades, além de uma linha de crédito especial
para tratamentos, internações, etc.

Na cooperativa, ostentamos com garbo a bandeira da solidariedade
em favor dos nobres integrantes da Corporação Castrista. Como capitão e
Presidente da Coopmil, que congrega mais de 66 mil servidores da Seguran-
ça Pública, não posso me furtar a admirar e fomentar o desenvolvimento de
entidades que visam ao bem-estar da classe policial.

Em 2009, tivemos a oportunidade de estreitar os laços com a Pró-
PM, quando doamos um aparelho de biossegurança chamado autoclave (este-
rilizador) para o Centro Odontológico. Ocasiões como essa reforçam a im-
portância da união das instituições para aprimorar o atendimento dos órgãos
de saúde da PMESP, visto que temos objetivos comuns, sempre com a missão
de servir.

 Sendo assim, reitero nosso compromisso em contribuir para a me-
lhoria da qualidade de vida e tranquilidade financeira dos profissionais que
têm a nobre incumbência de preservar a segurança e a integridade dos cida-
dãos paulistanos.
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A MAIOR OBRA DO
GÊNERO NO MUNDO!

TENHA EM SUA ESTANTE

Quem, a partir de agora, quiser falar sobre polícia,
nas suas múltiplas facetas, terá oportunidade de
encontrar informações precisas neste Vocabulário
Policial.

Alvaro Lazzarini - Desembargador

“
”

IMPERDÍVEL!!!

A MAIOR OBRA DO
GÊNERO NO MUNDO!

 336 páginas

 Mais de 3.000 verbetes

 Declaração dos Direitos do

Homem e do Cidadão

 Declaração dos Direitos Humanos

 Alfabeto Fonético Internacional

 Código “Q”

PEÇA O SEU EXEMPLAR E RECEBA PELO CORREIO SEM PAGAR NADA A MAIS POR ISSO.
BASTA PREENCHER O CUPOM ABAIXO, DESTACAR ESTA PÁGINA DA REVISTA, DOBRAR

NOS LOCAIS INDICADOS E COLOCAR EM QUALQUER CAIXA DO CORREIO.

SIM. Desejo adquirir um exemplar do “VOCABULÁRIO POLICIAL”, de Alaor Silva Brandão.
Autorizo a PMESP a debitar mensalmente em meu holerite, no código 97.102 (Mútua dos Oficiais)
conforme opção abaixo.

NOME:     RE:

1 parcela
de R$ 30,00

2 parcelas
de R$ 15,00

3 parcelas
de R$ 10,00

4 parcelas
de R$ 7,50

5 parcelas
de R$ 6,00

Endereço de entrega: Rua nº apto.

Cidade: CEP Estado

local e data assinatura

Fone:   (     )



CARTA-RESPOSTA
NÃO É NECESSÁRIO SELAR

AC Florêncio de Abreu
01029-999 - São Paulo - SP

O SELO SERÁ PAGO PELA ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS OFICIAIS DA PMESP

Carta
Resposta

Mútua
dos Oficiais

9912279645/2011/DR/SPM
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23ª Reunião Ordinária do
Conselho de Administração

ADMINISTRAÇÃO

Em obediência ao Estatuto, os conse-
lheiros da PRÓ-PM reuniram-se or-

dinariamente no dia 29 de agosto, às 19
horas em primeira chamada, no Quar-
tel do Comando Geral. Presentes a maio-
ria dos conselheiros, membros da Dire-
toria Executiva, o Comandante-geral Cel
PM Álvaro Batista Camilo, o subcoman-
dante Cel PM Danilo Antão Fernandes,
o chefe de gabinete do Comando Geral
Cel PM Vicente Antonio Mariano Ferraz,
e o diretor de Saúde Cel Med PM José
Carlos Queiroz.

Em pauta curta, os conselheiros apro-
varam a ata da reunião anterior e permi-
tiram a venda dos equipamentos que a

PRÓ-PM adquiriu para o Cen-
tro Farmacêutico da Polícia Militar, de-
sativado em 2006. Com a decisão, a Di-
retoria Executiva vai procurar compra-
dores para o material que está em bom
estado de conservação e em condições
de uso.

Apoio - Encerrada a pauta, o Coman-
dante-geral pediu a palavra e informou
que está incentivando a adesão dos poli-
ciais militares à PRÓ-PM. “Precisamos
dela cada vez mais forte; queremos que

cresça cada vez mais para atuar melhor
em prol do nosso policial militar”, expli-
cou.

O Comandante-geral também infor-
mou que a Diretoria de Saúde está ori-
entada a se socorrer da PRÓ-PM somen-
te depois de esgotadas todas as possibi-
lidades de aquisição de materiais e equi-
pamentos com verba orçamentária, ou
em emergência. “A PM só vai recorrer à
PRÓ-PM quando não puder contar com
os recursos do Estado”, resumiu.

Membros da Diretoria Executiva da PRÓ-PM
com o comandante-geral. A partir da esquer-
da: Cel José Carlos Bononi (diretor-financei-
ro), Dr. Antonio Carlos Forte (presidente), Cel
Waldir dos Santos (diretor-administrativo) e
Cel Antonio Bernardes de Souza (gerente-ad-
ministrativo).

Visita ao Comandante
No dia 22 de agosto, diretores da

PRÓ-PM fizeram uma visita de corte-
sia ao Comandante-geral Cel Camilo.
Trataram de temas gerais da entidade,
como a aplicação dos recursos advin-
dos das contribuições voluntárias dos
policiais militares, e do planejamento
para o próximo ano. O Cel Camilo vol-
tou a reafirmar o apoio do Comando
e os apelos que vem fazendo para que
mais policiais militares se associem.

Relacionamento com parceiros

O diretor de Comunicação Social e o diretor-jurídico da PRÓ-PM, Cel Mário
Fausto Rodrigues Pinho e Arthur Cordeiro das Neves, visitaram os parceiros União
das Pensionistas e Mútua dos Oficiais no dia 22 de agosto. Conversaram sobre o
bom relacionamento das entidades – que já vem de longa data – e agradeceram
pelo apoio e participação no evento em homenagem ao Dia Nacional do Volun-
tariado e Dia do Psicólogo.

A 1ª Cia do 5º BPM/M é destaque merecido na capa desta edição: a unidade
acaba de aderir completamente à PRÓ-PM, tendo 100% de seus integrantes contri-
buindo mensalmente para que possamos melhorar o atendimento nos vários ór-
gãos de apoio à saúde do policial militar. Em nome do comandante, Cap PM Cás-
sio Pereira Novaes, agradecemos a todos os policiais militares da unidade.

Mais uma unidade 100%
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Uma tarde de homenagens
a voluntários e psicólogos

Cap Valdira Lima, psicóloga do CAS Cel Pinho, diretor da PRÓ-PM D’Elia, vice-presidente da PRÓ-PM

O diretor de Saúde da PMESP, Cel Queiroz,
que prestigia o evento todos os anos

As palavras união, solidarieda-
 de e agradecimento foram as
  mais pronunciadas por todos
 os que discursaram no even-
   to organizado pela PRÓ-PM

para homenagear os voluntários que tra-
balham no HPM e no Bazar de Santo Ex-
pedito, e também os psicólogos do Sis-
tema de Saúde da Polícia Militar. O en-
contro foi no auditório do HPM, lotado
por mais de uma centena de convida-
dos – dentre eles os diretores de Saúde
e de Pessoal da Polícia Militar, Cel Med
PM José Carlos Queiroz e Cel PM Osni
Sérgio Sabbatini.

Ao abrir o evento, o Cel Mario Fausto
Rodrigues Pinho, diretor de Comunica-
ção Social da PRÓ-PM, disse que todos
ali eram voluntários trabalhando em prol
de uma só causa, o bem-estar e a melho-
ria da qualidade de vida de todos os po-
liciais militares. Voluntários do HPM, de
Santo Expedito, os psicólogos, e os di-
retores e conselheiros da PRÓ-PM co-

locam diariamente em prática o concei-
to de solidariedade buscando minimizar
a dor alheia e procurando alternativas
para melhorar a qualidade do serviço
prestado pelos vários órgãos de apoio à
Saúde da PM. “Nosso objetivo é ofertar
um atendimento em nível de excelên-
cia para o policial militar que, bem o sa-
bemos, pode precisar dele em momen-
tos críticos de sua vida”, explicou.

A psicóloga Cap Valdira Ferreira de
Lima, subchefe interina do CAS e colu-
nista da Revista PRÓ-PM, abriu sua pa-
lestra explicando que em sua área de
atuação há pouca produção científica
abordando a geração de emoções posi-
tivas (otimismo, esperança, espiritualida-
de e gratidão) visando à promoção da

saúde. Integrante do Grupo de Volun-
tários quando ele ainda se chamava Pro-
jeto Arco-Íris, nos anos 1990, a Cap Val-
dira disse que o voluntário recebe um
chamado para doar-se ao próximo. De-
pois, exibiu um filme e discorreu sobre
a importância do trabalho em equipe
em favor dos mais fragilizados.

Mimos - Parceiros de longa data da
PRÓ-PM, a Associação de Auxílio Mú-
tuo dos Oficiais da Polícia Militar (Mú-
tua) e a União das Pensionistas da Polí-
cia Militar apoiaram o evento e entre-
garam brindes para os voluntários e para
os psicólogos. Célia Maria, da União, e
o Cel Alfredo, da Mútua, manifestaram-
se em agradecimentos e elogios.
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Cada um deve dar uma parcela de si
em favor do nosso semelhante. Um

pequeno gesto pode melhorar muito
o ambiente em que vivemos. Um
aperto de mão, uma palavra de

carinho, um sorriso fazem renascer a
confiança de quem está para

fraquejar. Aqui, trabalhando neste
hospital, recebemos muito mais do

que damos; muitas vezes achamos a
força e a alegria para superar os
males que a vida nos apresenta.”

Sra. Tereza Pellegrina, coordenadora
do Grupo de Voluntários do HPM, com a

Cap Valdira Lima

Ser voluntário é ter a capacidade
de se dar, de doar, de ter e demonstrar
amor e carinho pelo próximo. Muitas
vezes, as pessoas que atendemos não
precisam de recursos financeiros, mas

de atenção, carinho e uma simples
palavra amiga que consola. A União
das Pensionistas, entidade que dirijo,

cumprimenta a PRÓ-PM pela
iniciativa deste evento e reafirma mais

uma vez seu apoio.”

Célia Maria da Silva, presidente da União
das Pensionistas, entrega o presente a uma

das voluntárias do HPM

Passei por maus momentos neste
hospital; em pleno Natal, acordei na

UTI. Naqueles dias, recebi grande
apoio dos voluntários, que me

trataram com amor e carinho. Por isso,
só tenho palavras de agradecimento.
E reafirmo o que muitos já sabem:
vou lutar sempre por tudo o que a

PRÓ-PM e seus voluntários precisarem.
Contem conosco.”

Cel Alfredo Vieira das Neves, presidente da
Mútua dos Oficiais, com a psicóloga Sd Josiane.

A mais estressante
do mundo

Maj PM Eduardo da Silva Almeida,
Chefe Interino do CAS

A Organização Mundial de Saúde
prevê que em 20 anos a maior causa
de afastamento do trabalho serão os
problemas relacionados à saúde men-
tal da população. Vida agitada, pres-
são no trabalho, falta de atividade físi-
ca e de lazer, tudo contribui para que
as pessoas fiquem estressadas e, con-
sequentemente, doentes.

Na atividade policial-militar, a mais
estressante do mundo, o cenário é ain-
da pior. Ao longo dos anos, ela vai mi-
nando a saúde mental do policial mili-
tar gerando variados problemas físicos.
“Ao ingressar na PM, garantimos que o
policial militar está plenamente saudá-
vel”, explicou o Maj Eduardo, chefe in-
terino do CAS. “Problemas só vão apa-
recer bem mais tarde”.

A equipe de psicólogos do CAS tra-
balha em duas vertentes. Na primeira,
no atendimento aos policiais militares

que precisam de ajuda; na segunda,
aprimorando o trabalho para fazer frente
à nova demanda que se anuncia.

“

“

“

O diretor de Saúde Cel Queiroz, que
não falta à homenagem anual aos volun-
tários, disse que todos ali trabalham para
melhorar a qualidade de vida do PM.
Para ele, o trabalho do voluntário é mui-
to difícil porque se traduz em entrega
de corpo e alma, dedicando-se a confor-
tar o próximo. “Em nome dos pacien-
tes, muito obrigado”, finalizou.

Oração - Coube a José D’Elia Filho,
vice-presidente da PRÓ-PM, encerrar o
evento. Ao elogiar o trabalho do Grupo
de Voluntários, disse: “o voluntário sabe
que o caminho de sua vocação, esco-
lhido livremente, é ir onde houver dor
física ou psicológica; ele a enfrenta com
amor, ilusão, alegria e compreensão, te-
souros espirituais que só a poucos é da-
do receber para doar. E finalizou com a
Oração para o Voluntário:

“Graças, Senhor, por ter me chamado a

servir aos necessitados; a dar meu tempo

livre, minha energia, meu amor e conheci-

mento àqueles que sofrem.

Aqui estou, Senhor, envia-me. Predispo-

nha minha mente e meu coração para es-

cutar sem discriminação e servir até as últi-

mas consequências.

Envia-me, Senhor, apesar de ser também

fraco; assim compreenderei que Vós sois

minha força e meus irmãos verão Teu rosto

na minha presença discreta.

Envia-me, Senhor, e assim compreen-

derei que a maior felicidade é servi-Lo.”
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ADMINISTRAÇÃO

Em julho, entrega de equipamentos
para cinco unidades

A PRÓ-PM encerrou o mês de julho
com a entrega de importantes equi-

pamentos para diversas unidades da Po-
lícia Militar. Para o Centro Médico, es-
pecialmente para a clínica de Otorrino-
laringologia, foram realizados investi-
mentos de R$ 28.398,75 na aquisição
de uma caixa para rinoseptoplastia (ci-
rurgias do nariz), uma caixa de instru-
mental para intervenções na laringe, dez
cabos para eletrocautério e um imitan-
ciômetro, aparelho que detecta e analisa
as alterações produzidas no ouvido mé-
dio.

O Centro Odontológico da Polícia
Militar recebeu mais um aparelho de la-
serterapia, no valor de R$ 3.450,00. O
material foi recebido pelo chefe do C
Odont, Ten Cel Dent PM Laércio Ribei-
ro de Paiva, que destacou a importân-
cia do investimento da PRÓ-PM naquele
órgão de apoio à Saúde. O aparelho de
laserterapia é importante coadjuvante
na cicatrização de lesões herpéticas em
lábios e oro-faringe, na melhoria e redu-
ção de tempo de cicatrização pós-ope-
ratória em geral, e em tratamento para
diminuição da sensibilidade dentária. O
aparelho também é largamente utiliza-
do como tratamento complementar em
parestesias (paralisia ou falta de sensibi-
lidade causadas por inflamação dos ner-
vos) na região de cabeça e pescoço.

Depois de entregar o equipamento
no C Odont, os diretores da PRÓ-PM
dirigiram-se até a Escola Superior de Sar-
gentos, onde foram recebidos pelo Ten
Cel Antonio Marcolino Vieira, coman-
dante-interino daquela unidade, e pela
chefe da UIS, 1º Ten Dent PM Márcia
Cristina Salatêo. Ali foram entregues
duas balanças antropométricas.

Para a UIS Odontológica do Presí-
dio Militar Romão Gomes, a PRÓ-PM
comprou uma seladora manual e uma
cuba de ultrassom. A UIS do PMRG
atende, além do próprio pessoal, poli-
ciais militares que trabalham no Canil,
no COE e bombeiros de unidades que
estão localizadas na área da Invernada
do Barro Branco.

Para o Centro de Reabilitação foi en-
tregue um aparelho laser de baixa in-
tensidade no valor de R$ 2.961,00 que
será utilizado pelo setor de Estomatera-
pia. A Estomaterapia é uma especiali-
dade da Enfermagem voltada para a as-
sistência a pessoas com estomias, fístu-
las, tubos, cateteres, drenos, feridas agu-
das e crônicas, e incontinências anal e

urinária. O Estomaterapeuta age para fa-
zer cicatrizar as escaras ou feridas, ou tra-
balha preventivamente para evitar o apa-
recimento delas, proporcionando, assim,
mais conforto e qualidade de vida ao pa-
ciente.

Acima, diretores da PRÓ-PM entregam
equipamentos para o C Odont; foram recebidos
pelo Ten Cel Laércio. Abaixo, no C Med, onde
foram recebidos pelo Ten Cel PM Antonio
Yoshinori Hamada, na entrega de equipamentos
para a clínica de Otorrinolaringologia.

Na primeira foto acima, o Ten Cel PM Abaré
Vaz de Lima recebe equipamentos para a UIS
do PMRG. Na segunda foto, o Maj PM Daniel
Cesar Simões Teixeira, chefe do CRPM, e a
responsável pelo setor de Estomaterapia, Sd PM
Ângela Maria Marçal, recebem o aparelho de
laserterapia.

O Cel
Marcolino e
a 1º Ten Dent
Márcia
Cristina
recebem as
balanças da
ESSgt
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 4 banheiros
 elevador
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 2 saídas de emergência
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COM CAPACIDADE
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2 suítes (quarto com banheiro
privativo) para portadores
de necessidades especiais
localizadas no térreo

 elevador    sala de estar
 salão de jogos    internet

 lanchonete

CASA DE APOIO
INAUGURAÇÃO

EM BREVE

A SUA MAIS NOVA OPÇÃO DE HOSPEDAGEM EM SÃO PAULO

UNIÃO DAS PENSIONISTAS DA POLÍCIA MILITAR
RUA DR. RODRIGO DE BARROS, 97 - LUZ

FONE: 3311-4020
PRÓXIMO DAS ESTAÇÕES ARMÊNIA E TIRADENTES DO METRÔ

À SUA
DISPOSIÇÃO
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A erosão dental é carac-
terizada pela desmine-
 ralização do dente por

ácidos provenientes do estôma-
go ou dos alimentos. A perda
de estrutura dos dentes é len-
ta, e nas fases iniciais é difícil
de ser identificada pelo dentis-
ta. Geralmente, é erroneamen-
te confundida com o bruxismo
(ranger dos dentes).

Quando a perda é de grande exten-
são, exige uma complexa reabilitação
dos dentes. Eles podem ficar mais sensí-
veis ao frio e até ao ar, as restaurações
se soltam com facilidade, a forma do
dente é perdida, podendo aparecer de-
pressões e perda do brilho do esmalte.

Alimentação - Os ácidos dos alimen-
tos são o principal fator da erosão. O
aumento no consumo de substâncias
ácidas na dieta (refrigerantes, sucos e
frutas cítricas, vinhos, molhos, pickles,
conservas em vinagre, dentre outros)
pode estar aumentando a incidência da
erosão. Mas, sem dúvidas, o hábito de
chupar laranja ou limão, várias vezes por
semana, e até por dia, é a principal cau-
sa de erosão. As frutas cítricas são ne-
cessárias para uma boa alimentação,
mas devem ser ingeridas moderadamen-
te.

Quando o ácido vem da dieta, os
dentes mais atingidos são os anteriores
(dentes da frente). O ácido clorídrico
proveniente do estômago pode voltar à
boca em indivíduos com doenças como
refluxo, gastrite, úlceras, hérnia de hia-

SAÚDE

Erosão dental:
como os ácidos podem agir sobre os dentes

1° Ten Dent PM Susana Morimoto
Mestrado e Doutorado em Dentística Restauradora pela USP

to, bulemia (hábito de vomitar). Nestes
casos, os dentes do fundo são os mais
afetados.

Tratamento - A prevenção da ero-
são é baseada principalmente na orien-
tação de dieta e tratamento de proble-
mas estomacais. O tratamento consiste
em controles e realização de restaura-
ções ou próteses dos dentes atingidos.

Superfície dental côncava que auxilia
no diagnóstico de erosão, descartando a
hipótese de bruxismo (ranger os dentes),
que deixam as superfícies planas

Perda de estrutura dental, com colapso da
mordida e perda da dimensão vertical (perda da
altura entre os maxilares superior e inferior)

Após tratamento restaurador

Perda de estrutura dental acentuada
unilateralmente, devido o paciente posicionar
a laranja mais para o lado direito

www.propm.org.br
acesse e conheça nosso trabalho
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“Nós, Policiais Militares sob a proteção de Deus, estamos compromissados com a Defesa da Vida,
da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana.”

Procure mais informações na Homepage do CSM/AM

Temos o prazer de, nes-

ta oportunidade, transmi-

tir aos nossos estimados

leitores algumas singelas

informações acerca do uso

de munições menos que

letais. Nesta oportunidade trataremos

em especial dos agentes químicos.

Em um primeiro momento faz-se

necessário salientar ao profissional de

segurança pública que o termo mais adequado –

dentro do uso progressivo da força para os meios

empregados que antecederem o uso da força le-

tal – é o uso de meios menos que letais, em que

pese a divulgação comercial do termo não letal,

o que vem a ser uma inverdade, uma vez que os

meios ditos não letais, dentro de circunstâncias

que são evitadas pelos profissionais adequada-

mente treinados, são tão letais quanto as armas

de fogo.

Um dos primeiros registros históricos sobre o

uso de agentes químicos em conflitos deu-se em

428 a.C. na guerra do Peloponeso, com a queima

de lenha com enxofre e pez para gerar fumaça

tóxica que atingiria os defensores de cidades cer-

cadas em seus redutos.

Com o passar dos anos, juntamente com a hu-

manidade evoluíram também os agentes empre-

Sobre os agentes químicos

gados nos conflitos, sendo que na Polícia Militar

do Estado de São Paulo temos o registro do uso

de Cloroacetofenona-CN, Ortoclorbenzilmalo-

nonitrilo-CS; e, de emprego atual na instituição,

o Oleoresina de Capsaícina-OC, empregados

como agente lacrimogêneo; e o vomitivo adansi-

ta, já fora de uso na instituição. Importante citar:

como agentes fumígenos usados para cobertura

ou sinalização, temos a mistura hexaclo-retana.

Fazemos questão de lembrar que os Policiais

Militares devem se ater ao boletim geral PM 142/

01, item 20, que regula o uso de agentes quími-

cos.

Alertamos aos profissionais de segurança pú-

blica para que tenham conhecimento dos efeitos

do agente que portam, correta forma de utiliza-

ção e, principalmente, formas de descontamina-

ção.

Profissionais de
Segurança Pública devem
ter conhecimento dos

efeitos do agente que portam,
sua correta forma de utilização
e, principalmente, as formas de
descontaminação.
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Ser, fazer e ter

Valdira Ferreira de Lima

Cap PM / Psicóloga
Especialista em intervenções breves para dependências pela UNIFESP e

especialista em Gestão de Segurança Pública pela PUC.  valdiralima@yahoo.com.br
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Desde muito cedo, ouvimos de nossos pais que
temos que fazer algo na vida para ter sucesso e ser
“alguém”.

“Alguém”... O que é ser alguém? Algo indefini-
do... Se não temos isso claro, tendemos a internali-
zar essa crença que nos limita e nos persegue por
toda a vida até nos conscientizarmos e nos encon-
trarmos. Buscamos fora de nós e tendemos a ba-
sear nossas escolhas de um lugar diferente da essên-
cia que habita dentro de nós.

Isso se dá principalmente no campo profissio-
nal, mas algumas vezes valida nossas escolhas amo-
rosas também, pois nessa mesma linha somos enco-
rajados a olhar para “pessoas de futuro.”

Convido-os a invertermos esses valores e verifi-
car o que faz mais sentido: ser, fazer e ter, ou fa-
zer, ter e ser?

Para chegarmos onde queremos, cabe uma per-
gunta inicial: quem sou? Você, leitor, já respondeu
com toda a sinceridade a essa pergunta? Pare por
alguns minutos, respire e responda a você mesmo.

Talvez alguns minutos não sejam tempo sufici-
ente para responder a uma questão tão profunda.
Vamos lá, coragem! Convido-os a vencer o medo
do seu “melhor”, de amar incondicionalmente e
de observar quais são suas forças e virtudes, e ten-
tar encorajá-los a fazerem o melhor uso do que há
de melhor em seu interior.

Penso que este é o melhor caminho a ser segui-
do – e não importa que idade tenha; pode-se des-
cobrir isso só agora (comigo aconteceu exatamen-
te assim); nem por isso me desencorajo a ver as “coi-
sas” a partir desse olhar; nem assim penso ser tarde.

As informações chegam na hora que têm que
chegar; isso faz muito sentido para mim neste mo-
mento. Por muito tempo, deixei o que está fora in-
fluenciar minhas escolhas, e agora, com o propósi-
to diferenciado, consigo enxergar dentro de mim o
que realmente quero para mim, para minha vida.

E fazer escolhas pode gerar angústia pela priva-
ção do senso comum; também pode gerar angústia
por renunciar ao que é construído a partir de cren-
ças que nos limitam. Sair da zona de conforto é fun-
damental nesse processo.

Minhas escolhas se baseiam em meu querer mais
profundo, “aquele” que eu divido comigo e com
mais ninguém. São tantas informações trazidas de
fora, sobre o que é ser um vencedor, uma pessoa
de sucesso; são palestras, referências bibliográficas,
revistas etc, etc... e eu aqui me perguntando: qual
é o meu “negócio”?, o que me faz feliz?, de onde
devo partir?

Cada vez mais minha percepção faz com que o
ponto de partida seja eu mesma, da forma mais
sincera e honesta que posso ser comigo, sem más-
caras, sem atender expectativas alheias, sem me pre-
ocupar tanto com os papéis que tenho que exercer
nesse mundo.

Nós deveríamos fazer a partir das escolhas ou-
vidas do coração, e aí  teríamos mais prazer, mais
harmonia, mais sucesso.

Deixe as pessoas que ama mais livres para que
façam suas escolhas, encorajando-as a fazê-las a par-
tir das suas vivências mais profundas. Encoraje os
seus filhos a buscarem dentro deles e a seguirem o
fluxo da vida.

Imagine-se utilizando sua força interior para che-
gar a um objetivo de vida sem gastar mais do que a
energia necessária para alcançar tal objetivo.

A bússola é a busca, e o azimute é olhar-se por
dentro. Sejam felizes e vivam na luz.






