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HOMENAGEM AO CAP PM AGDAN MIRANDA FERNANDES

A Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro – AME/RJ –,

engalanada, rejubila-se com seu Diretor de Assistência Social, o Cap AGDAN
MIRANDA FERNANDES, em razão da conclusão do seu Curso de Aperfeiçoamento de

Oficiais, realizado na Academia de Polícia Militar da Trindade, em Florianópolis/SC,
na data de 06 de julho de 2022.

Com o tema “Abordagem Policial: uma análise do sistema Hórus em
implantação na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro”, o Cap AGDAN

apresentou seu TCC, tendo sido aprovado com louvor e com indicação para publicação
do seu trabalho científico.

Para todos os integrantes da AME/RJ, Diretores e Associados, é motivo de orgulho

ter esse jovem oficial, dedicado e comprometido, como um dos nossos brilhantes

Diretores, representando a oficialidade jovem.

Como Diretor da AME/RJ, por sua efetiva participação, sempre deixou claro seu

comprometimento com as responsabilidades assumidas. O resultado ora conseguido ao

final do Curso materializa a certeza que sempre tivemos quanto a seu denodo, dedicação

e competência.
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Parabéns, caro Capitão Agdan. Continue, sem hesitação, sua jornada laborativa e

profissional e receba, de cada Diretor e de todos os associados, os parabéns que lhe são

devidos, acompanhados dos votos de sucesso continuado e de gratidão por haver

aceitado o desafio de participar dessa sacrossanta instituição chamada AME/RJ, onde

não há pagamento pecuniário pelo hercúleo trabalho realizado em benefício de todos,

mas a satisfação de bem servir. Seus atos servirão de exemplo para todos os jovens

oficiais e de orgulho reiterado para todos nós.

DIRETORIA


