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“Internado, conheci o trabalho
dos voluntários dando apoio
aos pacientes internados,
ajudando-os a superar aqueles
momentos de dificuldade e de
solidão nos leitos do HPM.”
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PRÓ-PM
D I S T R I B U I Ç Ã O    D O S    R E C U R S O S

ANO C MED C ODONT C FARM CAS VOLUNT CRPM

2000 - - - - - -

2001 464.324 98.846 88.424 43.798 7.249 -

2002 485.181 111.661 179.824 110.831 11.881 -

2003 413.592 69.641 24.217 190.954 19.200 -

2004 372.723 170.751 177.836 365.637 15.405 -

2005 492.999 334.780 51.148 411.327 7.951 38.824

2006 609.011 162.164 - 454.151 8.508 50.763

2007 610.314 104.996 - 257.008 13.729 46.583

7.094.808 1.598.330 521.448 2.307.489 128.255 452.361

2008 979.779 7.946 - 187.326 9.211 54.427

2009 984.073 277.166 - 170.536 8.762 104.497

2010 1.109.943 233.115 - 113.800 13.703 130.962

Nas UIS (Capital e Interior) a PRÓ-PM investiu, em 2009,
R$ 50.032,00; no ano passado, R$ 133.468,00; este ano,
R$ 96.617,30. Nos totais de 2011 ainda não estão computados os
investimentos em exames laboratoriais e prestadores de serviço.

2011 572.869 27.265 - 2.121 12.656 26.305

11 ANOS
Em 12 anos de vida, R$ 12,3 milhões aplicados na Saúde PM

DE INVESTIMENTO
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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$   3,45
R$   5,17
R$   8,05
R$ 11,50

www.propm.org.br

TABELA DE DESCONTO

Pela décima-segunda vez na história da PRÓ-PM fechamos o ano com
aquela maravilhosa sensação de missão cumprida, de realização de tudo o
que foi planejado no início da temporada. Não deixamos de atender a uma
solicitação sequer dos órgãos de apoio à Saúde da Polícia Militar, nem na
questão de materiais e equipamentos nem na de exames laboratoriais.

Tudo, absolutamente tudo o que foi pedido, foi atendido!
Além dos tradicionais “clientes”, a PRÓ-PM mandou

materiais e equipamentos para várias UIS do Interior do
Estado, o que foi assunto de reportagem em nossa
edição passada. Estamos presentes em 42 cidades do
nosso Interior, já atendemos 48 UIS nessas localidades.

Essa performance, convém lembrar, não seria possível
sem a confiança que mais de 52 mil policiais militares
(do Comando Geral à última praça formada pela ESSd)
depositam em nós, em nosso trabalho. As doações são

tratadas aqui com muita seriedade, um dinheiro que não deve ser desperdi-
çado em aquisições sem critério.

Finalizo desejando a todos, em nome de nossa Diretoria Executiva, um
feliz e santo Natal, e que o novo ano seja um marco de mudanças, para
melhor, na vida de cada um de nós.

Fechamos o ano

Todo o planejado
foi cumprido.
Convém lembrar
que nada disso
seria possível sem
as doações e a
confiança de mais
de 52 mil policiais
militares.

Cel PM Mario Fausto Rodrigues Pinho
Diretor de Comunicação Social
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ANÁLISE

Polícia Militar, uma instituição que cresce a cada dia

Uma Instituição que prima pelo atendimen-
to com excelência, sobretudo porque seu ob-
jetivo é o cidadão de bem, que trabalha para
a preservação da vida, dos direitos e das ga-
rantias individuais e da dignidade humana, pre-
cisa estar constantemente em expansão.

Este processo se dá em investimentos que
se traduzem na aquisição de tecnologia de pon-
ta como, por exemplo, novas viaturas com possibilidade de
acessibilidade ao banco de dados criminais e de veículos,
armamentos e equipamentos de proteção individual a todos
os policiais, os novos “tablets” para o trabalho operacional,
e tantas outras, fundamentais ao desenvolvimento da ativi-
dade-fim, dia após dia, nos 645 municípios do Estado.

A contratação e formação de profissionais de alta quali-
dade, o que é realizado por meio de cursos, especializações
e aperfeiçoamentos, e também diversas parcerias com uni-

versidades, proporcionando aos policiais mi-
litares e familiares descontos nas mensalida-
des, de cursos de graduação e mestrado.

Outra conquista muito importante foi a
melhoria dos salários, com o aumento de 15%
no padrão, a partir de 1º de julho de 2011, e
mais 11% no padrão a partir de 1º de agosto
de 2012. O Comando trabalhou muito para o
aumento ser no padrão, pois beneficiou tam-
bém nossos veteranos e nossas pensionistas.
Esse é um reconhecimento às pessoas que

agregaram valor quando por aqui passaram e integram a
nossa família policial-militar.

Estas foram apenas algumas das inúmeras ações da
Polícia Militar cujo objetivo fundamental é a Segurança Pú-
blica do nosso Estado, mas também focadas no bem-estar
de cada integrante da Instituição. Todas elas foram possíveis
porque você acreditou, por isso entraremos o ano de 2012
motivados e preparados para fazer cada vez mais e melhor.

Deus nos abençoe a todos.

Cel PM Alvaro Batista Camilo
Comandante-geral da Polícia Militar

PRÓ-PM teve um ano excelente
Antonio Carlos Forte

Presidente da Diretoria Executiva da PRÓ-PM

Chegamos ao final de 2011 com re-
sultados de fazer inveja a muitas gran-
des organizações. Foi um ano excelen-
te! Todo o nosso planejamento foi cum-
prido: conseguimos colocar equipamen-
tos de primeira linha em locais muito
importantes do Sistema de Saúde da
Polícia Militar, melhoramos nossa Co-
municação, obtivemos mais visibilida-
de e conquistamos mais associados, e
ainda vamos fechar o ano com dinhei-
ro em caixa para novos investimentos.

O maior destaque, a meu ver, foi ini-
ciar o processo para transformar a PRÓ-
PM em OSCIP. Com este título, teremos

isenção de taxas e
impostos na  importa-
ção de equipamentos
vitais para o HPM, ine-
xistentes no mercado
nacional. Pela nossa experiência na
Santa Casa, a economia de uma OSCIP,
com a isenção de impostos e taxas de
importação, chega a 40%!

O título de OSCIP também garante
mais recursos pois as empresas doa-
doras poderão abater do imposto de
renda as doações que nos fizerem, o
que certamente vai nos gerar mais re-
ceita para que possamos investir mais

e melhor no Sistema de
Saúde da Polícia Militar.
Temos uma ótima perspec-
tiva de futuro.

Finalizo agradecendo
pelo apoio recebido do Co-
mandante-geral Cel Camilo
e de todos os comandan-

tes que estão sempre de portas aber-
tas para nossas solicitações. A você,
policial militar que contribui com a PRÓ-
PM (são mais de 52 mil, de todos os
postos e graduações!) muito obrigado.
Quero continuar contando com seu va-
lioso apoio e ajuda para que possamos
apoiar e ajudar os que necessitam de
amparo e proteção no pior momento
da vida, o da doença. Feliz 2012!



ATENÇÃO
POLICIAIS MILITARES

DO INTERIOR

CASA DE APOIO HORTENCIA D’ASTI DE LIMA
EM BREVE, ESTA SERÁ SUA MELHOR OPÇÃO

DE HOSPEDAGEM EM SÃO PAULO

9
suítes (quarto com
banheiro privativo)

no piso superior 2
suítes para portadores

de necessidades
especiais no térreo

 elevador   sala de estar
 salão de jogos   internet

 lanchonete

Pertinho do metrô,
do QG, do CAES,

da CBPM,
da Cavalaria,
do C Odont...

UNIÃO DAS PENSIONISTAS
DA POLÍCIA MILITAR

RUA DR. RODRIGO DE BARROS, 97
FONE: 3311-4020
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Conheça melhor a PRÓ-PM

O que a PRÓ-PM faz pelo policial militar?
Todos os recursos da PRÓ-PM são destinados ao
atendimento de necessidades sociais, pessoais e

materiais dos Órgãos de Saúde que atendem os
policiais militares. A PRÓ-PM atua diretamente junto ao
Hospital da Polícia Militar, ao Centro Odontológico, às
Unidades Integradas de Saúde da Capital e do Interior, ao Setor
de Psicologia do Centro de Apoio Social e ao Centro de Reabilitação da Polícia Militar. A PRÓ-PM ajuda a
melhorar o atendimento em todos esses órgãos para que você tenha o que há de melhor quando precisar.

Como são administrados os recursos da PRÓ-PM?
A PRÓ-PM é administrada por um Conselho composto por
representantes de várias entidades policiais militares (Oficiais,
Subtenentes, Sargentos, Cabos e Soldados, Portadores de

Necessidades Especiais, Comandantes de OPM da Capital e Interior, Cruz Azul
etc.), além de civis de reconhecida capacidade profissional e idoneidade moral,
especialmente convidados para esse fim.

11111

22222

Só quem contribui é atendido?
Não. A contribuição de todos os PM é bem-vinda e
necessária. No entanto, independentemente dessa
contribuição, todos são atendidos da mesma forma.

33333

Como participar da PRÓ-PM?
Basta fazer uma contribuição mensal, simbólica, de acordo com o seu grau hierárquico.
Cada contribuição individualmente é mínima, porém a união é que vai trazer resultado.

A participação de todos trará maior representatividade à PRÓ-PM. Se você quiser participar,
envie e-mail informando seu telefone ou outro meio para que possamos entrar em contato.

44444

Conheça.
   Participe.
      Divulgue.

www.propm.org.br
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No início de maio de 2008 a PRÓ-
PM recebeu o Certificado de Utilidade
Pública Federal – título concedido pelo
Ministério da Justiça publicado no Diá-
rio Oficial da União de 28 de abril da-
quele ano.

O título é uma prova do prestígio e
da credibilidade da PRÓ-PM, e também
um reconhecimento oficial dos serviços
prestados pela entidade a toda a família
policial-militar por meio do atendimen-
to, na área de saúde, aos policiais mili-
tares, sem distinção. Segundo o Minis-
tério da Justiça, o título “é um meio de
que o Governo se vale para apoiar enti-
dades privadas que prestam serviços ne-
cessários à coletividade, como a assistên-
cia social, o atendimento médico, a pes-

quisa científica e a promoção da edu-
cação e da cultura”.

Para que as instituições particulares
possam recebê-lo, seus serviços devem
ser executados da mesma forma que o
Governo os executaria, sem distinções
de raça, credo, cor ou convicções políti-
cas, ao público em geral e não apenas a
associados, entre os usuários efetivos ou
potenciais, e não tendo o lucro por fina-
lidade.

Para conquistar o título de Utilidade
Pública Federal, a diretoria da PRÓ-PM
trabalhou mais de dois anos no projeto.
Nesse tempo, foi reunida toda a docu-
mentação necessária, incluindo a alte-
ração do Estatuto para a devida adequa-
ção às exigências do Ministério da Justi-

ça. A alteração estatutária deu-se em As-
sembleia Geral Extraordinária convoca-
da para esta finalidade, e foi realizada
na Associação dos Oficiais da Polícia Mi-
litar na noite de 6 de novembro de 2006.

Título de Utilidade Pública Federal
foi conquistado em 2008

ADMINISTRAÇÃO

PRÓ-PM quer ser reconhecida como OSCIP

No início de 2012 a Diretoria da
PRÓ-PM formulará requeri-
mento ao Ministério da Justiça

para se qualificar como OSCIP (Organi-
zação da Sociedade Civil de Interesse Pú-
blico). Essa ação foi autorizada pela As-
sembleia Geral Extraordinária, que apro-
vou também a adequação do Estatuto pa-
ra esta finalidade (leia na página seguin-
te). O Ministério da Justiça tem 30 dias,
a contar da data de registro do requeri-
mento, para se pronunciar. Deferido o
pedido, o título será emitido em 15 dias.

Feitas as contas, no final do primei-
ro trimestre de 2012 a PRÓ-PM já po-
derá começar a usufruir dos benefícios
previstos em Lei. Dois dentre eles – os
que mais nos interessam – são a isenção
das taxas e impostos na importação de
equipamentos, tecnologia de ponta ine-
xistente no mercado nacional que, hoje,

tem custo exorbitante jus-
tamente por conta de im-
postos e taxas de impor-
tação. Com o título de
OSCIP, a PRÓ-PM pode-
rá economizar até 40%
do que gastaria se fosse fa-
zer a compra sem os be-
nefícios da Lei.

Doações - Outro benefí-
cio que nos interessa diz
respeito a doações de empresas priva-
das. Nas condições atuais, pouca gente
tem interesse em direcionar recursos pa-
ra organizações não classificadas como
OSCIP porque isso representa gasto, não
doação. As OSCIP, no entanto, foram be-
neficiadas pela MP 2.158-35/01. Segun-
do esta Medida Provisória, as doações po-
dem ser deduzidas do Imposto de Ren-

da das pessoas jurídicas até o limite de
2% do lucro operacional. Com este atra-
tivo – ser solidária investindo imposto,
não dinheiro – muitas empresas terão
interesse em se associar à PRÓ-PM para
que os policiais militares tenham o que
há de melhor em assistência à saúde.

Na Assembleia Geral, o diretor-administrativo
Cel Waldir dos Santos explica os motivos que

levaram a Diretoria a buscar o título de OSCIP
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Diretores, conselheiros, colabo-
radores e parceiros da PRÓ-
PM, reunidos no auditório do

Centro Médico da Polícia Militar na tar-
de de 21 de novembro, participaram de
eventos conjuntos que culminaram na
comemoração do 12º aniversário da en-
tidade e entrega de diplomas aos prin-
cipais parceiros. Presentes ao evento a
maioria dos conselheiros e diretores,
voluntárias do HPM e de Santo Expedi-
to, o chefe interino do CRPM Maj PM
Daniel Cesar Simões Teixeira e o então
Maj Dent PM Amilton Luís Ferreira Pin-
to, chefe interino do C Odont.

O Cel PM Airton Alves da Silva, co-
mandante da Academia de Polícia Mili-
tar do Barro Branco; o Cel PM Osni Sér-
gio Sabbatini, diretor de Pessoal da Po-
lícia Militar; e o Ten Cel Méd PM Anto-
nio Yoshinori Hamada, chefe do C Med,
compuseram a mesa diretora ao lado do
presidente da Diretoria da PRÓ-PM, An-
tonio Carlos Forte, e do presidente do
Conselho de Administração, Hercílio Ra-
mos.

O encontro foi aberto com a instala-
ção da 5ª Assembleia Geral Extraordi-
nária, convocada pela Diretoria Execu-
tiva para apreciação da alteração do Es-

Em Assembleia Geral e reunião do
Conselho de Administração, PRÓ-PM
comemora 12 anos e homenageia parceiros

tatuto da PRÓ-PM, com a inserção do
Artigo 113-A, um ajuste necessário para
que a PRÓ-PM possa se qualificar como
OSCIP (Organização da Sociedade Ci-
vil de Interesse Público). O diretor-ad-
ministrativo Cel PM Waldir dos Santos
ocupou a tribuna para informar aos con-
selheiros que esta é uma medida de ex-
trema importância para a PRÓ-PM. Sen-
do ela uma OSCIP, as empresas que fi-
zerem doações poderão deduzir do im-
posto de renda até 2% do lucro opera-
cional, o que atrairá novos parceiros.

Além disso, a PRÓ-PM,
como OSCIP, poderá re-
ceber verbas federais e
estaduais por meio de
emendas parlamentares,
e também ser beneficia-
da com isenção de im-
postos e taxas de impor-
tação, dentre outros.

O único empecilho

para qualificar-se como OSCIP estava
justamente no Estatuto, que não previa
a destinação de bens em caso de perda
da qualificação. Assim, apoiada em pa-
recer jurídico de consultoria especializa-
da, a Diretoria propunha à Assembleia
a inserção do Artigo 113-A, proposta que
foi aprovada por unanimidade.

Conselho – Encerrada a Assembleia,
foi dado início à reunião do Conselho de
Administração. Aprovada a ata da reu-
nião anterior, o diretor de Comunica-
ção Social Cel Mario Fausto Rodrigues
Pinho ocupou a tribuna para conduzir
o evento de comemoração do 12º ani-
versário da PRÓ-PM. Ele fez um breve
relato sobre as atividades desenvolvidas
pela Associação ao longo desses 12 anos
de existência afirmando que a institui-
ção está atingindo plenamente os pro-
pósitos estatutários e contribuindo para
a melhoria da qualidade de vida do po-

Artigo 113-A: “Na hipótese da PRÓ-PM obter e,
posteriormente perder, a qualificação instituída pela
Lei 9.790/99 (OSCIP), o acervo patrimonial disponí-
vel, adquirido com recursos públicos durante o perío-
do em que perdurou tal qualificação, será contabil-
mente apurado e transferido a outra pessoa jurídica
qualificada nos termos da referida lei, e que, preferen-
cialmente, tenha o mesmo objetivo”.
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licial militar.
O Cel Pinho disse também que des-

de a sua fundação a PRÓ-PM contou
com o apoio de vários colaboradores,
homens, mulheres e instituições que
merecem destaque, e que aquele era o
momento ideal para que a Diretoria da
PRÓ-PM prestasse justa homenagem
aos que muito contribuem para o en-
grandecimento da Associação.

Foram homenageados a AFAM, a
Mútua dos Oficiais, a União das Pensio-
nistas e a Forjas Taurus. Os represen-
tantes dessas entidades e empresa rece-
beram um diploma com a inscrição
de “Colaborador Emérito: A PRÓ-
PM confere o certificado Colabo-
rador Emérito em reconhecimento
pelos relevantes serviços prestados
a esta entidade, que muito têm
contribuído para que o objetivo
maior – melhorar o atendimento
dos órgãos de Saúde da Polícia Mili-
tar do Estado de São Paulo – seja alcan-
çado.” Além deles, a PRÓ-PM home-
nageou as colaboradoras Cap PM Valdira

Ferreira de Lima, do CAS, colunista da
Revista PRÓ-PM; a coordenadora do
Grupo de Voluntários de Santo Expedi-
to, Cap PM Nair Dolores Grela Caligue-
re; e a coordenadora do Grupo de Vo-
luntários do HPM, Tereza Pellegrina. To-
das receberam um ramalhete de flores.

Emoção - Ao final da cerimônia, o
comandante da APMBB, Cel Alves, re-
latou a ocasião em que ficou internado

no HPM, período em que pôde refletir
sobre como uma pequena contribuição
pode se tornar algo tão grandioso. Emo-
cionado, comentou de sua surpresa, na
ocasião, com o trabalho desenvolvido
pelos voluntários, dando apoio aos pa-
cientes internados, ajudando-os a supe-

rar aqueles momentos de dificulda-
des e de solidão.

O Cel Alves disse que está de-
senvolvendo trabalho junto aos fu-
turos Aspirantes-a-Oficial para que
eles se esmerem incentivando seus
subordinados a se juntarem à PRÓ-
PM, mostrando o quão importante
é o trabalho feito em prol da saúde
de todos os policiais militares.

O evento foi encerrado com um
coquetel.

D. Tereza Pellegrina e o Ten Cel Hamada

Cap Nair e o Cel Pinho Cap Valdira e Hercílio Ramos

Em sentido horário: a presidente da União,
Célia, com o presidente da PRÓ-PM, Dr. Forte;

o representante da Taurus, Fernando Sanchez de
Castro, com o diretor-administrativo Cel Santos;

o Cel Alegretti, da AFAM, com o Diretor de
Pessoal Cel Sabbatini; e o Cel Alfredo, da

Mútua dos Oficiais, com o Cel Alves, da
APMBB.
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 R$ 748.671,03
Este é o total de investimentos em
materiais e equipamentos ao longo deste ano

Diversos equipamentos foram entregues no C Odont

Balanças para a ESSgt

Na ESSd alunos
observam
equipamento
completo para
ambulância que
ficou preparada até
para partos

O Desfibrilador entregue para o CAES pode ser utilizado
também por todas as unidades do entorno, inclusive pelos fiéis

da Capelania de Santo Expedito.

Este foi um ano de muito trabalho
para a Comissão de Aquisição de
Materiais da PRÓ-PM coordena-

da pelo diretor-administrativo Cel PM
Waldir dos Santos. Muitos equipamen-
tos e materiais diversos para comprar,
tomada de preços, orçamento, reunião
com fornecedores para baixar a pedida
inicial... Ao chegar ao final do ano, com
aquisição completa de tudo o que foi
solicitado pela Diretoria de Saúde, re-
gistra-se investimento de três dígitos e, melhor,
economia de R$ 36.527,97, que será investido
em novas aquisições no ano que vem.

A aquisição de materiais e equipamentos pela
PRÓ-PM obedece a uma rotina rígida: as uni-
dades que precisam de ajuda devem fazer a so-
licitação diretamente à Diretoria de Saúde. Os
técnicos do Cel Méd PM José Carlos Queiroz
avaliam o pedido e esgotam todos os recursos
de compra por meio de dotação orçamentária
ou pelo Fepom. Só depois disso é que a DS en-
caminha a solicitação à PRÓ-PM.

Com os pedidos em mãos, a Diretoria esta-
belece um cronograma de aquisições obedecen-
do aos critérios de necessidade das unidades e entrada de dinheiro em
caixa por meio das doações voluntárias dos policiais militares. Depois
disso, reúne-se com os chefes do C Med, do C Odont e do CRPM para
discutir qual o melhor equipamento do mercado. O preço não é o mais
importante para a PRÓ-PM; a qualidade do equipamento, sua durabili-
dade e capacidade de produção estão em primeiro lugar.

Exames - O valor no topo desta página não é tudo o que a PRÓ-PM
investiu no Sistema de Saúde da Polícia Militar. Aqui não estão compu-
tados os exames laboratoriais para os quais o C Med não tem equipa-
mento disponível. Nessas ocasiões, a PRÓ-PM autoriza o exame em
clínicas ou hospitais particulares, pagando à vista. O total investido nes-
se quesito só será conhecido no dia 31 de dezembro. O relatório será
publicado na edição janeiro/fevereiro desta revista.
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CRPM

Ourinhos

PMRG

CRPM

C Med

11.400,00
5.280,00

56.000,00
2.500,00
2.598,75

11.900,00
62.900,00
2.036,60

29.300,00
125.000,00
122.000,00
141.954,10

572.869,45

C MED
Imitanciômetro
Maca Cirúrgica e Mocho
Dermatoscópio
Caixa Rinoseptoplastia
10 Cabos Diatermia
Caixa Microcirurgia Laringe
Equipamento de anestesia
Sacolas Plásticas
1 Módulo de Capno e 2 Cardioscópios
1 Mesa Cirurgica e 1 Kit Ortopedia
Autoclave Baumer
Equipamentos Richard Wolf

C MED - UIS
1 Desfibrilador
2 Balanças Adulto
Diversos Materiais
Kit Laringoscópio
Maleta de Emergência
Desfibrilador
Eletrocardiógrafo

5.000,00
1.750,00
5.537,20

445,00
1.200,00
5.000,00
7.500,00

26.432,20

C ODONT
2 Aparelhos de Prótese Micro Motores
1 Aparelhos de Laserterapia
1 Estabilizador de Voltagem
3 Contra Ângulos
1 Resistência tubular
1 Contra Ângulo Redutor
4 Aparelhos Radical
6 Demetron e 1 Radiômetro

6.566,00
3.450,00

279,00
2.267,54

116,00
1.980,00
3.307,20
9.300,00

27.265,74

C ODONT - UIS
1 Compressor
Câmara Escura/Seladora/Negat
Autoclave/Ap Pro Neo/Raio X
Pia/Gaveteiro/Porta Prateleira
Cadeira/mocho/raioX/ap prof
Conjunto de armários
1 Lavadora e 1 Seladora
Localizador Apical
Motor Endodôntico
3 Conjuntos Odontológicos

1.950,00
652,00

8.553,70
2.750,00

17.511,30
4.700,00

685,00
2.040,00
2.843,10

28.500,00
70.185,10

CRPM
Laser de Baixa Intensidade/caneta/óculos
Monoxímetro
Bipap
Estúdio de Pilates

2.961,00
2.800,00
8.749,00

11.795,95
26.305,95

VOLUNTÁRIOS HPM
Mesa/Armário/Escada
Botas/cadeiras de rodas/andadores/Muletas
Kit Higiene

687,25
8.349,00
3.620,00

12.656,25

2.121,34
2.121,34

CAS
Livros, Kits Psicologia

Otorrinolaringologia
Oftalmologia
Dermatologia
Otorrinolaringologia
Otorrinolaringologia
Otorrinolaringologia
Centro Cirúrgico
Divisão Farmacia
Centro Cirúrgico
Centro Cirúrgico
Centro Cirúrgico

CAES
ESSgt
ESSd
ESB
ESB
ESB
APMBB

Prótese
Implantodontia
Radiologia
Implantodontia
Esterilização
Implantodontia
Implantodonia/Ortodontia
Dent/Prótese/Policlínica

ESSd
24º BPM/I
24º BPM/I
24º BPM/I
CPI-10
CPI-10
PMRG
CPA-M2
CPA-M2
CPI-2

PRÓ-PM
2 Aparelhos de ar condicionado
1 Impressora Epson 10.120,00

715,00
10.835,00

ÓRGÃO/materiais e equipamentos DESTINATÁRIO VALOR (R$)
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ADMINISTRAÇÃO

PRÓ-PM recebe
medalha da DP

A PRÓ-PM foi homenageada com a
medalha “Mérito da Diretoria de Pes-
soal da PMESP” em cerimônia realiza-
da no dia 24 de novembro por ocasião
do aniversário do primeiro centenário
daquela Diretoria. Representaram a
PRÓ-PM o vice-presidente José D’Elia
Filho e o diretor-jurídico Ten Cel PM Ar-
thur Cordeiro das Neves. Nosso vice-
presidente recebeu a medalha do Co-
mandante-geral Cel PM Alvaro Batista
Camilo.

A medalha, segundo o diretor de Pes-
soal Cel PM Osni Sérgio Sabbatini, foi
instituída “para galardoar pessoas e en-
tidades que tenham prestado relevan-

tes serviços à Diretoria de Pessoal, à Po-
lícia Militar e ao Estado de São Paulo”.
Presentes ao evento dezenas de oficiais
da Polícia Militar, familiares e convida-
dos dos homenageados, e também o Se-
cretário da Administração Penitenciária,
Lourival Gomes.

Informativo
para o usuário

Até o dia 15 de janeiro, todos os se-
tores dos órgãos de apoio à Saúde da
Polícia Militar que utilizam equipamen-
tos e materiais da PRÓ-PM receberão
um banner que deverá ser afixado em
local de destaque. Ele informa que o
usuário está recebendo tratamento de
excelência graças à contribuição de
milhares de policiais militares que,
todo mês, doam uma pequena parte
de seus salários para a PRÓ-PM inves-
tir em equipamentos, materiais e ser-
viços em prol da Saúde na Polícia Mi-
litar.

Este banner passa a integrar o arse-
nal de que dispõe a Diretoria de Comu-
nicação Social para dar publicidade do
trabalho realizado pela PRÓ-PM. Sua
veiculação foi solicitada pela Diretoria
ao Comandante-geral Cel PM Alvaro Ba-
tista Camilo, acatando a sugestão do di-

retor-administativo Cel PM Waldir dos
Santos. A ideia é, além de mostrar ao
usuário de onde vem o equipamento e
o dinheiro para sua aquisição, incenti-
var os não contribuintes a contribuir, o
que vai gerar mais caixa para novos e
necessários investimentos.

www.propm.org.br

Novo site estreia
em fevereiro

Mais alguns ajustes e o site da PRÓ-
PM reaparecerá remodelado em feve-
reiro. Mais dinâmico, “limpo” e atraen-
te, vai trazer noticiário completo e de-
talhado das atividades da instituição, ga-
leria de fotos dos eventos, o vídeo insti-
tucional e ferramentas para inscrição de
novos contribuintes.

Tudo sobre a PRÓ-PM estará no site,
da composição da Diretoria e conselhos
ao Estatuto, passando pelos relatórios de
prestação de contas de todos os anos.
Também serão disponibilizados os links
para sites dos parceiros.

As unidades da Polícia Militar em to-
do o Estado que quiserem um represen-
tante da PRÓ-PM para realizar campa-
nha de captação de contribuintes pode-
rão agendar pelo próprio site.
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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

Atualmente, a passos largos, notamos
a evolução e o investimento que ocorre
em nossa Instituição. O Comando, atra-
vés de seus colaboradores, como a Dire-
toria de Logística, tem investido pesa-
damente na aquisição e na evolução dos
meios materiais a serem disponibilizados
aos integrantes da Instituição.

Notória a evolução doutrinária. Há
algum tempo é ministrada, de forma in-
tensa, doutrina operacional (“Tiro De-
fensivo na Preservação da Vida – Méto-
do Giraldi” e “Procedimentos Operacio-
nais Padrão”, dentre outras) objetivando
aumentar a segurança do nosso maior
patrimônio: o policial militar em si, o ser
humano que está sempre pronto para
atuar na defesa da sociedade.

Nota-se uma expressiva melhora nos
equipamentos disponibilizados aos nos-
sos colaboradores: hoje, cada policial militar pode con-
tar com armamento de porte moderno, meios menos que
letais e outros equipamentos, como os escudos balísticos.

Mas, além de tudo isso, hoje o policial militar paulista
conta com um colete de proteção balística extremamen-
te moderno e eficiente. Conta, pois no passado nossos
policiais não tinham esse tipo de Equipamento de Prote-
ção Individual em número suficiente. Nossos governan-
tes, devidamente apoiados pela iniciativa do Comando
Geral e da Diretoria de Logística, investiram pesadamen-
te na aquisição deste tipo de equipamento.

Moderno, pois existe uma especial atenção no mate-
rial empregado neste equipamento, desde o painel ba-
lístico em si, a sua capa (hoje a capa adquirida para o co-
lete possui tratamento antibactericida, ou seja, a Direto-
ria de Logística se preocupa não somente com a prote-
ção mas com a saúde do policial militar). Eficiente, pois
o colete, ao ser adquirido, tem amostras testadas de for-
ma destrutiva em laboratório próprio. Todo o material
(coletes) antes de ser distribuído, tem amostras retira-
das e são avaliadas no laboratório do CSM/AM.

Para se ter uma ideia, seguindo-se norma internacio-
nal (NIJ 0101-04), o colete recebe 12 impactos de arma de
fogo (seis disparos em calibre 9 mm e seis disparos em
calibre 357 Magnum). Mais ainda: essas munições são

Colete balístico
preparadas de tal forma que excedem
praticamente todas as munições existen-
tes nestes calibres (tanto que não são dis-
paradas por armas de fogo e sim por pro-
vetes, tamanha a pressão e velocidade
que adquirem).

Além de resistir a esses impactos, o
colete, para ser aprovado, não pode ter
um afundamento pronunciado, pois po-
deria causar lesões extremas. Se, além
de resistir a esses impactos, não ocorrer
afundamento pronunciado (conforme a
norma, 44 mm), somente após estas ava-
liações os coletes serão disponibilizados
para nossos colaboradores.

Onde encontramos os melhores co-
letes a serem disponibilizados institucio-
nalmente, com nível II de proteção?
Tranquilamente, protegendo o policial
militar paulista. Nosso Comandante-ge-

ral, em sua primeira Instrução Continuada do Coman-
do, já nos orientou a respeito das cautelas necessárias
para nossa segurança, da correta observação da boa téc-
nica e “...quando de serviço, use sempre colete balístico”.
Remonta a mitologia que o Rei Arthur, que tornou-se
rei da Grã Bretanha retirando a espada mágica de uma
pedra, tinha como arma mais importante uma bainha con-
feccionada pelas sacerdotisas de Avalon, que o protegia
contra ferimentos.

Somos incapazes de evitar tragédias, mas temos obri-
gação de minimizar os riscos. Por isso, nosso Comando e
a Diretoria de Logística tem investido pesadamente nos
meios a serem disponibilizados para que o ser humano
que atua na Polícia Militar possa estar bem equipado e
protegido.

O Policial Militar deve sempre, além da boa técnica,
utilizar e conservar corretamente os meios materiais que
lhe são disponibilizados. Policial, esteja sempre protegi-
do para poder proteger. Sua vida e integridade física têm
imensurável importância para a Instituição, para a socie-
dade e, principalmente, para sua família!

Que no aniversário de Jesus Cristo todos sejam pre-
senteados com paz, e que o ano de 2012 seja repleto de
harmonia! É o sincero desejo de toda equipe que integra
o CSM/AM!

Laboratório de testes balísticos
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Amor de alma (II)

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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Etimologicamente, o termo alma, no grego, sig-
nifica “ar”, “sopro”. Alma  é a união do corpo com
o fôlego de vida. A faculdade essencial da alma é a
de conhecer o mundo transcendental.

O conceito de amor mais simplista é a forma-
ção de um vínculo emocional com alguém.

Quando nos unimos a alguém e sentimos a res-
piração e o coração como se fosse um ser integral,
uno, na mesma frequência, e temos a percepção de
que somos merecedores desse sentimento, aí dá-
se o encontro do amor de alma.

Nesse contexto, sentimo-nos tão à vontade e
familiarizados que temos a sensação de que já co-
nhecemos a pessoa, e de que o Universo sempre
conspira a nosso favor.

Acreditem nessa premissa.
O amor, diferentemente da paixão, é construí-

do, mas o amor de alma é atemporal porque sabe-
mos que conhecemos o outro em sua essência, em
sua liberdade e espontaneidade.

Sabemos que conhecemos o outro através do
olhar, que é verdadeiro; conhecemos o outro atra-
vés das palavras, que também são verdadeiras; co-
nhecemos o outro através da sua respiração, sopro
divino.

Não acredito em “‘caras metades”, acredito em
pessoas inteiras, com bagagens intelectuais, emo-
cionais e vivenciais que se encontram de forma
mais madura e se permitem vivenciar o amor da for-
ma mais adolescente, com inteireza, liberdade e
leveza.

Encontrem o equilíbrio interior e não tenham me-
do; o medo pode nos cegar e nos impossibilitar de

estarmos atentos aos sinais.
Os sinais acontecem o tempo todo em nossas

vidas, mas precisamos estar com a intuição afinada
para que haja essa conexão, caso contrário perde-
remos grandes chances na vida.

As respostas às nossas indagações encontram-se
dentro do nosso interior, mas por vezes não acredi-
tamos nisso, não confiamos em nosso coração.

Mas é preciso ter coragem. Exercitem, então...
perguntem a Deus, ao Universo, e, estando em co-
munhão, acreditem, as respostas virão de alguma
forma.

O amor verdadeiro espera, silencia, respeita,
troca... Às vezes passamos por uma avalanche de
problemas que parecem não ter fim, e isso de certa
forma nos fortalece. É importante, nesses momen-
tos, impulsionarmos nossas vidas e seguirmos adian-
te, acreditando que para tudo, simplesmente tudo,
há um propósito.

É salutar entendermos que nem tudo depende
exclusivamente de nossas vontades, e que muitas
vezes somos impotentes diante de certas situações.
Façamos o melhor que pudermos e que esteja em
nossas mãos, façamos com todo o amor da vida – e
mesmo assim, se as “coisas” não saírem como de-
sejávamos, teremos a certeza de que fizemos tudo
que estava ao nosso alcance.

Se fosse algo transmissível certamente teria imen-
so prazer em “contaminar” a todos com esse senti-
mento maravilhoso; se “todos são iguais perante a
lei”, que sejam iguais perante a promessa de vive-
rem um grande amor, que tenham liberdade de es-
colha e que possam encontrar o amor de alma que
está reservado a cada um, indistintamente.

Por ora, peço que torçam por mim, para que eu
possa viver intensamente, de forma harmônica, e
blindada contra os obstáculos (do mundo visível e
invisível) que possam surgir em nosso caminho.



Muito obrigado!
A você, que ajudou a PRÓ-PM a adquirir
equipamentos, materiais e serviços para os
órgãos de apoio à Saúde da Polícia Militar.
Graças a esse gesto solidário foi possível
oferecer o que há de melhor, tecnologia de
ponta que ajudou a salvar muitas vidas.

12 ANOS DE SOLIDARIEDADE

NOSSOS CLIENTES
 Hospital da Polícia Militar

 Centro de Reabilitação

 Centro Odontológico

 Unidades Integradas de Saúde

 Setor de Psicologia do CAS

NOSSA MISSÃO
Melhorar o atendimento nos órgãos de
apoio à Saúde da PMESP

www.propm.org.br

Sempre é tempo de se modificar
porque a vida é um eterno aprendizado.






