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Bom dia Valorosos Soldados da Polícia Militar! 

Este dia tão especial marca o encerramento de suas 

jornadas na Escola Superior de Soldados e nos Núcleos 

Formadores a ela vinculados. 

O sonho de cada um de vocês se concretiza agora: depois 

de aprovados em um concorrido concurso público, 

cumpriram os requisitos exigidos no rigoroso Curso 

Superior de Técnico de Polícia Ostensiva e de Preservação 

da Ordem Pública e, após de 12 meses e 1963 horas/aula, 

estágios, treinamentos, palestras e avaliações estão agora 

aptos a servir e proteger os brasileiros que residem ou 

que transitam pelo nosso Estado. 

Durante o período em que estiveram conosco, tal como 

um pai ou uma mãe cuida de seu filho, assim também o 

fizemos, acolhendo-os, protegendo-os, educando-os e, 

principalmente, agindo para que internalizassem os 

preciosos valores e princípios da nossa amada Instituição, 

a Polícia Militar. 

Nossa missão foi cumprida: com excelência e 

humanização, os capacitamos para servir e proteger o 

cidadão, para combater o crime, aplicar a lei e manter ou 



restabelecer a ordem pública, jamais deixando de 

observar o compromisso sagrado com a defesa da vida, 

da integridade física e a dignidade da pessoa humana. 

O conhecimento e as experiências obtidas e vivenciadas 

na querida Escola Superior de Soldados será a base, o 

alicerce para que sejam os melhores Soldados da Polícia 

Militar. 

O compromisso formalmente assumido nesta solenidade 

jamais deve ser esquecido: cada um dos 2477 Soldados 

desta honrada Turma “Cabo PM Henrique Strada 

Januário”, fez, na presença de autoridades, superiores e 

de suas famílias, o juramento de defender a sociedade, se 

preciso até com o sacrifício da própria vida. 

Queira o Criador que isto jamais aconteça, mas o bravo 

Soldado da Polícia Militar, deve ter em mente que não lhe 

será defeso deixar de agir na proteção das pessoas.  

Jamais ousem se esquecer dos ensinamentos e das 

experiências vivenciadas durante a sua formação...jamais 

se afastem dos valores, princípios e deveres que lhes 

foram tão exaustivamente transmitidos...sigam, 

perseverantes, o caminho do bem, do certo, do justo, do 

honesto. 

Hoje vocês já são considerados aptos e preparados para 

praticar os dois verbos mais importantes da Polícia Militar 

do Estado de São Paulo: Servir e Proteger. 



Lembrem-se que o nome que ostentam no peito é 

também o da sua família, das pessoas que confiam em 

você e que tem a expectativa de que será um policial 

íntegro e correto: não os desaponte! Não os desonre! 

Seja para eles, de fato, um herói e um exemplo. 

A sociedade paulista anseia pela chegada de vocês para 

que se somem aos mais de 90.000 policiais militares que 

já estão nas ruas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 

365 dias do ano, servindo e protegendo o cidadão. 

Sigam o bom caminho!  

Façam sempre as escolhas corretas!  

“Vivam dias consagrados, que jamais será possível 

esquecer”. 

Sejam muito felizes!  

Deus se faça sempre presente nas suas vidas! 
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