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BOLETIM GERAL ESPECIAL
Para conhecimento desta PM e devida execução, publico o seguinte:

1ª P A R T E
I - Serviços Diários
(Sem Alteração)

2ª P A R T E
II – Instrução
(Sem Alteração)

3ª P A R T E
III – Assuntos Gerais e Administrativos
1.0.0. DIA DO SOLDADO E 59º ANIVERSÁRIO DO BATALHÃO DE RÁDIO PATRULHA
1.1.0. Palavras do Comandante Geral
Meus Comandados,
Meus Companheiros de farda;
Soldado, palavra ilimitada, que da sua essência frutificada no latim “solidarius” significa:
“aquele que é posto a servir, contratado para servir”. Contudo, servir em contrapartida ao recebimento de
um numerário, de um salário; não condiz plenamente com o dom de ser soldado. Ser Soldado é transpassar
para um plano muito maior, uma vocação, um sarcedócio, que arrisca sua vida a cada dia no propósito de
bem servir o cidadão, à sociedade, à comunidade, à família. É o operário que não tem horário fixo de
encerramentos do seu labor, não há controle por ponto eletrônico de serviço, mesmo sendo-lhe garantido
seus direitos trabalhistas; pelo simples fato de correr nas suas veias a emoção e o amor de servir ao
próximo, de servir suas instituição, mesmo se arriscando ou até mesmo doando sua vida em prol da
coletividade e do amor à farda que veste. Todos nós, independentemente de grau hierárquico somos
soldados, pois estendemos às mãos direitas, no juramento de nossos cursos de formação, o dever de
cumprir nossas atribuições mesmo arriscando nossa vida.
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Nosso coração pulsa em sintonia com a alma de ser policial militar, servindo incondicionalmente
o povo pernambucano, com entusiasmo, inteligência e abnegação. Mantemo-nos às margens das paixões
políticas, da sede do poder e das cobiças vãs. Por livre escolha, submetemo-nos às leis e regulamentos, na
prática saudável à hierarquia e indispensável à disciplina. Valorizamos a autoridade legítima, sem
subserviência, e sublimamos os interesses pessoais, colocando o nosso ofício de servir acima de tudo.
O sociólogo Gilberto Freire, expressa bem o sentido de ser soldado quando fez um comparativo
a Duque de Caxias: “Caxiismo não é conjunto de virtudes apenas dos militares, mas virtudes cívicas,
comuns a todos os civis e militares; o caxiismo deveria ser aprendido tantos nas escolas civis, quanto
militares.” E é por isso que o Marechal Duque de Caxias, que ascendeu sua carreira militar pela conduta
ilibada, retidão aos preceitos disciplinares e amor à pátria, foi o exemplo concreto de ser soldado,
independentemente de ser oficial imortalizado na história nacional e homenageado com a fixação do dia do
seu nascimento como data comemorativa do Dia do Soldado.
As transformações do comportamento humano e os desafios do mundo moderno são os
obstáculos presentes no dia a dia das relações sociais que deverão ser objetos da ação policial militar. Os
interesses da sociedade são tão complexos, que exigem uma polícia cada vez mais profissionalizada,
preparada e consciente do seu papel como instituição mantenedora do bem estar e da paz social. A
oxigenação da tropa é intensificada para melhor forjar os novos milicianos nos preceitos constitucionais de
servir e proteger à sociedade, estando imbuídos no pensamento do profissionalismo, da união, da
responsabilidade, da cooperação e da interação com o povo, nosso cliente e colaborador, somando esforços
na luta do combate contra a criminalidade, comprometidos, dentro de uma nova filosofia de segurança
pública, o Pacto pela Vida, que com sucesso vem congregando forças para se chegar a tão esperada paz e
servindo de exemplo aos demais Estados do Brasil.
E para a Polícia Militar de Pernambuco, o dia 25 de agosto não é só uma data em que devemos
lembrar unicamente ao dia do Soldado, mas também a data em que se comemora o aniversário de fundação
de umas das mais importantes e expressivas unidades operativa de nossa corporação: O Batalhão de Rádio
Patrulha. Que hoje completa 59 anos de existência, de muito sucesso e profissionalismo, tendo como
símbolo característico um raio sob a luz da energia, fomentando o patrulhamento motorizado de
características peculiar e especial na região metropolitana. Organização Militar Estadual, imbuída do
espírito da disciplina, marcialidade, desprendimento e bravura; mantém até hoje suas tradições na garantia
de ordem e da tranqüilidade pública.
Por fim, saúdo os companheiros da rádio patrulha; combates na manutenção da ordem e a todos
os irmãos de fardas, soldados de corpo e de alma, declinando minhas sinceras felicitações pela passagem
desta data, agradecendo e enaltecendo o trabalho de todos em prol da segurança do povo pernambucano e
pedindo proteção divina para iluminar nossos passos na jornada diária de servir e proteger.
Salve o dia do Soldado!
Salve a Rádio Patrulha!

4ª P A R T E
IV – Justiça e Disciplina
(Sem Alteração)
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CARLOS ALBERTO NASCIMENTO FEITOSA
Cel PM Chefe do Estado Maior
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