
O CORONEL DA FARDA AZUL
Na primeira fala a toda tropa da GCM, o novo secretário municipal de Segurança Urbana, José Roberto Rodrigues de 
Oliveira, destaca sua origem humilde e pretende fazer da Guarda de São Paulo exemplo para o Brasil e para o mundo.

As mais de 3 mil cadeiras da Assembleia de 
Deus do Bom Retiro estavam todas ocupadas nos 
dois dias em que o novo secretário de Segurança 
Urbana, José Roberto Rodrigues de Oliveira, falou 
pela primeira vez para os cerca de seis mil inte-
grantes da Guarda Civil Metropolitana.

O evento também contou com a presença do 
secretário-adjunto, Heni Ozi Cukier, do coman-
dante geral da GCM, Inspetor Superintendente  
Adelson de Souza, da subcomandante geral da 
Guarda, Inspetora Superintendente Lidia Maria 
de Gouvea, e do novo corregedor-geral da GCM, 
Luiz Augusto Gonçalves de Aguiar, todos em-
possados pela nova gestão da secretaria.     

Mostrando uma humildade que foge do es-
tereótipo de coronel da Polícia Militar, José Ro-
berto, ou Zé Roberto, como apresentou-se aos 
guardas, fez questão de ressaltar que desde 1º 
de janeiro de 2017 ele veste a mesma farda da 
GCM. “Agora, a cor do meu uniforme é azul, as-
sim como o de vocês”, disse o secretário, sob uma 
salva de palmas. 

Morador da Brasilândia, um dos bairros íco-
nes da periferia paulistana, Zé Roberto é filho 
da Zona Norte. Ele nasceu no tradicionalíssimo 
bairro da Vila Maria. “Sou filho de um taxista até 
hoje, Seu José. Aliás, meu pai encontra um guar-
da civil e fala: meu filho vai trabalhar com vocês. 
Daí, ele mostra o jornal da entrevista (concedida 
ao Jornal da GCM)”, afirmou o secretário, arran-
cando sorrisos de toda a tropa.

Edição: 038Janeiro • 2017

(esq. à dir.): Luiz Augusto Gonçalves de Aguiar, corregedor-geral da GCM; José Roberto Rodrigues de Oliveira, Secretário SMSU; Benedito de Oliveira, Pastor anfitrião; 
Heni Ozi Cukier, Secretário-adjunto SMSU; Lidia Maria de Gouvea, Subcomandante GCM; Adelson de Souza, Comandante GCM.



“Tenho quatro irmãos. Uma irmã fale-
cida. Tenho uma vida perfeitamente dentro 
dos padrões. Entrei na PM em 1985. Traba-
lhei no 4º Batalhão, comandei Companhias 
na Lapa, Perdizes, Pirituba, Perus, Osasco. 
Depois, fui trabalhar no COPOM. E, por fim, 
nos últimos 21 anos trabalhei na Casa Mili-
tar. Fiz as funções de tenente a coronel. Fiz 
praticamente toda a carreira na Casa Mili-
tar, como segurança pessoal, como chefe de 
equipe até chegar a ser Secretário de Estado, 
coordenador estadual da Defesa Civil e chefe 
da Casa Militar.”

Apesar de sentir-se extremamente hon-
rado por ter sido policial militar por mais 
de 30 anos, Zé Roberto ressalta que não foi 
o fato de ser coronel que o levou ao novo 
cargo. “Sou professor na FAAP de uma maté-
ria chamada Política Municipal de Seguran-
ça. A condição que me levou a ser secretário é 
ser professor disso e trabalhar com isso”. 

A modernização da GCM é um dos 
objetivos do novo secretário. “Nós vamos 
criar a estatística computadorizada, que é 
um programa de prevenção americano, de 
Nova Iorque, que você coloca os índices cri-
minais e discute esses índices. Então eu estou 
criando isso na Prefeitura Regional, para que 
na Prefeitura Regional seja discutido com a 
Guarda, com os comandantes de Batalhão, 
delegados, com a sociedade, Conseg, discutir 
os índices criminais porque muito dos crimes 
tem a ver com ações do município que po-
dem ser implementadas e que podem reduzir 
a criminalidade”.

Trazer ideias e conceitos internacionais é 
um dos focos da nova gestão da pasta. Não à 
toa o novo secretário-adjunto tem uma vas-
ta carreira fora do Brasil, inclusive já tendo 
trabalhado no Conselho de Segurança da 
ONU, um dos mais importantes órgãos de 
todo o planeta.  

“Sou cientista político, professor. Eu estu-
do conflitos internacionais. Eu trabalhei em 
organizações internacionais, como a Organi-
zação dos Estados Americanos (OEA) e no 
Conselho de Segurança da ONU, que trata 
das questões de conflitos mais importantes 
do mundo. O coronel José Roberto me convi-
dou com a idéia de a gente trazer o que existe 
de melhor no mundo para dentro da cida-
de de São Paulo, pensar o que nós podemos 
transformar e fazer dessa cidade um ‘case’ de 
estudo no mundo todo. Nós vamos nos pre-
ocupar em transformar a Guarda e a ques-
tão da segurança urbana e contar isso para o 
mundo, contar e usar isso como um exemplo 
e um modelo de orgulho porque nós estamos 
falando da 3ª maior cidade do mundo”.  



O novo comandante geral da GCM, Inspetor Supe-
rintendente Adelson de Souza, frisou a importância do 
trabalho coletivo. “Comandar a GCM não se faz sozi-
nho. Não se faz também apenas com a ajuda do alto co-
mando, dos comandos operacionais. A Guarda não exis-
te sem os senhores (a base do efetivo). Eu preciso contar 
com os senhores. Quero tê-los ombro a ombro comigo. 
Farei de tudo de mim para que a Guarda alcance o lugar 
de destaque que ela merece. Eu tenho certeza de que se a 
Guarda estiver no lugar que ela merece os senhores tam-
bém estarão”. 

A Subcomandante Lidia, a primeira mulher a exer-
cer o cargo, atribui sua escolha à vontade de Deus. “To-
dos os dias eu peço a Deus que me dê sabedoria, inteli-
gência, força e saúde para poder  trabalhar”, afirmou.

PM por 32 anos, o novo corregedor-geral é coronel 
da reserva. “A Corregedoria pode ter um papel relativa-
mente difícil, na medida que a atenção dela estiver vol-
tada ao percentual mínimo de profissionais que tenham 
eventuais necessidades de correção das suas atitudes pro-
fissionais. Mas o papel mais importante da Corregedoria 
é cuidar da grande maioria de profissionais. Eu estimo 
de 95% a 97% do efetivo é constituído de seres huma-
nos imbuídos do seu senso de dever, da sua responsabi-
lidade, assumida quando se comprometeram a servir ao 
próximo, não importando a quem, agir com justiça, com 
dignidade, com respeitos e valorizando a medida que faz 
com que seu trabalho seja digno e honesto”. 

 VAssessoria Eduardo Athayde, Marcus inícius, Silvana Cabral 
Estagiários Josy Salustiano, Kennedy MunhozAdm Marilene Colla || 

 Fotografia Guty, Ulisses e Gomes || Design Phelipe Souza

Assessoria de Imprensa SMSU
//equipe


