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Coronel José Mauro
Confira a entrevista com o Coronel José Mauro de Oliveira, (CBMGO),    
importante articulador para a conquista do Regime de Subsídios dos oficiais, 
praças e pensionistas da Polícia e do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado de Goiás. 

Ano de eleições
Em 2006 teremos a oportunidades de eleger nossos governantes e 
representantes. A Polícia Militar de Goiás tem vários canditatos que almejam 
chegar na Câmara dos Deputados e Assembléia Legislativa. O Major Araújo 
é um dos pleiteiam ser deputado estadual. Conheça algumas das propostas 
dos candidatos militares.

Entrevista 
Em entrevista exclusiva o Secretário de Segurança Pública e Justiça, Jóse 
Paulo Loreiro fala de suas expectativas, mestas, o Plano Estadual de 
Combate e Redução de Criminalide. Confira

Planos de Cargos e Salários
Após anos de reivindicações, militares  conquistão junto ao governo do 
Estado, o Plano de Cargos e Salários. Com o benefício os policiais e 
bombeiros terão condições de desempenharem uma trabalho mais eficiênte 
perante a sociedade. A Assof teve uma grande participação nesse processo.

Comemorações 
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros realizam comemorações em homenagem 
aos seus anoversários. Autoridades militares, políticas e eclesiásticas 
participam das celebrações dessas instituções. Além de desfile 
e simulações, os Órgãos  buscaram se aproximar da sociedade através
de eventos educacionais.

8ª Comando Regional 
Rio Verde e região conta com bravos homens no combate incanssável contra 
a criminalidade. Conheça melhor os destacamentos da tropa do 8º Comando 
Regional. Suas táticas e formas de trazer segurança a população.
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Vice-presidente da Associação de Oficiais PM/BM - Assof
Comandante do 1º Comando Regional de Bombeiros
Bacharel em direito
Especialista em criminologia, planejamento e gestão em defesa 
civil
Especialista em direito civil, processo civil, constitucional e 
administrativo
Perito em incêndios florestais
Treinamentos na Fire Academy of Tokyo - Japão
Gestão estratégica de pessoas
Professor na UEG/PMGO/CBMGO
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Revista Segurança Pública - Como 
se deu o processo e o fechamento 
do acordo entre a Secretária de 
Segurança Pública, a PM, o CBM, a 
Agência Goiana de Negócios Públicos 
(AGANP), e entidades representativas 
de classe PM/BM?

Cronel José Mauro - Os governantes 
sempre tiveram muitas dificuldades 

E ntrevista Coronel José Mauro

 Segurança Pública

Regime de Subsídios e a Correlação 
Salarial com os demais órgãos da

O
Coronel do Corpo de Bombei-ros Militar do  
Estado de Goiás (CBMGO), José Mauro de  
Oli-veira foi um importante articulador para  
a con-quista do Regime de Subsídios dos 

oficiais, praças e pensionistas da Polícia Militar do 
Estado de Goiás e do Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado de Goiás. O projeto de lei foi aprovado 
no dia 23 de maio, em sessão extraordinária, na 
Assembléia Legislativa, juntamente com o Plano de 
Cargos e Salários. Com a aprovação destas duas 
matérias, os salários dos militares PM/BM puderam 
ser equiparados aos praticados nos demais órgãos 
da Segurança Pública, ou seja, para funções e car-
gos semelhantes os mesmos salários. 

Estas duas conquistas advieram após anos 
de muita luta por parte dos comandos da Polícia e 
do Corpo de Bombeiros Militares, apoiados pelas 
entidades representativas da classe (associações). 
Os militares mostraram sua força de mobilização 
comparecendo em massa no dia do lançamento dos 
dois projetos pelo Governador Alcides Rodrigues, 
quando compareceram mais de três mil militares 
no pátio da Secretaria de Segurança Pública e por 
ocasião da votação da matéria na Assembléia Le-
gislativa quando lotaram os corredores, galeria e 

em dar aumentos salariais conside-
ráveis aos militares por se tratar de 
um grande efetivo, na soma de ativos, 
inativos e pensionistas. Há pouco 
mais de vinte anos atrás os policiais 
militares ganhavam mais que os poli-
ciais civis, e com o passar do tempo a 
situação se inverteu. Agora com este 
feito, na implantação de subsídios 

restituiu-se a situação originária, 
onde um soldado de primeira classe 
passou a receber o mesmo tanto que 
um agente de terceira classe que são 
de níveis e atividades mais ou menos 
correlatas, o que foi feito com outros 
cargos e funções. O acordo começou 
a ser fechado quando os policiais 
civis entraram em greve por volta de 

•Comandante do 1º CRBM
•Vice-presidente - Assof
•Bacharel em direito
•Gestão estratégica de pessoas
•Especializado em criminologia 

e direiro civil
•Especializado em direito 

processual civil, constitucionais 
e administrativo

•Treinamentos na Fire Academy 
of Tokio-Japão

•Professor na UFG e Academia 
de Polícia Militar de Goiás
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março deste ano, ocasião em que o 
Secretário de Segurança Pública José 
Paulo Loureiro, já nas negociações com 
aqueles coirmãos deixou claro que se 
precisava verificar também as questões 
salariais dos PM/BM. Desta forma 
após o fechamento do acordo com os 
policiais civis, o Secretário José Paulo, 
cumprindo o que havia dito, chamou os 
comandante-gerais da PM e do BM para 
iniciar estudos no sentido de promover 
alguma forma de melhoria salarial 
para os militares. Todas as entidades 
representativas de classe PM e CBM 
estiveram presentes nesse processo. 
Muitas reuniões foram feitas, muitas 
conversas e negociações, foi algo bas-
tante sofrido, até que conseguíssemos 
um acordo satisfatório para todos e 
com garantias de cumprimento do 
mesmo. Ficou decidido que o reajuste 
salarial seria gradual: quatro parcelas 
com a primeira em junho deste ano e a 
última em dezembro de 2007. O acordo 
também possibilitou transformar a re-
muneração dos militares para a forma 
de parcela única – subsídio - eliminando 

as diversas quotas de remuneração 
que ao longo dos anos foram sendo 
criadas e agregadas ao salário-base 
– soldo - nas quais não incidiam os 
índices de aumento salarial, e na sua 
maioria não eram incorporadas quando 
da passavam do militar para a reserva 
remunerada, trazendo-lhes prejuízos 
em relação ao que percebia no serviço 
ativo.

RSP - Quais as dificuldades encontradas 
durante este processo?

CJM - Durante todo este processo encon-
tramos muita resistência, muito temor 
por parte de uma grande maioria que 
inicialmente, não queriam que se pas-
sasse para o regime de subsídios. Foi 
preciso bastante diálogo e orientação, 
para se convencerem de que não deviam 
temer a mudança, pois, na verdade, os 
salários dos funcionários públicos são 
valorizados ou não de acordo com a 
vontade política do governante. A forma 
remuneratória não é crucial para se ter 
melhor ou pior salário. Existem grupos 
importantes da nossa sociedade como, 
por exemplo, os servidores do Ministério 
Público, os procuradores, os delegados, 
que já recebem pela forma de subsídios. 
Constatou-se também, que subsídio era 
a única forma de evitar as perdas que os 
militares estavam tendo quando passa-
vam para a reserva. Muitos temiam ain-
da que com os subsídios, os militares do 
serviço ativo pudessem ter outros tipos 
de remuneração que não alcançassem 
os da inatividade, contudo, lembramos 
a todos que mesmo na forma vigente 
à época, quotas de remuneração, isto 
já acontecia, e como exemplo, citamos 
diversos casos onde praças e oficiais, 
estavam exercendo funções comissio-
nadas ou cargos em comissão, e por 
isto recebiam valores diferenciados dos 
que já se encontravam na condição de 
reserva remunerada ou pensionista, ou 
seja, não seria diferente no regime de 
subsídio.

Além disso, muitos não acreditavam 
que o governo estivesse disposto ou 

pudesse arcar com um aumento tão 
substancial na folha de pagamento.  
Até dezembro de 2007 serão mais 
de 43 milhões de reais de aumento 
nas folhas mensais de pagamento 
de pessoal PM/BM. Já na primeira 
parcela, em junho deste ano, foram 
liberados mais de sete milhões. 
Algo jamais visto nas corporações 
militares de Goiás! Historicamente 
se convivia com aumentos anuais 
para os PM/BM de pouco mais de 
um milhão de reais na folha. 

Um dos pontos importantes deste pro-
cesso foi o resgate da correspondên-
cia de salários PM/BM com os salários 
dos demais órgãos da Segurança 
Pública, consagrando desta forma 
um dos últimos atos que faltavam ao 
projeto de integração dos órgãos da 
SSP pelo governo do Estado. Neste 
sentido contamos com o apoio total e 
irrestrito do Secretário de Segurança 
Pública, José Paulo Loureiro, que aca-
tou essa idéia e trabalhou com afinco 
para a sua efetiva realização.  

O secretário José Paulo, 
cumpriu o que havia dito: 
chamou os comandante-
gerais da PM e do BM 
para promover melhoria 
salarial para os militares

“
”

Até dezembro de 2007 
serão mais de 43 milhões 
de reais de aumento em 
folha. Algo jamais visto 
nas corporações militares 
de Goiás! 
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Resgate da integração salarial na SSP

Correspondência entre 
cargos/salários - PM/BM/PC

Praças PM/BM - Agentes e Comissários  PC

 Cargos PM/BM Correspondência PC
 Soldado 1ª Classe Agente 3ª Classe
 Segundo-Srgento Agente 2ª Classe
 Primeiro-Srgento Agente 1ª Classe

Oficiais PM/BM - Delegados PC
 Capitão Delegado 3ª Classe
 Major Delegado 2ª Classe
 Ten-Coronel Delegado 1ª Classe
 Coronel Delegado Classe especial

RSP - Quais os principais avanços ob-
tidos?

CJM - Nós tivemos inúmeros avanços, 
alguns já citados nesta entrevista, 
mas dentre outros podemos citar: o 
resgate da correspondência salarial 
de praças com agentes de polícia 
civil e de oficiais com delegados de 
polícia civil; a eliminação de perdas 
quando da passagem do militar para 
a reserva remunerada em razão da 
não incorporação de algumas parce-
las de vencimento; aumento salarial 
na ordem de mais de 43 milhões no 
período de um ano e meio, fato jamais 
vivenciado por nossas Instituições; 
reestruturação do escalonamento ver-
tical de salários, corrigindo distorções 
profundas existentes em alguns pos-
tos e graduações, pois eles estavam 
muito desequilibrados na estrutura de 
salários PM/BM, e com a implantação 
dos subsídios esse seguimento foi 
beneficiado com um reenquadramento 
há muito tempo esperado; e outros 
avanços. 

Pudemos depreender de todo esse 
movimento para a concepção da 

melhoria salarial dos militares, que 
quando há um envolvimento compro-
missado do alto escalão gerencial 
das corporações juntamente com as 
diversas associações representantes 
de classe PM/BM, bem como dos en-
tes integrantes das corporações, não 
há obstáculos, dificuldades, medos, 
dúvidas e conflitos que impeçam as 
realizações e vitórias para beneficio 
e satisfação de todo esse contin-
gente que soma hoje, mais de vinte 
mil famílias PM/BM. Entretanto os 
resultados/avanços vão muito além 
das conquistas materiais, porque 
se percebe que a auto-estima dos 
militares PM/BM se viu elevada de 
forma muito significativa, hoje nota-
se uma alegria no olhar e na feição 
do PM/BM de serviço nas ruas, vê-se 
também que o resultado para a po-
pulação em geral foi muito positivo, 
uma vez que ela pode contar hoje 
com um servidor PM/BM trabalhando 
motivado, interessado em produzir e 
dar o melhor de si.

RSP - Qual a mensagem final para os 
PM/BM?

CJM - Como mensagem final eu deixo, 
primeiro o agradecimento a Deus, 
por ter possibilitado um momento de 
transformação positiva nas nossas 
corporações, pois chegamos onde 
muitos descrentes não previam ser 
possível, mas que a mobilização, a 

participação de todos, o empenho do 
alto-escalão: Secretário (de Segurança 
Pública), comandante-geral da PM, 
comandante-geral do CBM, e as entida-
des representativas de classe PM/BM 
em união de propósitos provaram sua 
força de realização. 

Por fim, Pudemos perceber que toda essa 
ação foi um marco divisor de águas na 
história das instituições militares do 
Estado, pois serviu para conscientizar 
seus integrantes de que o trabalho 
de cada um, realizado diariamente 
com esmero, dedicação e competên-
cia, traduz-se por conseqüência em 
reconhecimento, gratidão e profícuas 
realizações. Nada se teria conseguido, 
não fosse a credibilidade trazida pelo 
trabalho sério, comprometido e hon-
rado que cada policial militar e cada 
bombeiro militar executa diariamente 
por todos os rincões desse imenso 
Estado de Goiás. São eles que cons-
troem a cada dia os merecimentos das 
nossas Instituições militares. A todos 
esses irmãos, anônimos construtores 
da segurança do povo, o nosso MUITO 
OBRIGADO!.

“
”

Não há obstáculos que 
impeçam as realizações 
e vitórias para beneficio 
e satisfação de todo esse 
contingente que soma hoje, 
mais de vinte mil famílias

“
”

Nada se teria conseguido, 
não fosse a credibilidade 
trazida pelo trabalho sério 
que cada policial e cada 
bombeiro militar executa 
diariamente
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C
omo todos sabem 2006 é ano  
de eleições. Após quatro anos  
observando os políticos, nos  
deparamos novamente com o 

momento de escolha de nossos gover-
nantes. Estaremos decidindo o futuro de 
nossa nação e Estado e exercendo de 
forma plena nossa cidadania. No Brasil 
as eleições são obrigatórias para pesso-
as que tem idade entre 18 a 65 anos e 
facultativo para menores com 16 anos 
ou mais e para acima de 65.

Infelizmente o quadro político atual 
gera receio e dúvidas sobre nossos parla-
mentares. Escândalos de corrupção vêm 
à tona, mostrando a falta de integridade 
dessa classe, que só lembra dos cida-
dãos na época de eleição. Contudo, 2006 
tem tudo para ser diferente. O Tribunal 
Regional Eleitoral mudou as regras das 
campanhas e indicou a verticalização dos 
partidos. Com isso, procura-se dignificar 
mais o processo e diminuir os gastos 
milionários em campanhas.

Em Goiás iremos eleger um go-
vernador, um senador, 17 deputados 
federais e 41 deputados estaduais. 
Será nossa oportunidade de votarmos 
em pessoas que realmente representem 
nossos interesses e busquem atender 
as necessidades de nossa sociedade. 
Contudo, candidatos é o que não falta. 
Só para deputados estaduais são 520. 

Nesse momento oportuno, iremos indicar 
os que serão nossos comandantes pelos 
próximos quatro anos.

Visando atender os anseios da cate-
goria, o presidente da Assof, Major Araújo 
lançou sua candidatura a Assembléia 
Legislativa. “Percebi que Goiás precisa 
mudar seu quadro de políticos e que a PM 
e os Bombeiros precisam de verdadeiros 
representantes”, afirma o candidato. 
Inicialmente, Major Araújo não tinha a 
pretensão de se candidatar, mas aceitou 
esse desafio por perceber os problemas 
que a sociedade goiana vem passado 
e principalmente, por ter sido aclamado 
pelos militares. “O apoio que estou rece-
bendo me dá forças para caminhar diutur-
namen-te. Viajar em todos os municípios 
do interior e escutar as reivindicações 
desses irmãos” enfatizou Araújo. 

Major Araújo - “Lutar sem medir 
esforços” esse é o lema do Major Araújo. 
Há 19 anos na Polícia Militar do Estado 
de Goiás sempre esteve disposto para 
superar obstáculos e vencer desafios. 
Evangélico, casado e pai de uma filha, 
Júnio Alves Araújo é um predestinado que 
sempre esteve à frente de seu tempo, 
com pensamentos grandiosos e idéias 
revolucionárias. 

Trabalhou em diversos batalhões e 
sempre foi muito bem-quisto nas cidades 
por onde passou, pois deixava a marca de 
um homem trabalhador e corajoso. Bela 
Vista, Uruaçu, Luziânia, Santo Antônio do 
Descoberto, Goiânia e o Entorno tiveram 
a oportunidade de contar com a vontade 
e fibra do Major Araújo.

Mesmo com tantos anos de ser-
viços prestados, ele nunca exerceu um 
cargo comissionado, pois abriu mão de 
certas regalias, para ter uma vida digni-

ficada. Sofreu retaliações, mas todas es-
sas dificuldades só serviram de estímulo 
para que vencesse na vida.

Em 2005 assumiu a presidência da 
Associação dos Oficiais da Polícia e Bom-
beiros Militares- Assof e foi lá que prestou 
um grande serviço aos militares goianos. 
Sempre dinâmico e combatente, Major 
Araújo indicava os erros e os soluciona-
va. Esse foi a principal característica de 
sua gestão. Trabalhar com honestidade 
e integridade.

Logo que assumiu o posto de pre-
sidente, o então Capitão Araújo recebeu 
a associação com rombo muito grande, 
proveniente de gestões passadas. Com 
um trabalho sério e contando com pro-
fissionais gabaritados, essa dívida foi 
sanada. Entretanto, o visionário percebeu 
que os oficiais mereciam e deveriam 
ser mais respeitados pela corporação e 
diante da sociedade. Foi ai que começou 
uma grande obra de melhoria do Clube 
dos Oficiais. Entre as que mais se des-
tacaram podemos citar a nova piscina, 
aquisição de materiais, reformas gerais, 

têm em quem votar
Os militares

E leições 2006 Perfis dos Candidatos
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construção dos campos de futebol, além 
da reforma no salão de festa. Todavia, o 
principal objetivo ainda estava por vim. A 
grande vontade do Major Araújo era digni-
ficar a vida dos oficiais. Foi assim que ele 
encarou todos os desafios e lutou brava-
mente para conquistar o Plano de Cargos 
Vencimental para a categoria. “Sempre 
estivemos do lado de nossos associados, 
seja na questão do lazer ou social”, afir-
ma o Major que ressalta a importância 
de ser o representante de uma classe 
tão importante. Além disso, ele criou o 
departamento jurídico da Assof, algo que 
oferece proteção e permite a aquisição 
dos direitos dos associados.

 Com todas essas qualidades 
o Major Araújo está se candidatando 
a deputado estadual em Goiás. Sua 
principal meta é trabalhar em prol da 
classe dos PMs e Bombeiros, além de 

lutar pela saúde, moradia, educação 
e principalmente, segurança pública. 
“Goiás precisa de um representante que 
realmente se importe com o povo e que 
enfrente os problemas com dignidade”, 
relata o candidato, que afirma que essa 
eleição será coroada de êxito, pois está 
sendo abraçada por toda a corporação 
e em todo o Estado de Goiás.

 Em 2006 a população goiana tem 
em quem votar. Não precisa mais eleger 
pessoas descompromissadas que não 
importa com o povo. Observando essa 
lacuna, Major Araújo será o candidato dos 
militares e de seus familiares para lutar 
pelos direitos dos cidadãos goianos na 
Assembléia Legislativa. “Tenho certeza 
que com o apoio que estou recebendo 
iremos ter uma eleição vitoriosa, pois 
todos estamos unidos em um só ideal, o 
de ser um representante do povo”, afirma 

o Major que conclui que enfrentará com 
unhas e dentes o problema da corrupção. 
“Eu não tenho rabo preso com ninguém, 
por isso não medirei esforços para traba-
lhar com dignidade, honradez e a favor 
dessa corporação que tanto precisa ser 
amparada”, enfatiza Araújo. 

 Esse será mais um desafio, pois 
se precisa de milhares de votos para se 
eleger deputado, mas a gana e hombrida-
de fazem com que pessoas conquistem 
vitórias inimagináveis. Essa luta é incon-
dicional para a classe dos militares que 
por sua vez sempre se mostrou desunida. 
Contudo, com essa oportunidade de ele-
ger um candidato sério, os militares tem 
por quem levantarem sua bandeira. Major 
Araújo é o candidato da Polícia Militar e 
do Corpo de Bombeiros de Goiás. Vote 
consciente, vote em quem realmente 
represente a gente!!!

Sonho conquistado
Governo garante Plano de Cargos e Salários aos servidores militares de Goiás

Cel José Mauro, Ademar, presidente da Ugopoci, e Major 
Araújo discutindo o Plano de Cargos e Salários Discurso para os militares: Trabalho e honestidadeAraújo durante o aquartelamento: Coragem para lutar
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N
a Polícia e nos Bombeiros tudo  
tem que ser conquistado com  
bastante luta e sacrifício. A rei 
vindicação por melhorias de 

cargos e salários não foi diferente. Con-
quistar algo justo para a categoria era o 
principal anseio desses profissionais que 
trabalham diuturnamente em prol da so-
ciedade. Nesse processo, a Associação 
dos Oficiais, através de seu presidente 
Major Araújo, teve um papel fundamental 
na concretização desse sonho.

A Polícia Militar e o Corpo de Bom-
beiros do Estado de Goiás se sentiam 
desprestigiados pelos governos, pois 
suas batalhas diárias pela garantia da 
segurança da população goiana pareciam 
não ter valor. Após dezenas de reuniões 
nos últimos anos tudo parecia continuar 
do mesmo jeito. Foi nesse momento, 
que a Assof se prontificou a lutar pelos 
militares e já no governo de Marconi 
Perillo começaram os preparativos para 
a concretização desse sonho, que foi 
prontamente atendido já sob o comando 
de Alcides Rodrigues.

A Assof vestiu a camisa dessa luta 
e foi em busca dos direitos dos militares. 
Encarou retaliações e principalmente as 
desconfianças dos membros da categoria 
e mostrou sua força perante o governo 
do Estado, pois se trata da fiel represen-
tante dos oficiais.

Ao comprar essa briga pelos mili-
tares, Major Araújo não se exitou e em 
uma medida corajosa, indicou o aquarte-
lamento dos militares no ano passado. 
Após esse ato, seu nome começou a ter 

repercussão no governo e principalmente 
entre os policiais e bombeiros. Assim, 
ele procurou estar presente em todas 
as reuniões que tratavam do assunto. 
Mostrando ser um líder e o verdadeiro 
representante dos militares. Após grande 
batalha, em 2006 os militares goianos 
comemoram a conquista do Plano de 
Cargos Vencimental e de Carreira.

O secretário de segurança pública, 
José Paulo Loureiro, indicou que essa de-
cisão do governo veio em boa hora, pois 
atendeu por unanimidade os interesses 
dos policiais e bombeiros goianos. “Esse 
processo não foi unilateral. O Governo 
de Goiás procurou atender a todos as 
reivindicações. Para isso, teve que dia-
logar com diversas áreas de vários se-
tores para que todos expusessem seus 
anseios e necessidades. Somente após 
essas reuniões, que resolvemos tomar 
o melhor caminho e garantir esse direito 
do servidor público militar goiano”, res-
salta o secretário que afirma que essas 
medidas atenderam o interesse de todos 
os milicianos.

Para o presidente da Assof, Major 
Araújo, essa conquista veio abrilhantar 
os trabalhos realizados na associação 
durante esse 1 ano e meio de administra-
ção. “Creio que essa foi minha principal 
conquista a frente da Assof. Estar pre-
sente durante as reivindicações e fazer 
parte do processo decisório demonstrou 
que a categoria tem força e é capaz de 
buscar seus interesses e conquistá-los”, 
garantiu o presidente, que lembrou do 
desrespeito com a classe, quando ofere-
ceram um abono vergonhoso de R$ 100 
reais em 2004. “Através da diplomacia, 
conseguimos uma grande vitória para 
os bombeiros e policiais de Goiás. Hoje 
todas as corporações têm certeza de 
seus benefícios e trabalha muito mais 
motivada em prol de nossos cidadãos”, 
afirma Araújo.

 Com o Plano de Cargos Venci-
mental a melhoria para a categoria é 
evidente. Tanto os praças, quanto os 
oficiais terão direito a aumento de salário 
e garantia que subirão de cargos. Com 

essa conquista, o salário dos militares 
praticamente dobrarão, fato que terá 
reflexo na sociedade. Pois, os policiais 
e bombeiros se sentirão valorizados e 
respeitados, o que gera maior seguran-
ça a população. Segundo Major Araújo 
todo esse processo permite uma maior 
credibilidade aos profissionais que não 
têm medo de enfrentar as adversidades. 
“Com essa nova situação, os militares, 
podem se dedicar exclusivamente ao seu 
trabalho, não necessitando a busca de bi-
cos para o complemento da renda. Quem 
mais ganhará com isso será a população 
goiana, que terá a certeza que homens 
briosos e dispostos lutarão todos os 
dias para a manutenção da ordem e no 
salvamento de vidas”, conclui o Major.

Mesmo com esse direito adquirido, 
os policiais e bombeiros militares não 
devem esquecer das dificuldades que 
permearam esse processo, os anos de 
luta e desrespeito para com essa cate-
goria, pois, através de muito suor um 
sonho foi conquistado. Dessa forma, as 
dificuldades da batalha não devem ser 
lembradas com algo ruim, mas sim como 
um exemplo a ser evitado por todos. A 
vitória está presente e deveremos fazer 
o impossível, se necessário, para que ela 
seja permanente em nossa corporação.

Agora se fez a justiça, mas o com-
bate da Associação continua em prol dos 
oficiais goianos. Seja nas questões de 
melhorias para o clube, seja através de 
questões jurídicas. A Assof é e sempre 
será a principal arma de seus asso-
ciados na busca por garantia de seus 
direitos. “Nossa dinâmica de trabalho 
é voltada para o bem-estar de nossos 
associados e militares em geral. Eu e 
minha equipe de administradores, não 
medimos esforços para oferecer o que 
há de melhor para os oficiais. Foram 
um ano e meio de benefícios gerados 
ao Clube e a Sede da Associação, além 
de lutas judiciais e políticas para que 
todo o direito de nosso associado seja 
mantido. Não iremos parar por aqui. Fa-
remos muito mais por nossos militares”, 
conclui Major Araújo.

Discurso para os militares: Trabalho e honestidade
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Ei leições 2006 Perfis dos Candidatos

Nome: Marciano Basílio de Queiroz
Data de nascimento: 
Estado civil: casado
Religião: 
Primeira candidatura: disputa a eleição 

para deputado estadual 
Principais propostas: Criação da Fa-

culdade da Polícia Militar, criação do  
“Restaurante Comunitário” destinado 
à alimentação dos PM/BM a baixo 
custo, criação de leis que disciplinem 
a transferência de oficiais e praças, 
buscando proteger os policiais mili-
tares de perseguições, revisão anual 
dos subsídios, melhores condições de 
trabalho para os PM/BM, humanização 
nas escalas de serviço, defensoria 
pública exclusiva da PM/BM . Pro-
grama habitacional para os militares. 
Instalar nas sedes da PM os serviços 
da Fundação Tiradentes (médico, 

odontológico, farmácia e laboratórios). 
Garantir o funcionamento do Ipasgo. 
Retorno da administração da folha de 
vencimentos dos Inativos e Pensionis-
tas para as corporações. Criação da 
Previdência própria para os Militares 
Estaduais e Pensionistas. Extensão de 
novas Unidades do Corpo de Bombei-
ros Militar para melhor atendimento da 
sociedade. Continuação do Programa 
de Instalação dos Colégios Militares 
no Interior do Estado.

Porque resolveu se candidatar: Por toda 
a trajetória do Coronel Queiroz, pode-
se dizer que a carreira e a vida pessoal 
foi coroada de sucesso. Como político 
pretende obter o sucesso que alcan-
çou na sua vida familiar e profissional, 
ele foi comandante Geral da PMGO de 
janeiro de 2003 a fevereiro de 2006. 
Durante seu comando muitas melho-

rias foram feitas na PMGO, por isso 
crê que se eleito, poderá fazer muito 
mais pela classe, terá mais poder de 
atuação. Atualmente é presidente da 
Caixa Beneficente dos Militares Es-
taduais e Pensionistas. Ele entende 
que a comunidade só pode prosperar 
se houver segurança para proteger, 
dando oportunidade para que todos 
trabalhem e produzam com justa e 
merecida paz.

Coronel Queiroz

tas como a de Coronel. Acredita que 
estas questões estejam no momento 
muito descuidadas, há falhas que ne-
cessitam de correções. Mesmo que a 
pouco tempo os militares de  Goiás 
tenham sido brindados com algumas 
mudanças no Plano de Cargos e Sa-
lários, ainda há muito o que fazer. 
Ainda sobre as questões laborais, 
pretende lutar pelas horas extras, 
adicional noturno, insalubridade. 
Quer fortalecer o comando da Polícia 
Militar e dos Bombeiros Militares 
para que suas reivindicações sejam  
atendidas. Vai buscar o acesso 
dos policiais e bombeiros militares 
ao ensino superior, adequando as 

Major Vitor Hugo
Nome Completo: Vitor Hugo 
Data de nascimento: 05/01/1968
Estado Civil: Solteiro, sem filhos;
Religião: Espírita Cardecista 
Situação Política: 
Cargo Comissionado: Presidente do Con-

selho Estadual de Trânsito de Goiás 
(Setrans-go)

Partido: PT do B
Número: 70783
Principais propostas:
 Dentro da área principal de suas 

propostas que é a Segurança Pública 
pretende verificar as questões de 
classe, nas ascensões aos cargos e 
postos, quer fazer com que um praça 
possa vislumbrar patentes mais al-

escalas aos horários de aulas. Em 
síntese quer lutar pelas questões 
que estejam voltadas para a segu-
rança pública, mas sem esquecer 
outras áreas como educação, saúde, 
saneamento.

Porque resolveu se candidatar:
 Quer lutar por uma sociedade mais 

justa, atender os anseios de toda a 
comunidade que clama por melhorias 
em todas as áreas. Quer lutar por 
melhorias na área de segurança, e 
para aqueles que trabalham com ela, 
como os policiais e bombeiros milita-
res, sendo eleito acredita que pode  
dar representatividade para a classe 
e lutar por seus direitos.
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Nome Completo: Aparecido Correia de 
Almeida

Estado Civil: Casado, três filhos 
Religião: Evangélica
Situação Política: Primeira Candidatura
Cargo Comissionado: Liquidante do 

Crisa
Partido: PTN
Número: 19190
Principais propostas:
 Segurança Pública, palavras de ordem, 

por isso vai lutar pela valorização das 
instituições de Segurança Pública, 
dando atenção especial ao salário dos 
Policiais e Bombeiros Militares, assim 
como buscar convênios com faculdades 
para os PM/BM, lutar pela contratação 
de novos policiais e bombeiros de 
forma regional obedecendo aos indi-

Nome: Inácio Rocha
Data de nascimento: 27/11/1958
Estado civil: Casado, dois filhos
Religião: Católica 
Situação Política: Primeira candidatura
Cargo Comissionado: Já foi Diretor do 

programa do “Bem estar do menor”, 
em 1988.

Partido: DDD
Número : 33333
Principais propostas:
 A segurança pública será o seu carro 

chefe, pretende lutar por leis mais 
modernas, que estejam de acordo 
com as normas das instituições de 
segurança.  Lutará também pelo fim 
da impunidade que assola o país. A 
mulher terá um destaque especial, 
ele apresentará um projeto para que 
a policial feminina obtenha sua apo-

Subtenente Inácio Rocha
do patrimônio histórico do Estado. Na 
Educação a valorização do professor 
será a pedra fundamental.

Porque resolveu se candidatar:
 Há dez anos trabalha com o pensamento 

de se tornar candidato, mas por falta 
de oportunidades tais como estrutura, 
organização, coordenação viu seu sonho 
adiado.  Este ano viu a possibilidade real 
de disputar um cargo na Assembléia, 
pois, a tem o apoio efetivo de vários 
segmentos sociais, como por exemplo, 
a maçonaria, da qual é membro ativo e 
atuante, é vice-presidente da Associa-
ção dos Sub-Tenentes e Sargentos da 
PM/BM-GO (ASSEGO). Ele espera poder 
trabalhar em prol da sociedade como 
um todo,  afim de conseguir uma e lutar 
em especial pelos policiais e bombeiros 
militares de Goiás.

Coronel Almeida

Ei leições 2006 Perfis dos Candidatos

cadores populacionais; Empenho para 
construção do Complexo da Segurança 
Pública, assim como a busca de inves-
timentos em tecnologia,  Instituição do 
Conselho Superior na polícia; Escolha 
do Comandante Geral em lista tríplice 
apresentada pelo Conselho Superior de 
Polícia e pelas Associações. Promover 
a consciência política no meio militar. 
Na área da saúde pretende criar uma 
comissão em cada unidade militar 
para acompanhamento de militares e 
dependentes hospitalizados. Empenho 
para implantar projetos de moradia 
para os profissionais da segurança 
pública.  Apresentação de propostas 
para alteração das legislações militares 
que estejam desatualizadas com a 
Constituição Federal e a realidade das 

sentadoria ao completar 25 anos de 
serviço. No quesito moradia, a luta 
ficará por conta das casas funcio-
nais para os policiais destacados e 
também para inserção dos policiais, 
cheque moradia, cotas nas universi-
dades para os policiais e bombeiros 
militares que desejam obter formação 
superior. Pretende instalar uma casa 
de apoio para auxiliar os moradores 
do interior do Estado enquanto es-
tiverem na capital. Na saúde o seu 
plano de ação estará concentrado na 
medicina preventiva, e assim reduzir 
os custos gastos quando se tem que 
ter uma medicina curativa, na qual se 
gasta muito mais recurso.  Pretende 
incentivar o turismo ecológico sem 
esquecer a preservação do meio am-
biente e preservação e restauração 

Instituições.
Porque resolveu se candidatar:
 Para viabilizar as Instituições Policiais 

e Militares mecanismos suficientes 
para proporcionar o cumprimento da 
missão Institucional junto à sociedade 
e instituir no meio das organizações 
de segurança pública indicadores de 
qualidade com a finalidade de prestar 
um serviço eficiente e eficaz à socie-
dade e defendê-la dos  malfeitores e 
bandidos de toda natureza e promover 
a valorização dos profissionais de segu-
rança pública, proporcionando meios e 
condições para cumprir a missão que 
abraçou com dignidade. Para promover 
a moralidade e resgatar a credibilidade 
dos parlamentares dignos de seus 
mandatos eletivos.
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Major Júnio Alves de Araújo - Presidente da Assof

Afrase acima, resume, de forma  
esp lênd ida,  o  que deve ser  o  
itinerário de um homem público.  
Homem público entendido aqui como aquele 
que, tal qual prometeu, se atreve a roubar o 
fogo dos deuses para acalentar o sofrimento 
humano. Porque não é fácil encarar de 
frente o poder e os seus abusos; porque 
não é fácil aprofundar-se na luta pelos 
seus semelhantes: virar alvo, arriscar-se 
a ser uma pedra de tropeço; não é fácil 
sofrer a ansiedade de toda uma gama de 
pessoas que tem fé no seu líder; virar-se e 
debruçar-se inutilmente sobre problemas 
alheios como se lhes fossem próprios: 
noites mal dormidas, perda de apetite e 
tudo o mais que acompanham aqueles 
que se atrevem a liderar uma classe de 
pessoas.

Um ano se passou e estamos 
apenas sentindo as primeiras dores 
– aquelas que antecedem o parto. Porque 
é preciso que depois de passarmos pela 
Associação um novo futuro se abra, um 
novo conceito de representação política 
para os militares, um novo modelo de 
participação e de voz ativa frente a todos 
e quaisquer problemas que a categoria 
tenha que enfrentar; um novo modelo de 
administração e de prestação de contas; 
porque é preciso que, apesar das dores, o 
nosso futuro seja a pura esperança de que 
os nossos sonhos se realizem. Só assim, 

escrevemos com sangue e dor o futuro 
que almejamos e, certos estaremos, que 
estamos vivendo em espírito.

Um dos sonhos que acalenta a nos-
sa alma é a mudança de nossa legislação 
militar. Vejamos por qual motivo:

Quase toda legislação que ampara 
os nossos direitos e obrigações datam 
de antes da atual Car ta Política de 
1988. Em muitas vezes não guardam 
nenhuma conotação constitucional e, 
apesar disso, continuam a ser aplicadas 
dando o vazo a inconstitucionalidades e 
abusos de toda ordem.

O RDPMGO, instituído pelo DECRETO 
Nº 4.717 DE 07 DE OUTUBRO DE 1996, 
apesar de ser posterior à promulgação de 
Constituição Federal de 1988, estabelece 
punições, claramente vedada pelo Consti-
tuinte. Isto porque depois do advento da 
Constituição Federal é expressamente 
vedado a um instituto legal inferior à lei 
estabelecer penalidades ou punições. O 
art. 5º, LXI, deixa claro que a transgressão 
militar ou crime deve estar devidamente 
previsto em lei. Lei, entenda-se, no sentido 
estrito do termo. Decreto, portanto, não 
é lei e em não sendo lei em sentido es-
trito, deve ser declarado inconstitucional 
quaisquer punições que tenham por base 
o Decreto em Comento.

Os famigerados Conselhos de 
Justificação, previstos na Lei nº 8.033, 
de 02 dezembro de 1975, também são 
inconstitucionais da maneira que vem 
sendo aplicados. É que tais conselhos 
ofendem outro principio constitucional, 
qual seja, o princípio da presunção da 
inocência. “Ninguém será considerado 
culpado até o trânsito em julgado da 
sentença penal condenatória” (CF art. 
5º inc. LVII), ou seja, quaisquer outras 
punições que tenham por base o fato que 
também é apurado em sede de processo 
penal, lógico e evidente que será preciso 
esperar a manifestação judicial a respeito 
do fato para que outras punições tenham 

o condão de serem tidas por inconsti-
tu-cionais. Não são raros os casos de 
pessoas condenadas pelo mesmo fato 
que se apura em sede criminal sendo 
absolvidas neste e condenadas naquele. 
Pura inconstitucionalidade!

Na mesma esteira, e não menos 
grave, está a inconstitucionalidade da 
Lei de Promoções dos Oficiais. A Lei nº 
8.000, de 25 de dezembro de 1975, 
também anterior a ordem constitucional 
vigente, ainda trás consigo velhos ranços 
arbitrários todos tidos como inconstitu-
cionais. A começar pelo critério subje-
tivo de avaliações  ou seja, quando se 
estabelece tal critério basta que um dos 
avaliados não caia na graça do avaliador 
para este conceituá-lo abaixo da media, 
deixando-o na “geladeira” até que o mes-
mo vá por antiguidade. O próprio STF já 
decidiu que tal critério de avaliação fere 
a Constituição porque pelo crivo subjetivo 
retira-se a possibilidade de controle por 
parte do judiciário e “a lei não excluirá da 
apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça ao direito” (art. 5º inc XXXV). Isto 
abre brechas para promoções políticas, 
longe do merecimento, perto do arbítrio e 
puxa-saquismo. É o que temos visto.

Outro fator de realce é que tal cri-
tério subjetivo favorece toda ordem de 
ilegalidades possíveis. Como por exemplo 
citamos vários casos de pessoas promovi-
das por merecimento mas que respondem 
a vários e diversificados crimes, enquanto 
outras, mesmo não tendo ainda sequer 
sido denunciadas são retirados do Quadro 
de  Acesso. Isso tudo é arbítrio, constitui 
improbidade administrativa e atenta 
contra a moral das pessoas avaliadoras. 
Mudando a lei, tais avaliadores compo-
nentes da Comissão estarão obrigados 
a avaliar os promovíveis por critérios 
justos e democráticos, deixando de ser 
meros marionetes nas mãos de políticos 
e dignificando a Gloriosa Polícia Militar do 
Estado de Goiás.

Eiditorial

De tudo o que o homem 
escreveu, amo somente o que 
ele escreveu com o próprio 
sangue. Escrevas com sangue 
e verás que sangue é espírito

”

“

F. Nietzsche
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está precisando de muita gestão, de 
planejamento estratégico mais do que 
qualquer outra coisa. Por isso eu acho 
que a nossa passagem por aqui vai 
ser muito boa. No primeiro momento, 
eu mesmo não esperava uma reação 
tão positiva da própria tropa, dos fun-
cionários, mas eu tive uma recepção 
altamente positiva, e agora depois de 
um tempo no comando, eu já posso di-
zer que a minha expectativa é muito boa 
porque eu acho que posso dar sim, uma 
contribuição positiva à Secretaria.

RSP - E qual seria esta contribuição atra-
vés desta gestão?

JPL - Mudando logísticas dentro da própria 
Polícia, melhorando a gestão, aplican-
do criatividade e melhor produtividade 
às questões da Secretaria. Com  
isso  queremos trazer  mais recursos 
financeiros, um melhor desempenho 
no policial. Nós já modificamos a 
maneira de pensar da Secretária, eu 
acho que a valorização do policial é 
a marca que nós queremos deixar, 
e também a valorização das institui-
ções propriamente ditas, passar uma 
imagem cada vez melhor das policias 
do Estado. A policia tem que mostrar 
este seu lado profissional, esse seu 
lado realizador.

Ei ntrevista José Paulo Loureiro

No d ia  em 
que assumiu a 
Secretária de Se-
gurança Pública 
e Justiça (SSPJ), 
José Paulo Lourei-
ro já disse a que 
veio. Ele lançou de 
imediato um paco-
te de segurança, 
denominado Plano 
Estadual de Com-
bate e Redução da 
Criminalidade, que 
vai ser implantado 
ao longo do ano, 

juntamente com o governador Alcides Rodrigues. Na 
ocasião centenas de policiais se reuniram na sede da 
Secretaria de Segurança Pública. 

O Plano contem cerca de cem medidas que visam 
a redução em até 30% os índices de violência no Estado 
até o final do ano. Para isso está sendo feita uma maior 

Revista Segurança Pública - Secretário o 
senhor já tem uma longa história com 
este governo, antes com o ex-governa-
dor Marconni e agora com o governador 
Alcides. Já foi secretário da fazenda, 
governou a Celg, como o senhor encara 
o desafio de estar à frente da Secretária 
de Segurança Pública e Justiça?

José Paulo Loureiro - As missões ante-
riores estavam sempre mais ligadas 
à área financeira e administrativa seja 
num cargo executivo, ou em relação à 
área de finanças. Mas eu acho pelo 
que pude observar até agora é que 
basicamente a segurança em Goiás, 

Secretário de Segurança Pública e Justiça

Trabalhando por uma

segurança de ponta
integração das ações das polícias Civil, Militar, Bombei-
ros, técnico-científica e Agência Prisional. Uma das prin-
cipais novidades é a implantação da visita comunitária 
ao cidadão, que tem como objetivo divulgar medidas 
preventivas. Além disso, foi reforçado o policiamento 
preventivo, a valorização do policial, ações administrati-
vas e operacionais. 

No último dia 29 de junho foram entregues 801 
viaturas para aumentar a frota e chegar perto da meta 
estipulada pelo Plano Estadual de Combate e Redução 
da Criminalidade, a PM recebeu 650 viaturas, para a 
Polícia Civil foram entregues 101 e ao Corpo de Bom-
beiros, 50. Além do helicóptero que já estava sendo 
utilizado pela PM, mais quatro serão utilizados pelo 
Comando de Radiopatrulhamento Aéreo. Um helicópte-
ro foi disponibilizado para o GT3, grupo especializado 
da Polícia Civil.

Em entrevista exclusiva para a revista Segurança 
Pública o Secretário de Segurança Pública e Justiça 
José Paulo Loureiro falou sobre suas expectativas, 
suas metas, o Plano Estadual de Combate e Redução 
da Criminalidade. Confira:

José Paulo Loureiro, Secretário de 
Segurança Pública e Justiça
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RSP - O que fazer dar a popula-
ção tranqüilidade para sair 
as ruas livremente?

JPL - A população em todo o 
país quer uma maior sen-
sação de segurança. Nós 
vamos trabalhar para dar à 
população a segurança que 
ela quer que ela necessita, 
esse é o nosso ideal. A po-
pulação brasileira está se 
sentindo desprotegida, veja 
a situação gerada na maior cidade da 
América Latina (São Paulo). Três dias 
depois daquelas rebeliões sucessivas 
a cidade de São Paulo se encontrou 
completamente vazia, todos estavam 
em casa, amedrontadas com a cri-
mina-lidade, a sociedade se sente 
insegura em qualquer lugar do Brasil, 
não é uma questão só do Estado de 
Goiás. A nossa obrigação enquanto 
gestor de segurança é melhorar isso. 
Nós sabemos que não vamos resolver 
o problema. O problema para ser so-
lucionado, precisa de todas as forças 
da União, principalmente do Governo 
Federal e do próprio poder Judiciário 
como um todo, o federal e o Con-
gresso Nacional. Somente uma ação 
conjunta de todas essas instituições 
e mais uma polícia cada vez melhor 
preparada e melhor remunerada é 
que vamos conseguir chegar numa 
melhoria da situação como um todo. 
Em Goiás nós vamos conse-
guir melhorar, mas resolver 
a situação é um contexto 
muito maior.

RSP - O senhor citou o caso 
das rebeliões em São Paulo 
como exemplo de insegu-
rança, o senhor acredita 
que aqui em Goiás nós po-
deríamos ter uma situação 
semelhante?

JPL - Não, porque aqui em Goiás 
nós não temos essa questão 
do Crime Organizado como 

temos em São Paulo, e é claro que 
nós tomamos todas as precauções e 
ninguém pode dizer que essa situação 
se repetiria. Em Goiás eu poderia dei-
xar a população bem mais tranqüila de 
que isso não ocorreria. Até o nosso 
sistema, a maneira como funciona o 
nosso sistema prisional já é diferente. 
Nós temos aqui um monitoramento 
constante, a inteligência da polícia 
está monitorando constantemente os 
nossos presídios.

RSP - Sobre a criação de leis. Como pode-
ria ser feito lobby da Secretaria o com os 
deputados federais para que estas leis 
favorecessem a segurança pública?

JPL - A gente sabe que no país hoje no 
Congresso Nacional, a força maior 
é do governo federal, não adianta 
nós fazermos uma força, como nós 
temos feito  aqui em Goiás inclusive, 
porque a   nossa representividade 

é muito pequena perante ao 
restante do país.  E o controle 
do Congresso Nacional, ainda 
que isso possa parecer errado, 
é do governo federal. Ele é que 
dá as cartas hoje em relação a 
todas as questões. Enquanto 
não houver vontade política do 
governo federal em relação a 
resolver ou pelo menos avan-
çar em relação aos problemas 
de segurança pública nada vai 
mudar, o que nós vemos pelo 

menos nos últimos três anos é o 
total abandono da causa. Se nós não 
revertermos este processo a situa-
ção vai continuar como está. Apenas 
os governos estaduais, cada um a 
sua maneira tentando combater.  E 
a situação a perdurar deste jeito só 
tende a piorar.

RSP - O senhor acredita que o principal 
responsável pela Segurança Pública é 
o governo Federal?

JPL - Eu acho que a diretriz, o modelo, 
os principais investimentos. Porque 
como não foram feitos investimen-
tos necessários ao longo dos anos  
a segurança pública se tornou um 
problema nacional, na proporção que  
se encontra hoje. E não é só na segu-
rança, a própria desigualdade social, 
o desemprego, tudo isso gerou uma 
insegurança muito grande na popu-
lação. E a segurança pública em si 

foi praticamente esquecida. E 
para você combater uma ques-
tão como essa, o problema do 
tamanho que está precisamos 
de investimentos maiores e 
ao que me parece o governo 
federal não está disposto a 
fazer isso. E a grande verdade 
é que 76% dos recursos dos 
impostos que o país arrecada 
estão concentrados na mão da 
união. Sobram 24 %para todos 
os estados e municípios, uma 
quantia muito pequena. Então 
quem realmente poderia fazer 

Governo de Goiás investe em armamentos 

Os céus do Estado são observados por 
helicópteros da Polícia Militar 
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alguma coisa mais objetiva é 
o governo federal, pois investir 
em segurança pública requer 
grandes somas, é preciso 
investir em viaturas, em arma-
mentos, em informáticas, em 
presídios. Não que eu ache 
que não seja responsabilidade 
do Estado, nós inclusive temos 
que usar muita criatividade, 
porque nós temos poucos 
recursos para fazer os inves-
timentos necessários. Dentro 
desses poucos recursos é que nós 
programamos um leque de investimen-
tos para que junto com várias ações, 
várias mudanças de procedimentos, 
várias operações novas nós procurar 
diminuir ou chegar neste objetivo que 
nós esperamos que é reduzir 30% da 
criminalidade em Goiás.

RSP - Quais são essas ações?
JPL - São muitas, entre elas podemos 

citar o atendimento de Moto Resgate 
do Corpo de Bombeiro, lançamos 
na Polícia Militar o projeto no qual o 
Batalhão de Trânsito vai estar respon-
sável também pelos casos de furtos 
e roubos de veículos, o Batalhão 
Rodoviário está atuando no roubo de 
cargos, que tem sido uma constante. 
Vamos trabalhar com a valorização dos 
policias, tem o programa “Meu amigo, 
meu herói” que é uma premiação 
para demonstra a importância desses 
policias que realizam grandes 
trabalhos.

RSP - O que senhor tem a dizer 
dos reajustes salariais?

JPL - Eu vejo a questão como algo 
na perspectiva da valorização 
salarial. Eu parei na Avenida 24 
de outubro para conversar com 
um soldado que estava lá e ele 
estava reclamando da logística 
para pegar o armamento, ele 
tem ir longe para pegar e de-
pois de um dia todo de serviço 
tem que voltar para entregar. 

Nós estamos trabalhando com esta 
logística para melhorar a sua vida, e 
ele trabalhar satisfeito. Ainda falando 
sobre o salário, o policial goiano será 
o segundo mais bem pago no país 
quando terminarmos com os reajustes 
salariais, perdendo apenas para o de 
Brasília.

RSP - O que senhor acha das Associa-
ções, nas quais os policias se unem 
para lutar por seus direitos?

JPL - Nós tivemos um grande exemplo 
nessa negociação salarial que vive-
mos recentemente. Ocorreu sem 
nenhum tipo de problema. Primeiro 
nós fizemos uma negociação com o 
Comando Geral da Polícia, acertamos 
algumas situações, depois chamamos 
as associações discutimos com todas 
elas. Então foi uma negociação dentro 
de um respeito e de um profissionalis-
mo, como deve ocorrer com todas as 
negociações salariais. Na realidade as 

associações comandaram o pro-
cesso sem nenhum tipo de ruído 
dentro da corporação. Quando o 
pessoal ficou sabendo as negocia-
ções já estavam concluídas. Então 
não teve aquela ansiedade. Isso 
mostrou uma maturidade de am-
bos os lados. Todos participaram 
de maneira que todos puderam 
dar a sua contribuição. 

RSP - Como o senhor vê a questão 
de termos candidatos a cargos 

políticos da Polícia Militar e também 
do Bombeiro Militar?

JPL - Eu acho interessantíssimo que você 
tenha hoje qualquer que seja a clas-
se, que você tenha um defensor que 
entenda profundamente da classe e 
que represente bem esta classe. Não 
adianta você eleger um parlamentar 
seja ele estadual ou federal que não 
tenha a força e o brilhantismo sufi-
ciente para defender os interesses 
da classe. O importante é que você 
tenha pessoas com características 
para lutar por a classe que representa. 
A política é aptidão, não são todas as 
pessoas que tem.

RSP - Para finalizar qual seria a sua men-
sagem para os policiais militares?

JPL - Eu tenho dito muito para eles que 
eu tenho o maior orgulho de estar par-
ticipando da área de segurança junto 
com eles, e sempre que manifesto 

aos policiais militares a minha 
postura é de primeiramente 
agradecer a acolhida e em 
segundo lugar pedir o máximo 
empenho nessa nossa par-
ceria, que nós estamos aqui 
procurando fazer tudo que 
está ao nosso alcance para a 
valorização do policial militar 
e ao mesmo tempo gostaria 
de pedir o mesmo,  que eles 
possam dar o máximo de si  
e retribuir à nossa sociedade 
dando uma melhor segurança 
pública para todos.

Polícia Militar conta com helicópteros para combater a 
criminalidade no Estado

Dezenas de novas viaturas foram adquiridas pela SSPJ para dar 
mais qualidade ao atendimento da sociedade goiana
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A
s cidades agraciadas com a ope-ração foram:  
Cocalinho, Britânia, tacaiú, Luiz Alves, Três Ranchos,  
Bonópolis, Cachoeira Dourada, Buriti Alegre  
Niquelândia, Aragarças, Aruanã, Chapada dos Veadei-

ros, São José dos Bandeirantes.
Muitos foram os objetivos da Operação Sentinela das 

Águas. Entre eles, a prevenção de afogamentos, bem como 
campanhas para evitar a ocorrência de acidentes, orientação 
aos usuários de embarcações náuticas sobre a importância do 
uso de coletes salva-vidas e os cuidados ao pilotar.

A conscientização da comunidade sobre as normas de 
segurança em atividades de lazer foi um dos pontos alvos, pois 
só com a educação há a formação de cidadãos mais preparados 
para respeitar a natureza e seus limites.

O Corpo de Bombeiros também foi responsável por resga-
tar bens materiais, pelo atendimento de resgate em emergên-
cias às vítimas de acidentes em geral, trabalhou na orientação 
dos responsáveis por acampamentos sobre a importância da 
sinalização das áreas de banho visando a prevenção de aciden-
tes e manteve equipes de salvamento 24 horas por dia prontas 
para interferir em episódios de salvamento em geral.

Operação 
Sentinela das Águas

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás desenvolveu entre 
os dias 01 e 31 de julho a Operação Sentinela das Águas

O efetivo empregado foi: 400 militares entre mergulha-
dores, guarda-vidas, socorristas, operadores de comunicação, 
motoristas, pilotos de embarcação, socorristas, 35 viaturas 
entre unidades de resgate, unidades de suporte avançado, 
auto-socorro náutico, auto-socorro avançado, 40 embarcações: 
canoas, lanchas, moto náutica.

População participa e apóia o trabalho dos bombeiros

Bombeiro sempre atento na Operação Sentinela das Águas



Alcides Rodrigues

N
esses últimos sete anos, nosso go 
verno trabalhou como nunca visto e  
também com afin-co e dedicação  
para valorizar o trabalho do policial 

militar e garantir uma segurança pública de 
qualidade e dotada de eficiência para nossa 
população. Conseguimos muitos avanços e os 
policiais militares do nosso Estado são teste-
munhas disso, onde se ressalta a aprovação do 
Plano de Cargos e Salários, a implementação 
dos Colégios Militares e a formação universitária 
através da Universidade Estadual de Goiás.

Temos avançado com novas companhias e 
unidades, concursos públicos, integração do tra-
balho e pondo fim a distorções que dificultavam 
o exercício de sua atividade plena. Investimos 
em segurança, valorizamos o trabalho do policial 
militar e nosso governo tem atuado como um 
prestimoso parceiro da PM na sua grandiosa 
missão de defender a população goiana. 

Fizemos vários concursos públicos, 
equipamos com armas, munição, viaturas e 
treinamento todo o aparato de segurança do 
Estado, para garantir tranqüilidade à população 
goiana. Com a implantação do Plano de Cargos 
e Salários e com o gerenciamento profissional 
do setor, o policial é efetivamente estimulado a 
se capacitar e a galgar novos postos.

O Estado de Goiás se regozija da competen-
te, altaneira e gloriosa Polícia Militar que tem. Ela 
é sinônimo de bravura e grandeza e nos demons-
trou isso durante toda sua existência, legando 
bravos homens e mulheres defensores da ordem, 
da boa conduta moral e do desenvolvimento de 
nossa terra e de nossa gente.  

Em nosso governo ela tem demonstrado 
muita capacidade de atuação e atendido a 
contento as expectativas da população.

Alcides Rodrigues - Governador de Goiás

Valorizamos 
a Polícia Militar de Goiás

REVISTA
Segurança PúblicaJulho - 2006
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O
dia 02 de Julho é considerado  
o dia Nacional do Bombeiro,  
pois foi  a data da criação do  
primeiro serviço de extinção de 

incêndios do Brasil. Há 150 anos, dian-
te das numerosas mortes que vinham 
ocorrendo no Rio de janeiro e em São 
Paulo, o imperador D. Pedro II, por meio 
do Decreto nº. 17.775, instituiu o Corpo 
Provisório de Bombeiros da Corte. Com 
advento da República, recebeu o nome 

do Dia Nacional do Bombeiro
Comemoração

de Corpo de Bombeiros. Em Goiás o dia 
foi comemorado no dia 30 de junho. A 
solenidade ocorreu no 1º Grupamento 
de Bombeiros.

Na ocasião, o Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado, Dr. Alcides Rodri-
gues Filho e o Secretário de Segurança 
Pública, Dr. José Paulo Félix de Souza 
Loureiro, prestaram uma homenagem 
especial a todos os bombeiros militares 
do nosso Estado, ativos e inativos.

Houve a apresentação da nova 
modalidade de operação de busca e 
salvamento, com o emprego de cães, 
e a renovação da frota das unidades de 
resgate e suporte avançado da região me-
tropolitana, bem como dos veículos que 
fazem atividades de defesa civil e ações 
preventivas em todo Estado.

Foram contemplados com medalhas 
D.Pedro II e Mérito Profissional autorida-
des civis, militares e eclesiáticas.

Autoridades prestigiam o dia do Bombeiro Primeira-dama Raquel Rodrigues durante a celebração

Cel. Manzan em revista a tropa Cães auxiliam no resgate
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N
o último dia 19 de abril foi  re 
alizado a  solenidade de for 
matura da Primeira Turma de  
Bombeiros Mirins de Goiânia 

no pátio do 1º Grupamento de Incêndio 
(1º GI), localizado na Rua 66 nº 253 
- Setor Central

O Projeto Bombeiro Mirim foi im-
plantado em Goiânia em 30 de agosto 
de 2005, em parceria com a CELG, no 
interior como na cidade de Goianésia, por 
exemplo, o programa já existe há mais 

Primeira Turma de 

Bombeiros Mirins

tempo. Nesta primeira turma da capital 
foram assistidos setenta e quatro crian-
ças e adolescentes, com idades entre 10 
e 15 anos. Os meninos e meninas têm a 
possibilidade de escolher entre o período 
matutino e vespertino, sendo uma turma 
pela manhã e duas à tarde.

Alguns pré-requisitos tiveram que 
ser observados antes de serem selecio-
nados para fazer parte da corporação: de-
veriam ser crianças oriundas de famílias 
de baixa renda, residir na capital, estar 

matriculado e possuir freqüência mínima 
de 75%, passar por uma junta médica do 
Corpo de Bombeiros Militares de Goiás 
(CBMGO).

As atividades desenvolvidas neste 
projeto são inúmeras, entre elas aulas de 
combate a incêndio, educação ambiental, 
de trânsito e física, cidadania, salva-
mento terrestre, ordem unida, primeiro 
socorros, noções de higiene pessoal, 
reforço escolar, além de participação em 
desfiles cívicos.

Durante a cerimônia a banda marcial animou os presentes Bombeiros em forma
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O
Tenente Coronel Silvio, é um  
velho conhecido dos policiais  
militares do Estado de Goiás,  
antes de assumir a correge-

doria da PMGO, ele comandou a gerência 
executiva do Ciops na Secretaria de Se-
gurança Pública e Justiça, SSPJ, na qual 
conquistou o prêmio de melhor polícia 
comunitária do Brasil.

A Corregedoria da PMGO foi criada 
pela lei estadual nº 14050 de 21 de 
dezembro de 2001. No local trabalham 
56 policiais, entre oficiais e praças, 
que geralmente tem formação técnica 
jurídica. A sua função é verificar os 
procedimentos administrativos e disci-
plinares, fazer sindicâncias, ela possui 
um conselho disciplinar que tem como 
finalidade fiscalizar as ações de todos 
os componentes da PM.

O trabalho da Corregedoria se inicia 
a partir de uma denúncia, faz-se então 

uma apuração dos fatos, se o fato se 
confirmar, abre-se uma sindicância e 
se necessário há a instauração de um 
inquérito administrativo. O órgão tem a 
preocupação constante de averiguar se 
estas denúncias são de fato reais, as 
pessoas que fazem acusações falsas po-
dem ser processadas por calúnia. “Não 
acatamos toda e qualquer denúncia como 
verdadeira, há um trabalho de investiga-
ção, temos que resguardar o policial”, 
afirma o Tenente Coronel Sílvio.

Entretanto se a denúncia for real-
mente verdadeira a corregedoria trata o 
assunto com pulso firme, pois é preciso 
zelar pelo nome da instituição. O Tenente 
Coronel Sílvio salienta que 99,9 % dos 
componentes da PM são policiais sérios, 
honestos, com caráter exemplar, e que 
esta é a ideologia da PM goiana, e que 
aqueles que por ventura se desvirtuam 
precisam de correções e punições. “É 
preciso que se diga que não estamos 
fazendo nenhuma caça as bruxas, 
estamos apenas trabalhando com as 
normas disciplinares da instituição, pois 
sabemos que o policial que erra, erra 
conscientemente, pois na Academia são 
repassados a todos os cadetes todas as 
normas que ele precisa saber para ser 
um bom policial”, salienta.

As principais atividades realizadas 
na Corregedoria da PMGO são: despa-
chos apuratórios, Sindicâncias Sumárias 
instauradas, Sindicâncias Sumárias con-
clusas, Sindicâncias Ordinárias instaura-
das, Sindicâncias Ordinárias conclusas, 
IPMs instauradas, IPMs, conclusos,  ITs 
instaurados, ITs conclusos, IPMs com 
retorno para novas Diligências - MP e 
Auditoria Militar, Termos de represen-
tação (plantão 24 horas), Termos de 
Declarações (plantão 24 horas), Auto de 
Prisão em Flagrante (plantão 24 horas), 

Conselho de Disciplina Nomeados, Con-
selho de Disciplina Conclusos, Conselho 
e Disciplina Sobrestados.

Segundo o Tenente Coronel, a 
Corregedoria tem buscado trabalhar 
em conjunto com as diretrizes do atual 
comando, que tem dado total apoio, 
sem realizar nenhum tipo de pressão, o 
trabalho ocorre com toda a seriedade e 
transparência que a população merece.

Os projetos para o futuro são mui-
tos, entre eles a informatização do sis-
tema, a implementação da corregedoria 
preventiva, fortalecer o assessoramento 
ao comando geral.

De acordo com estatísticas a socie-
dade tem se tornado cada vez mais cons-
ciente que é preciso denunciar. Ainda há 
um estigma de que os policiais são todos 
corporativistas e que não adianta delatar 
porque não vai dar em nada, mas de 
acordo com o relato do Tenente Coronel 
Sílvio muitas vezes o policial se vê livre 
pelas brechas da lei na justiça comum, 
mas não escapa do processo disciplinar 
da PM, o rigor nestes casos é total. O 
policial tem que cuidar da sua carreira, 
porque em determinados cursos ele não 
é aceito se tiver maus antecedentes na 
ficha, por exemplo, se constar alguma 
prisão ou detenção. E toda vez que um 
policial fere a ética da PM, de acordo com 
a lei nº. 8083 ele pode ser submetido 
ao conselho disciplinar. A Corregedoria 
fiscaliza, mas também é fiscalizada. To-
dos os meses há correições feitas pelo 
Ministério Público.

 Aqueles que quiserem fazer alguma 
denúncia têm à disposição o telefone 
(62) 3201-1828 (em regime de plantão 
24 horas), ou pode comparecer à Cor-
regedoria, que está localizada no QAG, 
Avenida Contorno, Setor Central (em 
frente ao Parque Mutirama).

Corregedoria da Polícia Militar: 

trabalho levado a sério

Tem. Cel. Sílvio da corregedoria da PM: 
Pulso firme para zelar pela instituição.



21
REVISTA

Segurança PúblicaJulho - 2006

A menina e 

o vestido
– Não posso moço... Minha família é muito pobre! Mi-

nha mãe é viúva e tem que trabalhar para o nosso sustento! 
Enquanto isso moço... Eu tenho que tomar conta das minhas 
irmãzinhas que ainda não tem condições de pensar, não des-
pertaram para a dureza da vida....

– Você, que é tão apegada a sua família, não lhe sobra 
tempo para sonhar como faz quase todas as pessoas?...

– Moço, sonhar eu sonho!  E penso um dia mudar para um 
lugar mais longe do sol... Aqui é muito quente; tudo o que se planta 
morre queimado, só tem água de cacimba, e assim mesmo no 
grotão lá pras bandas do boqueirão. Outro dia moço. Ganhei do 
meu padrinho um vestido com florzinhas azuis, pensei em usá-lo 
num dia de domingo, mas pensando nas outras irmãs que não 
tinha resolvi plantá-lo, e assim o fiz. Plantei-o em uma cova rasa, 
debaixo da figueira no fundo do quintal em um lugar mais úmido 
onde o sol reflete os seus raios no orvalho vindo da noite.

– Porque fizestes isso?...
– Mas moço, minha mãe sempre diz: “quem planta colhe”, 

e quando nascer um pé de vestido irei colhê-lo, e assim todas 
as minhas irmãzinhas o terão.

Passado alguns dias...
O moço lhe pergunta sobre o plantio que fez...
– Ainda estou esperando e com bastante esperança!
Não é de ver que já nasceu naquele lugar um pé de flor e 

que as flores são iguaizinhas aquelas do vestido?!... Só achei 
diferente! As flores do vestido não cheiravam. Penso moço que 
Celinha, minha irmã, na sua traquinagem de criança derramou 
o perfume de nosso irmão na cova onde eu plantei o vestido e 
por isso nasceram aquelas flores tão perfumadas! 

Tenho esperança moço que daquela planta brote  ves-
tido suficiente para todos nós e quem sabe moço até um 
para minha mãe. 

N
ascendo e vivendo em lugar árido, onde a pobreza e  
a fome fazem parte do cotidiano, data feita aquela  
família foi visitada por um moço de cidade grande e o  
mesmo vendo umas das quatro irmãs tristes com o 

olhar distante lhe pergunta:
– Você com tão pouca idade! Onde está o seu sorriso?! 

Porque está triste? Porque não vai brincar como faz todas as 
crianças de sua idade?! Onde está a sua boneca? Os seus 
apetrechos de crianças para enfeitar as suas fantasias? Por 
que anda descalça? Cabelos soltos ao vento, olhar distante, 
e a noite porque passa acordada a pensar, porque não deixa 
isso para adulto?! Zival Joaquim Pereira - Maj PM, Diretor Financeiro da Assof
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Festa 
em grande estilo

dão o suporte necessário para que esse 
trabalho seja desenvolvido de forma 
exemplar.

Segundo o comandante, Cel. Édson 
Costa Araújo, a participação da PM vem 
se caracterizando principalmente na 
prestação de serviço aos goianos.  “A 
nossa intenção é ouvir a sociedade e 
prestar um serviço de qualidade. Somos 
os maiores prestadores de serviço do 
Estado”, afirma o comandante. 

Trabalhando diuturnamente, a 
Polícia de Goiás conta com 13,5 mil ho-
mens e mulheres na frente de batalha. 
A intenção é sempre promover novos 
concursos para que a corporação sempre 
esteja pronta para atuar. Além de sua 
tropa, a PM está sendo destaque nacio-
nal por sua modernização. Novos carros, 
armamentos e cursos são disponibilizados 
aos nossos profissionais, gerando assim 
maior segurança e eficiência no combate 

PM comemora 148 anos de serviços prestados à comunidade

A
Polícia Militar do Estado de Goiás  
celebrou no dia 28 de julho, seus  
148 anos. Com uma cerimônia  
repleta de autoridades, a maior 

prestadora de serviços do Estado, come-
morou mais um aniversário em grande 
estilo.  Na ocasião, além das tradicionais 
troca de bandeira e desfiles militares, 
personalidades foram agraciadas com 
Medalhas de destaque pelo Governador 
Alcides Rodrigues.

Com uma cara nova e bastante 
participativa, a PM busca a cada dia 
se aproximar dos cidadãos goianos e 
realizar um trabalho mais humanitário. 
Sem medir esforços para enfrentar as 
dificuldades, os militares goianos são 
considerados uma tropa eficiente e 
pronta para coibir o mal, esteja onde ele 
estiver. Hoje, as condições oferecidas 
pela Secretaria de Segurança Pública 

Autoridades goianas, civis e militares estiveram presente na solenidade de 
comemoração dos 148 anos da Polícia Militar
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ao crime e na manutenção da ordem. Em 
seus 148 anos os militares foram bastan-
te relevantes na construção do Estado e 
hoje tem o papel de trazer segurança para 
o desenvolvimento local. Dessa forma, 
costumasse dizer que a história da PM 
se confunde com a história de Goiás. O 
nosso Estado não seria o mesmo sem os 
esforços desses bravos homens. 

O coronel Edson Costa Araújo, res-
salta como altamente positivas as ações 
que vêm sendo tomadas pela Secretaria 
de Segurança, especialmente o investi-
mento que está sendo feito no policial 
e facilitação do trabalho operacional da 
corporação. O comandante citou as di-
versas ações que estão sendo tomadas 
para contrapor a criminalidade e pediu 
empenho a todos os policiais para o 
cumprimento das metas. Percebendo 
a importância dessa tropa e a necessi-
dade de oferecer dignidade à mesma, o 
governo de Goiás permitiu a realização 
do projeto de Plano de Cargos e Salários. 
Algo que era reivindicado pelos militares 
a muitos anos.

Solenidade
Durante as comemorações, estive-

ram presentes na Academia da Polícia 
Militar cerca de 3.500 pessoas presti-

giando os desfiles da tropa e a entrega 
das medalhas Tiradentes e de Guardião 
a  mais de 80 personalidades militares, 
políticas e eclesiásticas pelo apoio ir-
restrito à Corporação, bem como pelos 
relevantes serviços prestados. Entre as 
pessoas que receberam as medalhas 
de mérito, estiveram presente os ex-go-
vernadores Ary Valadão e Marconi Perillo 
e o presidente do Banco Central, Henri-
que Meirelles. Os três receberam das 
mãos do governador Alcides Rodrigues 
a Medalha do Guardião, por serviços 
prestados ao Gabinete Militar do Estado. 
Para fechar com chave de ouro o dia do 
aniversário de 148 anos da PMGO foi 
realizado um Baile no CEL da OAB em 
Aparecida de Goiânia.

Comemorações- Na celebração 
dos 148 anos da PM foi planejado uma 
grande grade de programação que aten-
deram os militares e a população. Para 
os policiais foram realizados torneios 
esportivos de futebol, hipismo e tiro ao 
alvo. O objetivo desses eventos é propor-
cionar a confraternização dos militares. 
A programação que ainda envolve come-
morações religiosas e militares vai até 
o dia 12 de agosto, quando acontece o 
encerramento do Torneio de Futebol no 
Estádio Serra Dourada.

Cavalaria desfila para milhares de 
pessoas 

A Academia da Polícia Militar em festa: 
148 anos da PMGO

Momento de emoção: execução do Hino 
Nacional e desfile da Bandeira Brasileira

Tropa desfila durante solenidade de 
comemoração dos 148 anos da PM

Soldado desfila com o estandarte brasileiro

Grupos especializados fazem 
apresentações para o público presente 

O Secretário José Paulo Loreiro, o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles e o ex-governador Marconi Perillo são 
homenageados com a medalha Tiradentes 
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O Ten Cel QOPM Abigail 
Alves Silva, comandante do 16º 
BPM/11º CRPM, foi agracia-
do com o Diploma “Amigo do 
Comando Militar do Planalto”, 
durante solenidade militar no dia 
28 de abril de 2006, no Quartel 
General do Exercito Brasileiro, 
em Brasília. O evento foi pres-
tigiado por diversas autoridades 
e  representantes das Unidades 

Militares do Planalto, tendo agraciado recebido o Certificado 
das mãos do Exmº Se. General da Divisão Marius Teixeira Neto, 
comandante militar do Planalto. Trata-se de uma homenagem 

em reconhecimento pelo trabalho do Oficial Superior da PMGO, no 
Comando 16º BPM, em sintonia com o Comando do 6º GLMF/CIF(6º 
Grupo de Lançadores Múltiplos de Foguetes e Campo de Instrução 
de Formosa) com apoio mútuo em recursos humanos e materiais. 
Mais uma das várias homenagens recebidas pelo Comando do 16º 
BPM, pelos relevantes serviços prestados em Formosa e Região.

pelo Comando Militar do Planalto
Homenageado 

N ovo Planalto

Maria do Socorro, para nós oficiais milicianos “So-
corro” funcionária mais antiga deste clube. A sua história 
se confunde com a desta casa, uma pessoa proba, uma 
mulher guerreira que chegou a esta cidade trazendo nos 
ombros as cicatrizes de uma infância pobre e sofrida vinda 
do interior.

Aqui ouviu tantos pássaros a cantarolar a sua história 
de vida, e para cada um destes pássaros levou uma palavra 
de conforto, carinho e ternura. Como o seu próprio nome diz 
já socorreu diversas diretorias que aqui passaram. E nesta 
não está sendo diferente, a qual somos grato. A você cara 
colaboradora os nossos agradecimentos, e que continue 
sendo esta guerreira “mulher” 

A diretoria  

Páginas viradas

Maria do Socorro
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A
pesar do pequeno efetivo de  
PMs no DPM de Nova Crixás,  
nove no total, os policiais mili- 
tares têm se desdobrado nas 

suas atividades para prestar segurança 
aos cidadãos de Nova Crixás. O município 
é 5º em extensão territorial em Goiás 
com 7.325 Km2, possui dois povoados 
sendo um deles um grande pólo turístico, 
Bandeirantes que fica às margens do 
Rio Araguaia na divisa com o Estado de 
Mato Grosso. A zona rural conta com 820 
propriedades, que às vezes são alvos 
de meliantes, mesmo assim o pessoal, 
com apoio da 3ªCia e Mozarlândia vem 
conseguindo frustrar as ações dos mar-
ginais na região.

Entre as ocorrências em destaques 
podemos citar duas: A prisão de uma 
quadrilha e a recuperação de veículo rou-
bado em uma sede de fazenda. A PM foi 
acionada e de imediato deslocou ao local 

 o crime está contido
Em Nova Crixás

Queriam 
aprontar, 
mas foram 
em cana

N ova Crixás

e frustrou a ação dos meliantes que não 
esperavam a rapidez da polícia. Os delin-
qüentes se evadiram e foram perseguidos e 
abandonaram o veículo que foi recuperado 
graças à mobilização e o empenho dos 
policiais que cercaram a área.

Já no primeiro caso, houve uma 
denúncia anônima que levou a polícia de 
Nova Crixás a prender um grupo da pesada 
que queria aprontar na cidade. Depois da 
denúncia, os policiais encontraram um 
bando de quatro bandidos no setor Água 
branca no dia 21 de março.

O bando foi encontrado numa resi-
dência e resistiram a prisão. A PM teve 
de utilizar a força moderada padrão para 
conter os delinqüentes. Foram presos 
Rodrigo Pereira do Carmo, Salmo Ferreira 
da Silva, Eduardo Oliveira Aleves e João 
Batista Pereira Araújo. Na delegacia foram 
averiguados os antecedentes criminais do 
grupo e foi descoberto que Salmo Ferreira 

é ex-presidiário e os demais possuem 
passagens pela polícia.

Os policiais fizeram uma varredura 
no quarto de Salmo, onde foram encon-
trados duas pistolas cal.380 e 765 e um 
revolver cal. 38, além de várias munições. 
Ele foi atuado em flagrante/delito. Em 
depoimento na delegacia os presos con-
fessaram que pretendiam cometer alguns 
furtos na região. Após registros de ocor-
rências os presos foram encaminhados 
para o presídio de maior segurança.

A realização dos trabalhos teve 
a participação do tenente Cleiton, sub 
tenente Bernardes e dos soldados Camar-
go, Minervino, Povoa e Feitosa. Tiveram 
ainda, o apoio da equipe RP-1451. O sub 
tenente Bernardes considerou a operação 
positiva e ressaltou ainda o gesto de 
civilidade da pessoa que denunciou, cujo 
nome permanecerá em sigilo por medida 
de segurança.
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Os Super-heróis 

goianos

Muitas vezes dão 
a própria vida em 
razão do juramento 
que fizeram e de seus 
instintos vocacionais

P
redestinado a servir e proteger,  
todo policial militar advém do  
seio da sociedade. Não impor- 
ta seu sexo ou sua estatura, 

muito embora na maioria das vezes sejam 
grandes em seus atos. São grandes heróis 
anônimos cuja principal característica é a 
vontade de servir, de dedicar-se a causa 
pública e o amor ao próximo. 

Muitas vezes dão a própria vida em 
razão do juramento que fizeram e de seus 
instintos vocacionais. Para acioná-los basta 
um telefonema, um aceno, uma denúncia. 
Sua missão vai além do patrulhamento os-
tensivo ou repressivo, conforme preconiza 
o art. 144 parágrafo 5º da Constituição 
Federal, o qual nos delega, sobretudo a 
atividade de Polícia Preventiva. 

Mas o profissional não se limita 
apenas a isso, somos multifuncionais, o 
policial ministra cursos e palestras, com 
a dura missão de trazer a verdade e fazer 
justiça por mais que doa ou diminua o valor 
de alguém. Espera-se muito de nós. 

Que sejamos a luz no fim do túnel, 
que tenhamos a sabedoria de Sócrates, 
a força de Hércules, que sejamos todos 
Super-Homens e Super-Mulheres. Mas 
nem sempre, temos super atributos no 
momento crucial e decisivo e às vezes, 
em momentos críticos, nos perguntamos 
o motivo que nos levou a escolher essa 
profissão, mas mesmo assim, damos 
cabo de nosso ofício. 

Vejamos os bombeiros. Quando 
não temos mais alternativas, chamamos 

R io Verde 8 º Comando Regional da PM
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esses maravilhosos profissionais cuja 
aceitação social chega a mais de 99%, e 
eles resolvem. Mas enfim, aqui estamos, 
seja na especialidade que for, fazendo o 
melhor e muitas vezes até o impossível.       
Para muitos o policial é uma pessoa 
indelicada, insensível que não consegue 
enxergar o óbvio ou sequer tem a capaci-
dade de utilizar o mínimo de seu potencial 
racional, mas em contrapartida o número 
de policiais com nível superior aumenta 

significativamente a cada ano. A Polícia 
também se preocupa com a formação e 
capacitação do seu profissional.

Nos é cobrado encontrar as me-
lhores alternativas para os piores casos 
ou uma solução para o insolúvel. Muitas 
vezes nos assemelhamos a verdadeiros 
mágicos, pois em meio a um Universo 
desestruturado, somos a única ou talvez 
a última esperança. 

Quando a intervenção exige ener-
gia, somos grossos. Quando é gentil, 
é exceção. Para alguns, heróis, para 
outros, vilões. Uma idiossincrasia social. 
Evidente que existem os bons e os maus 

profissionais como em qualquer profissão 
e na Polícia Militar não é diferente, está 
sendo selado a depuração do efetivo que 
se espera, ser o melhor e mais qualifica-
do para exercer uma função de tamanha 
responsabilidade social. Aqui se trabalha 
aos domingos e feriados, trabalha-se para 
assegurar a diversão alheia.

Temos o legado de nunca terminar-
mos nossa missão, pois a cada instante, 
alguém solicita nossos serviços e nossa 
atenção. Mas de todas as dificuldades 
e barreiras o momento mais recompen-
sador é quando, após alguma prestação 
de serviço, por menor que seja, do tipo 
fazer alguma gentileza a um cidadão 
ou mesmo tirar das ruas um potencial 
infrator da lei, somos reconhecidos pelo 
serviço prestado. Por sermos identifi-
cados pela capacidade de priorizar a 
construção de uma cidadania capaz de 
traduzir, em prática social a fraternida-
de, a participação, o compromisso e a 
responsabilidade social. 

Somos todos iguais policiais, médi-
cos, garis, ou seja, somos seres humanos, 
o policial é apenas um cidadão que trabalha 
de farda. Temos emoções, capacidade de 
pensar e agir e, sobretudo de cumprir nossa 
missão de Servir e Proteger. 

Cícero Otaviano Teixeira - Tc PM
CMT do 2º BMP

exemplo de patrulhamento tático 
3ª CIA de Rio Verde: 

O
tempo é implacável. Os dias  
esvaíram-se rapidamente e  
aqui estamos novamente  
prontos, esperanças renova-

das por este século palmilhado, em nos-
sa história. A história de uma Companhia, 
onde sempre se cultuou a dignidade e a 
vontade de servir ao próximo. Em meados 
de 1999, criado como então, Grupo de 
Operações Especiais, atuando apenas 
com uma equipe composta por quatro 
policiais, em um veículo GM Caravan, em 
apoio ao policiamento de área. 

Com o passar dos anos e aquisição 
de uma credibilidade real junto a nossa 
população, adquirida através dos seus 
serviços prestados, entre outros; pri-
sões, apreensões, confrontos armados 
etc, e mantendo em todo esse tempo 
um visível controle dos índices de crimi-
nalidade de nossa região, mesmo com 
o crescimento demográfico, econômico 
e social, em nossa cidade e municípios 
circunvizinhos.

Policiais de Rio Verde têm aceitação de 99% da sociedade

  O valor das coisas não está 
no tempo que elas duram, 

mas na intensidade com que 
acontecem. Por isso existem 

momentos inesquecíveis, 
coisas inexplicáveis e pessoas 

incomparáveis
Fernando Pessoa

“

”
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Hoje a Companhia de Patrulha-
mento Tático (CPT) é uma realidade, 
com sede própria em construção, numa 
área de aproximadamente dois mil e qui-
nhentos metros quadrados, com previsão 
de instalações militares e incentivos a 
atividades sociais.

A escolha pela localização da CPT na 
área norte desta cidade de Rio Verde, deu-
se em virtude do vertiginoso crescimento 
populacional e consequentemente da 
incidência criminal, além, é claro, da ne-
cessidade de descentralização de ações 
policiais e aproximação do policiamento 
especializado com nossa comunidade. 

Com um efetivo de 35 PMs sob o co-
mando do Capitão Edson Ferreira Moura. 
A CPT conta com uma frota de sete viatu-

exemplo de patrulhamento tático 
3ª CIA de Rio Verde: ras camionetas e dez motocicletas XT600 

e tem como atribuições, duas missões 
distintas a esclarecer: Missão Principal e 
Missão Supletiva ou Secundária. Missão 
Principal é aquela em que a Companhia 
atua no controle de Distúrbios Civis e no 
combate de Guerrilha Urbana e Rural na 
área de atuação do 2ºBPM.

Missão Supletiva ou Secundária é 
aquela em que sua tropa executa o “Poli-
ciamento Ostensivo Motorizado”, através 
das equipes de Patrulhamento Tático em 
viaturas e motocicletas, em toda a área 
da OPM e nos municípios adjacentes 
quando a situação assim o exigir.

O Policiamento executado pelas 
suas viaturas segue de forma rígida, fiel 
e fiscalizadora, a doutrina de trabalho da 
ROTAM - Goiânia-GO, advinda da ROTA 
paulista, estando operacionalmente 
subordinada ao Comandante do 2º 
BPM, sendo executado por três Pelotões 
Operacionais. O 1º Pelotão atua no 
policiamento ostensivo motorizado em 
camionetas, com quatro equipes diárias, 
em horários específicos. O 2º Pelotão, 
atua no Patrulhamento ostensivo moto-
rizado através de motocicletas XT600, 
com uma equipe diária, com doutrina 
de trabalho, nos moldes do Grupo de 
Intervenção Rápida Ostensiva-GIRO/
BPM Choque e o 3º Pelotão ainda não 
efetivado, mas com intenções de atuação 
de modalidade de Policiamento Tático 
Montado, com doutrina de trabalho, nos 
moldes do RPMont - Goiânia.

a serviço de Rio Verde 

A
1ª Cia Operacional compreen- 
dendo esta sede de Rio Verde,  
a lém dos munic íp ios de  
Montividiu-GO e Santo Antônio 

da Barra, compõe-se de um efetivo de 
125 policiais militares, tendo como 
Comandante, o Capitão Airton Vieira da 

Silva e 124 praças, sendo 22 Sargentos, 
14 Cabos e 89 Soldados.

Eles atuam em diversas frentes de 
serviços, tais como: rádio patrulhamento 
motorizado comunitário, distribuído em 
turnos diurno e noturno, policiamento 
motociclístico de trânsito, postos fixos 

Nos postos fixos, 
contamos com escalas 
de expediente e de 
revezamento 12x36 
horas.

1ª CIA 

Tropa pronta para combate

CPT: Agilidade e 
segurança em Rio Verde
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(CASE, Hospital Municipal, Fórum, Minis-
tério Público e Centro de Zoonose), além 
do serviço de COPOM.

Goiana do Sistema Prisional, com regime 
de escala de 24X72 horas. Nos Desta-
camentos de Montividiu e Santo Antônio 
da Barra - Go, distantes a 50 km de Rio 
Verde, contamos com um efetivo de onze 
PMs comandados por Sargentos PM.

Infelizmente, por questões de falta 
de efetivo de policiais militares para suprir 
nossa demanda, não contamos com um 
policiamento ostensivo a pé nas áreas 
comerciais e bancárias de nossa sede, 
o que entendemos como cartão postal 
de qualquer força Policial Militar, sendo 
feito um recobrimento de tal, através de 
determinações de Pontos Base em locais 
e horários específicos, com maior fluxo 
de veículos e transeuntes, de acordo com 
a doutrina da Corporação.

O
s discursos sobre Segurança  
Pública costumam ser afetado  
pelo ponto de vista de quem  
os articula, guardando íntima re-

lação com a inserção social e a identidade 
de seus articuladores. Não se vá imaginar, 
por exemplo, que pessoas da elite empre-
sarial, tenham a mesma opinião sobre 
como a Polícia deva atuar nas periferias 
que os seus moradores. Nem a mesma 
opinião, acerca do papel dos usuários, 
dependentes e traficantes de drogas na 
configuração do tráfico e da violência a 
ele associada. Tudo complicado pelo fato 
de que, não raro, os discursos partem de 
visões de senso comum, girando em torno 
de panacéias de cunho repressivo e de 
reducionismos humanitaristas. Além dis-
so, nem sempre se leva em conta  que o 
Brasil é uma federação, e que a Segurança 
Pública não é sinônimo de Polícia.

É preciso que se leve em conta 
os seguintes fatores, dentre outros: os 
contextos histórico-culturais de nosso 

país, suas disposições constitucionais 
relativas aos direitos e garantias funda-
mentais e as competências federativas. 
Necessário se faz o enfrentamento 
sistemático aos problemas da delin-
qüência, da criminalidade organizada, 
da violência estatal, da violência nas 
relações interpessoais, além é claro, 
das questões de drogas, isto aos níveis 
municipais, estaduais e federal. 

Por outro lado, não podemos deixar 
o nosso povo à mercê dessa marginali-
dade. Devemos deixar evidenciado que 
nosso Estado de Goiás, não é  Rio de 
Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte ou 
outro grande centro. Contamos com 
uma polícia goiana compromissada em 
combater a criminalidade existente. Aqui 
não se faz acordo com bandido. Temos 
um governador simples, inteligente e 
prudente. Um secretário de respeito 
e prestígio, um comandante e diretor 
idealistas. Façamos nossa parte, de 
forma dura e eficiente, pois é o que essa 

bandidagem merece. Resposta rápida 
e única. “Que chorem as mães desses 
criminosos inescrupulosos”.

“De tanto ver triunfar as nulidades, 
de tanto ver prosperar a desonra, de 
tanto ver crescer a injustiça. De tanto ver 
agigantarem-se os poderes nas mãos 
dos maus, o homem chega a desanimar-
se da virtude, a rir-se da honra e a ter 
vergonha de ser honesto”.(Ruy Barbo-
sa). Digamos não a esta verdade!

na Polícia Goiana

Em nossa sede, atualmente conta-
mos com uma força operacional diária de 
policiamento comunitário. De cinco equipes 
de serviço, sob comando de uma equipe 
do Oficial CPU, além de uma dupla de 
motociclistas que atua com motos XT-600, 
atendendo exclusivamente ocorrências de 
natureza trânsito, em regime de escala 
de 12X36 horas. No período noturno, há, 
também, um aumento de mais uma equipe 
de viatura operacional comunitária.

Nos postos fixos, contamos com 
escalas de expediente e de revezamento 
12X36 horas. Da mesma forma, ainda, 
apoiamos o policiamento em estabeleci-
mentos prisionais, no total de dois, Casa 
de Prisão Provisória local e Centro de 
Inserção Social, sob a batuta da Agência 

Confiança 

Cap PM Ricardo Rocha
Sub CMT DO 2ºBPM



A
Polícia Militar do município de  
Vicentinópolis vem realizando  
um excelente trabalho junto à  
comunidade local. Diversos pro-

gramas são executados com o objetivo 
de minimizar o crime, bem como alertar a 
população sobre diversos males. Através 
de um programa de rádio, que é ouvido 
diariamente na cidade, alguns temas são 
abordados, como por exemplo, as ques-
tões das drogas e o álcool que levam os 
jovens ao vício. Além disso, são discutidas 
as questões da Aids e de enfermidades que 
levam a morte. Outro fator importante de 
cidadania da PM de Vicentinópolis são as 
visitas nas escolas, fato que propicia um 
contato diretamente com os jovens.

O policiamento comunitário tem 
uma parceria muito importante junto à co-
munidade. O trabalho da PM é realizado 

V icentinópolis

PM de 
Vicentinópolis é 

exemplo

em toda área, desenvolvendo policiamen-
to nos bairros e nos bancos. Outro ponto 
que PM vicentinópolina vem conseguindo 
grandes êxitos são as questões do abuso 
de som alto, que atinge principalmente 

as pessoas idosas. Assim, através de 
um trabalho sério que prioriza o respeito 
pela sociedade, a PM local recebe diaria-
mente elogios da população, pelos seus 
préstimos prestados a essa. 

A Associação dos Oficiais e a Caixa Beneficente 
da Polícia Militar receberam do Instituto 
Brasileiro de Pesquisa de Opinião Pública o 
Diploma de Honra ao Mérito pelos serviços 
prestados a sociedade goiana. Tanto a Assof, 
quanto a CB foram as mais lembradas 
em pesquisa realizada pela instituição 
organizadora. Segundo o Major Araújo, essa 
é a prova do excelente trabalho que vem 
sido realizado na Associação. 

REVISTA
Segurança Pública
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a) Quadro de Oficiais Policiais
 Militares - QOPM
1. Pelo critério de merecimento:
1.1. Ao posto de Coronel PM
•Jovair Fernandes da Cunha
•José da Rocha Cuelho
1.2.  Ao Posto de Tenente Coronel PM
•Ruberliro Rodrigues de Souza
•Vitor Dragalzew Júnir
•Sidney Pontes Ribeiro
•Edilton Gomes de Oliveira
1.3. Ao Posto de Major PM
•Francisco Geraldo Pereira
•Evenir da Silva Franco Júnior
•Ricardo Rocha Batista
•Edival Soares Batista 
•Silvna Rosa de Jesus Ramos
1.4. Ao Posto de Capitão PM
•Nilso Veloso da Silva
•Wellington Monteiro Guimarães
•Welson Mendes Pereira
•Elvis Cassimiro
•Artur Gonçalves de Souza E Silva
•Jeovaldo Ataídes de Moura
•Francisco Leônidas da Silva
•Josmar Oliveira Pedrosa
•Josemar Pereira de Souza
•Altamiro Lázaro Pereira
•Zacarias Pereira Rodrigues
•Carlos Antônio da Silva
•Jany Falkner Batista
•Alcebíades Lourenço dos Reis
•Antônio Carlos Patrício
2. Pelo critério de antiguidade:
2.1. Ao Posto de Tenente-Coronel
•João Luiz Alves de Lima
2.2. Ao Posto de Major
•Wellington Izaias de Lima
•Orpheu Antônio da Costa Teles Filho
•Jocivane Carneiro da Silva
2.3. Ao Posto de Capitão
•Gilmar José de Oliveira

•Rubens Oliveira Machado Júnior
•Afrânio Carrijo Oliveira
•Ângelo José Felisberto
•Gerson Ferreira da Silva
•Peterson Costa
•Gerson de Oliveira Pinho
•Elder Joaquim da Costa
•Eli Braz da Silva Júnior
•Luíz Alberto Rodrigues Júnior
•Adriano César Salla
•Cremildo da Silva Santos
•Ademir Rodrigues da Silva
•Elaine Ferreira de Paula Martins
•Carlos Ailton de Oliveira
2.4. Ao Posto de Primeiro Tenente
•Neila de Casro Alves
•Pedro Henrique Batista Alves de Paiva
•Rodrigo de Paula Silva
•Cleyton de Oliveira
•Ricardo de Sousa Pereira
•Ronny Alves de Souza
•Wolney Ferreira da Silva
•Werik Ramos da Silva
•Karise Néris
•Cláudio Fernandes de Sousa
•Alessandro Arantes Neres de Souza
•Fernando de Pinho Araújo
•Leonardo Trigueiro Cunha
•Mackswell Rodrigues de Queiroz
•Daniel Vinícius Toledo
•Zeneomar de Siqueira Júnior
•Alexander Monteiro de Morais Bandeira
•Cristiano Silva de Macena
•Ygor Klay Morais Leite
•Roberto Moreira Martins
•Pedro Henrique Benia Paiva
•Pedro Rodrigues dos Santos Júnior
•Geovane Alves de Carvalho
•Roger Misael Modesto Barbosa
•Giancarlo Oliveira da Costa
•Murilo Rodrigues Felício
•Marcos Rogério Maia Silva

b) Quadro de Oficiais de
 Saúde - QOSPM dentistas:
1. Critério de merecimento
1.1. Ao Posto de Coronel:
•Luiz Humberto Guioti
1.2. Ao Posto de Tenente-Coronel:
•Salso Costa Lopes
1.3. Ao Posto De Major:
•Helen de Melo Gervásio Mendanha
2. Critério de antiguidade
2.1. ao Posto de Capitão:
•Carlos Humberto Matos Araújo
2.2. ao Posto de Primeiro Tenente: •Nes-
ser Peixoto Ribeiro

c) Quadro de Oficiais da
 Administração QOA/PM
1. Critério de merecimento
1.1. Ao Posto de Capitão:
•Jurandir Alves de Souza
2. Critério de antiguidade:
2.1. Ao Posto de Capitão:
•Raimundo Araújo Filho
•Paulo Ribeiro de Araújo
2.2. AO Posto de Primeiro Tenente:
•Pedro Rocha da Silva
•Inaldey Pereira Pires
•Lupércio Eurípedes Carneiro
•Waldivino Alves Amorim
•Marcos Luciano Vondra
•Altamiro José Firmino
•José Arnaldo Bezerra Confessor
•Brizola Barbosa de Souza
•Lázaro Romão de Souza
•Alberto Santos Silva Braga
•Adão Jesus da Rocha
•Fábio Ramos da Silva
•Antônio Donizete Sousa Nunes
•Henrique Pereira Soares
•José Ferreira da Silva
•Caio Cesar Maggi
•Vicente de Paulo Silva

P romoções

A notícia mais esperada do mês de julho sai em 1º de agosto de 2006. O decreto foi 
assinado pelo Governador Alcides Rodrigues e consta  os nomes dos Oficiais da Polícia 
Militar promovidos e ficou da seguinte forma:

Decreto de 28 de julho de 2006



33
REVISTA

Segurança PúblicaJulho - 2006

•Agnaldo Felipe de Miranda
•Eli Ferreira de Almeida
•Deli Gonçalves Rios
•Antônio da Costa Pereira
•Antônio José Pereira
•Francisco dos Santos Silva
•Luiz Carlos dos Santos de Faria
•João Divino Rodrigues de Melo
•Marcondes Pacheco Borges 
•Antônio Delson de Moura

d) Quadro de Oficiais da Saúde
 QOS/PM Multiprofissionais:
1. Critério de merecimento
1.1. Ao Posto de Major: 
•Gildécio Messias Pires da Silva
e) Quadro de Oficiais
 Especialistas QOE/PM Músicos:
1. Critério de antiguidade
1.1. Ao Posto de Primeiro Tenente:
•Ademar José dos Santos

I - No Quadro de Oficiais do
 Comando - QOC:
a) Pelo critério de merecimento:
1. Ao posto de Tenente-Coronel:
•Harison de Abreu Panciere
•Celso Ofugi 
•Luiz Antônio da Silva;
2. Ao posto de Major BM:
•Benjamin Martins de Assunção Filho
•Márcio André de Morais
•Sérgio Ribeiro Lopes
•Sebastião Nolasco Ribeiro
•Leonardo Rodrigues de Afonseca
•Dewislon  Adelino Mateus
3. Ao posto de capitão BM
•Carlos Borges dos Santos
•Ricardo Silveira Duarte 
•Hélio Cristiano do Carmo
b) pelo critério de antiguidade:
1. Ao posto de Major BM
•Esmeraldino Jacinto Lemos

•Mauro Gonçalves de Queiroz
2. Ao posto de capitão BM
•Douglas Castilho de Queiroz 
•Wagner Costa Franco
3. Ao posto de Primeiro Tenente BM
•Fernando Augusto Caramaschi de Mello
•Tiago Dias Coelho
•Ronaldo Rodrigues Pimentel
•Ederbane Rodrigues Monteiro Junior
•Fábio Nunes do Nascimento
•Washington Luiz Vaz Júnior
•Wanderson Junho Gomes dos Reis
•Renato Mendes da Silva
•Warley Martins de Sousa
•Victor Augusto Nader
4. Ao posto de Segundo Tenente BM
•Ricardo Faria Bailona
•Juliano Borges Ferreira
•Adriano Lourenço dos Santos
•Rhevyson Martins de Oliveira Brito
•Tiago Costa Chaves

•Manolito Oricio de Assis
•José Inocêncio de Carvalho Filho
•Rosenildo Arruda dos Santos
•Nilson Caetano Rosa
II - nos termos do art. 44 § 2º do Decreto 
nº 886 de 12 de abril de 1976, foram 
nomeados ao Posto de Segundo Tenente 
os graduados: Ronaldo Pereira Rocha, 
Marcelo Eurípedes Furtuoso e Cloves 
Alves Gadelha

Conheça os oficiais que foram agraciados com promoções no corpo 
de Bombeiros Militar do Estado de Goiás:

•Charles Xavier de Barros
•Christian  Wening Santanal
•Ciro Martins da Silva
•Thiago de Lucena Gondim
•Bruno Rodrigues Silva
•Eduardo Monteiro Amaral
•Selma Eurípides de Sousa
•Ary Bernardo Dutra dos Santos
•André Luiz Machado
•Gustavo de Moura Jorge
•Alexandre Vinicius de Carvalho Marques
II - No quadro de Oficiais
 Auxiliares (QOA):
a) pelo critério de merecimento - Oficiais 
Administrativos (QOBM/Adm):
Ao posto de Capitão BM
•Sírio Dozinete de Rezende;
b) Pelo critério de Antigüidade - Oficiais 
Músicos:
Ao posto de Segundo Tenente
•Carlos Alberto Venâncio. 

pós-graduação. Segundo o Major Márcio 
André de Morais, primeiro colocado, à 
importância de cursos como este é muito 
grande tanto no sentido profissional como 
pessoal. ”Além de habilitar oficiais aos 
cargos de Major até Tenente Coronel com 
uma integração entre todos os órgãos de 
Segurança Pública, há uma verdadeira 
troca de experiências, pois tivemos pro-
fissionais de outros estados.”

Formatura CEGESP
Acerimônia de formatura do Cur 

so de Especial ização em  
Gerenciamento de Segurança 

Pública - CEGESP 2006, turma Profes-
sora Maria Terezinha de Souza Pádua, 
ocorreu no dia 30 de junho de 2006 
no Auditório do Palácio Pedro Ludovico 
Teixeira no Centro Administrativo. 

Quarenta e um formandos com-
puseram a primeira turma do Cegesp 

sendo 31 capitães da Polícia Militar de 
Goiás, um do Rio de Janeiro, Ceará e 
Bahia, além de oito capitães do Corpo 
de Bombeiros de Goiás e dois agentes 
da Polícia Rodoviária Federal. 

O curso teve a duração de quatro 
meses (20/03 a 20/06) e foi uma parceria 
entre a Secretaria de Segurança Pública e 
Justiça (SSPJ) e a Universidade Estadual 
de Goiás (UEG), o curso é também uma 
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F inanças
 Material Permanente, aquisição cuba inox para restaurante R$ 900,00 

 Reforma e ampliação cozinha Restaurante/Tapiri R$ 5.197,80

 Ração dos animais R$ 101,00 

 Taxa anual da Vigilância Sanitária R$ 342,38

 Reforma campo de futebol R$ 4.035,00  

 Matérial de Expediente “papelaria” R$ 216,81

 Rescisão Contrato de Trabalho - Mauricio R$ 1.799,51

 Diretores de Dia R$ 260,00

 Pequenas Despesas (Cartório/Xerox/correspondências) R$ 114,07

 Refeições para os funcionários mês Janeiro de 2006 R$ 2.730,00

 Refeições para os funcionários mês Fevereiro de 2006 R$ 2.249,00

 Coroa de flores (Associados falecidos) R$ 200,00 

 Férias funcionários R$ 880,65

 Despesas comemoração Dia Internacional da Mulher R$ 700,00

 Gratificação da Diretoria R$ 4.000,00

 Prolabore Motorista   R$ 365,00

 Prolabore Secretária   R$ 365,00

 Prolabore Motoboy R$ 480,00

 Valdeci R. de Souza (Estacionamento) R$ 300,00

 Assessoria Informática   R$ 400,00

 Material conservação e limpeza das piscinas R$ 1.418,90  

ITU/Caldas Novas parcela  1/10 R$ 55,35

 Mensalidade Federeção dos Clubes   R$ 100,02

 Goiás Net R$ 11,92

 Guarda Noturno (Ajuda alimentação) R$ 200,00

 Tarifas bancárias R$ 785,01

 Total Passivo R$ 74.330,47
 Ativo Março/2006 R$ 77.203,31
 Passivo Março/2006 R$ 74.633,42
 Saldo (Transportado para o mês de abril/2006 ) R$ 2.569,89

Em Fevereiro de 2006 foram pagas dívidas da gestão anterior no valor de R$ 00,00 ,   restando ainda a quantia de R$ 

16.451,49, não incluso multas e juros.

Prestação de contas mês de abril de 2006
RECEITA

 Saldo do mês de março/2006 R$      2.569,89

 Mensalidade sócio militares R$ 61.398,40

 Mensalidades sócio civil R$ 2.064,00

 Camisetas das escolinhas esportivas R$ 95,00

 Parcela de título R$ 300,00

 Locação do salão de festas R$ 1.150,00

 Locação de churrasqueira R$ 50,00

 Hotel de Trânsito R$ 1.430,00

 Locação do Restaurante   R$ 650,00

 Locação quadra R$ 700,00

 Natação R$ 550,00

Prestação de contas mês de março de 2006
RECEITA

 Saldo do mês de fevereiro/2006 R$ 309,11     

 Mensalidade sócio militares R$ 62.392,20     

 Mensalidades sócio civil R$ 1.462,00

 Locação do salão de festas R$ 2.540,00

 Hotel de Trânsito R$ 1.250,00

 Locação do Restaurante (atrazadas) R$ 4.815,00

 Locação do bar R$ 300,00

 Locação quadra Tênis de Campo R$ 400,00

 Natação R$ 370,00

 Locação do Estacionamento R$ 1.021,00

 Convite ingresso R$ 20,00 

 Exame médico R$ 200,00

 Locação campo de Futebol R$ 320,00

 Locação de Piscina para Universo R$ 1.600,00

 Locação de Piscina para aulas de natação R$ 204,00 

 Total Ativo R$ 77.203,31

DESPESAS
 Folha de pagamento R$ 11.660,06

 Celg R$ 4.707,20  

 Saneago R$ 838,75

 Telefone Brasil Telecom R$ 586,20 

 Manutenção e reparos R$ 4.396,18

 Doação Confraternização DAAF (Cel PM Câmara) R$ 400,00

 Doação de uma TV Philco 20’ para a 8º CIPM R$ 369,90

 Assessoria Jurídica R$ 5.000,00

 Custas judiciais (Associados) R$ 249,74

 Conservação e Limpeza  R$ 708,16

 Contador R$ 450,00

 Química R$ 450,00

 Diárias do motorista (Sd Reginaldo) R$ 150,00

 Gasolina (Pálio) R$ 1.416,72

 Gás para Sauna R$ 914,06   

 Água Nina “Consumo” R$ 60,80       

 Camisetas de uniforme professores (Coordenação Esportiva) R$ 450,00

 Material permanente (Uniforme Time de Futebol/Assof) R$ 421,00

 INSS R$ 3.204,41

 Pis R$ 96,83

 FGTS R$ 868,51

 Vivo Empresa R$ 1.277,34

 Correspondências R$ 79,14 

 Recarga de Extintores de prevenção contra incêndio R$ 420,00

 Desconto indevido R$ 54,00

 Parcela 2/2 projeto (Nova recepção da Assof) R$ 1.000,00

 Tinta para impressora R$ 197,00

 Reforma do salão de festas R$ 6.000,00
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 Estágio remunerado mês abril/2006 (Rosimar Pinheira) R$ 350,00

 Prolabore Motorista   R$ 412,00

 Prolabore Secretária R$ 412,00

 Prolabore Motoboy R$ 600,00

 Valdeci R. de Souza (Estacionamento) R$ 350,00

 Assessoria Informática   R$ 400,00

 Curso de natação e recreação em Colônia de férias R$ 210,00

 Aquisição Troféu para 1º Copa dos Clubes R$ 90,00 

 Material conservação e limpeza das piscinas R$ 524,00

 ITU/Caldas Novas parcela 2/10 R$ 240,63

 Mensalidade Federeção dos Clubes   R$ 100,02

 Goiás Net R$ 11,92

 Guarda Noturno (Ajuda alimentação) R$ 200,00

 Tarifas bancárias R$ 698,26

 Total Passivo R$ 81.996,03
 Ativo abril/2006 R$ 75.287,29
 Passivo Abril/2006 R$ 81.996,03
 Saldo (Transportado para o mês de maio/2006) R$ 6.708,74    

Em abril de 2006 foram pagas dívidas da gestão anterior no valor de R$ 4.336,44,   restando ainda a quantia de R$ 

12.663,78, não incluso multas e juros.

Prestação de contas mês de maio de 2006
RECEITA

 Saldo do mês de abril/2006  R$ 6.708,74     

 Mensalidade sócio militares R$    60.645,20

 Mensalidades sócio civil R$ 2.481,73    

 Extorno (Devolução diferença, serviço campo de futebol) R$ 450,00 

 Locação do  salão de festas R$ 2.600,00

 Locação de churrasqueira R$ 80,00

 Hotel de Trânsito R$ 1.460,00

 Locação do Bar R$  31,00

 Locação do Restaurante   R$ 1.300,00

 Locação quadra R$ 740,00

 Natação R$ 430,00 

 Locação do Estacionamento R$ 1.160,00

 Chalés em Aruanã R$ 500,00

 Revista de Segurança Pública R$ 1.500,00

 Venda  de petecas R$           30,00

 Convite ingresso R$ 15,00

 Exame médico R$ 260,00 

 Locação campo de Futebol R$ 320,00

 Locação de Piscina para Universo R$ 1.600,00

 Locação de Piscina para aulas de natação R$ 158,00

 Total Ativo R$ 69.052,19

DESPESAS
 Celg R$ 5.043,80  

 Saneago   R$ 784,61 

 Telefone Brasil Telecom  R$ 659,09       

 ocação do Estacionamento R$ 1.280,00

 Venda de petecas R$ 40,00

 Convite ingresso R$ 80,00

 Exame médico R$ 710,00

 Locação campo de Futebol R$ 320,00

 Locação de Piscina para Universo R$ 1.600,00

 Locação de Piscina para aulas de natação R$ 300,00

 Total Ativo R$ 75.287,29

DESPESAS
 Folha de pagamento R$ 11.295,06 

 Celg R$ 4.717,74

 Saneago R$ 746,80 

 Telefone Brasil Telecom R$ 546,30

 Manutenção e reparos R$ 1.511,13

 Assessoria Jurídica R$ 5.000,00

 Custas judiciais (Associados) R$ 1.013,98

 Conservação e Limpeza   R$ 137,40  

 Contador  R$ 450,00

 Química   R$ 450,00

 Diárias do motorista (SD Reginaldo) R$ 120,00

 Gasolina (Pálio) R$ 1.036,80

 Água Nina “Consumo” R$ 60,80

 INSS mês março/2006 R$ 3.575,63

 INSS mês novembro de 2004 R$ 4.336,44

 Pis R$ 99,45

 FGTS R$ 845,33

 Vivo Empresa   R$ 590,84

 Tinta para impressora R$ 67,00

 Reforma do salão de festas R$ 18.964,16  

 Aquisição de petecas (Pequita Super) R$ 249,50

 Material Permanente (Cabo e rede para quadra de peteca) R$ 220,80

 Médico R$ 427,20

 Senalba  R$ 39,60

 Material permanente (Guarda roupa hotel de trânsito) R$ 380,00

 IPTU/2006 Aruanã - Goiás R$ 387,42

 Licença Ambiental Poluição (SEMMA) R$ 3.040,83

 Licença de Instalação (SEMMA) R$ 3.040,83

 Confecção de convites de cortesia para os Associados R$ 300,00

 Reforma campo de futebol    R$ 5.243,20

 Matérial de Expediente “papelaria” R$ 186,96

 Diretores de Dia  R$ 250,00

 Pequenas Despesas (Cartório/Xerox/correspondências) R$ 101,30

 Refeições para os funcionários   R$ 2.430,00

 Coroa de flores (Associados falecidos) R$ 100,00

 1º parcela uniforme dos funcionários R$ 1.000,00

 Despesas 1º Copa dos Clubes R$ 140,00

 Doação refrigerantes para formatura 1º BGM R$ 300,00

 Material esportivo (Bolas) R$ 150,00

 Gratificação da Diretoria R$ 4.100,00

 Estágio remunerado mês março/2006 (Rosimar Pinheira) R$ 291,00
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F inanças
Prestação de contas mês de junho de 2006

RECEITA
 Saldo do mês de maio/2006 R$ 2.991,94

 Mensalidade sócio militares R$ 60.680,80 

 Mensalidades sócio civil R$ 1.999,00

 Locação do salão de festas R$ 2.100,00

 Locação de churrasqueira R$ 420,00

 Hotel de Trânsito R$ 1.120,00

 Locação do Bar (03, 04 e 05/2006) R$ 866,00

 Locação do Restaurante   R$ 1.300,00

 Locação quadra  R$ 1.160,00

 Natação R$ 240,00

 Locação de sala (Salão de Festas) R$ 260,00

 Locação do Clube para Colônia de férias R$ 1.800,00

 Locação do Som (Clube) R$ 100,00

 Parcela de título R$ 200,00

 Locação do Estacionamento R$ 1.697,00

 Chalés em Aruanã R$ 300,00

 Venda de petecas R$ 20,00

 Convite ingresso R$ 20,00

 Exame médico R$ 165,00

 Locação campo de Futebol R$ 320,00

 Locação de Piscina para Universo R$ 1.600,00

 Locação de Piscina para aulas de natação R$ 100,00

 Total Ativo R$ 73.475,86

DESPESAS
 Folha de pagamento R$ 11.636,51

 Celg R$ 5.780,87

 Saneago   R$ 840,97

 Telefone Brasil Telecom  R$ 1.226,85

 Manutenção e reparos R$ 1.968,06

 Assessoria Jurídica R$ 6.000,00

 Custas judiciais (Associados) R$ 249,75

 Mandado de segurança R$ 183,96

 Conservação e Limpeza   R$ 949,18

 Contador  R$ 525,00

 Química   R$ 525,00

 Gasolina (Pálio) R$ 1.056,05

 Água Nina “Consumo” R$ 41,20

 Vivo Empresa   R$ 829,91

 Reforma do salão de festas R$ 14.300,00

 Médico R$ 534,00

 Gás para sauna R$ 844,39

 Material de expediente (papelaria) R$ 48,00

 Manutenção das piscinas R$ 910,71

 Extras de funcionários R$ 526,60

 Uniforme para os funcionários (2º parcela-Restante) R$ 1.402,65

 Manutenção e reparos R$ 2.703,10

 Assessoria Jurídica R$ 6.000,00

 Custas judiciais (Associados) R$ 268,78

 Conservação e Limpeza   R$ 1.376,80

 Contador R$ 525,00 

 Química   R$ 525,00 

 Gasolina (Pálio) R$ 1.547,29

 Água Nina “Consumo” R$ 41,80

 INSS  R$ 3.895,66

 Pis R$ 98,44

 FGTS R$ 990,66

 Vivo Empresa R$ 347,41

 Tinta para impressora R$ 110,00 

 Reforma do salão de festas R$ 24.887,60 

 Médico R$ 587,40

 Medicamentos R$ 81,59

 Gás para sauna R$ 844,39

 Rescisão Contrato de Trabalho de Gabriela P. Rocha R$ 1.940,13

 Material de expediente (papelaria) R$ 51,00

 Manutenção das piscinas R$ 1.874,95

 Extras de funcionários R$ 175,30

 Material permanente (Colete, cone, e lanterna) R$ 53,00

 Confecção de faixas R$ 175,00

 Fotos Aéreas do Clube R$ 350,00

 Doação divisórias CIOE R$ 220,00

 Ração para os animais R$ 130,00

 Recreação final de semana R$ 132,80

 Reforma campo de futebol    R$ 8.025,20

 Férias de funcionários R$ 1.237,57

 Diretores de Dia  R$ 120,00  

 Refeições para os funcionários R$ 2.127,60

 Coroa de flores (Associados falecidos) R$ 200,00

 Despesas  1º  Copa  dos  Clubes R$      212,00

 Ajuda de custo (viagem) (saúde) TC Carlos Antônio Elias R$ 100,00

 Curso de natação e recreação em Colônia de férias R$ 210,00

 ITU/Caldas Novas parcela 3/10 R$ 240,63

 Mensalidade Federeção dos Clubes R$ 100,02

 Goiás Net R$ 11,92

 Almoço de confraternização para os Oficiais R$ 1.500,00

 Correspondências R$ 840,28

 Tarifas bancárias R$ 698,26

 Total Passivo R$ 72.044,13        
 Ativo maio/2006 R$ 69.052,19
 Passivo maio/2006 R$ 72.044,13
 Saldo (Transportado para o mês de junho/2006) R$ 2.991,94

Em maio de 2006 foram pagas dívidas da gestão anterior no valor de R$ 0.000,00, restando ainda a quantia de R$ 

12.663,78, não incluso multas e juros.
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 Diárias de viagens (Reginaldo) R$ 180,00

 Pneus do pálio (parcela 1/3) R$ 315,00

 Devolução  desconto  indevido R$ 54,00

 Reforma campo de futebol    R$ 8.597,00  

Férias de funcionários R$ 855,31

 Churrasco de confraternização do CERGESP R$ 300,00

 Presentes (Casamento do funcionário, Gleidson Mascarenhas) R$ 230,00

 Doação na formatura do CSP - PMGO R$ 500,00

 Gratificação de Diretoria R$ 4.400,00

 Diretores de Dia  R$ 320,00

 Refeições para os funcionários R$ 3.439,00 

 Ajuda de custo para jantar (guardas) R$ 200,00

 Assessoria de Informática R$ 400,00

 Gratificação motorista (Reginaldo) R$ 413,00

 Gratificação secretária (Célia Lima) R$ 413,00

 Gratificação Motoboy (Freitas) R$ 600,00

 Rosimar Pinheira (Estágio remunerado, Departº Jurídico) R$ 350,00

 Serviço extra estacionamento (Valdecy) R$ 350,00

 Doação dos cartazes (Juliana) R$ 200,00

 Doação (Confraternização) passagem do comando  13º BPM R$ 250,00

 Doação dos convites para  formatura do CERGESP  R$ 690,00

 Pagamento 1º parcela confecção de página na Internet (Assof) R$ 985,00

 Goiás Net R$ 11,92

 Correspondências R$ 525,76

 Tarifas bancárias R$ 801,44

 Total Passivo R$ 75.760,58   
 Ativo junho/2006 R$ 73.475,86  
 Passivo Junho/2006  R$ 75.760,58
 Saldo (Transportado para o mês de julho/2006 ) R$ 2.284,72

Em junho de 2006 foram pagas dívidas da gestão anterior no valor de R$ 0.000,00,   restando ainda a quantia de R$ 

12.663,78, não incluso multas e juros.

Prestação de contas mês de Julho de 2006
RECEITA

 Saldo do mês de junho/2006 R$ 2.284,72

 Mensalidade sócio militares R$ 60.621,20

 Mensalidades sócio civil R$ 2.073,00    

 Locação do salão de festas R$ 1.580,00

 Locação de churrasqueira R$ 60,00

 otel de Trânsito R$ 1.065,00

 Venda de petecas (Pequita) R$ 70,00

 Locação sala Jurídico R$ 400,00

 Reembolso (Gastos com reforma/Sala Jurídica)   R$ 389,00

 Locação quadra  R$ 260,00

 Natação R$         110,00

 Parcela de título R$ 300,0

 Locação do Estacionamento       R$ 1.144,00

 Convite ingresso R$ 60,00

 Exame médico R$ 285,00

 Locação das piscinas para Universo R$ 1.600,00

 Locação de Piscina para aulas de natação R$ 50,00

 Total Ativo R$ 67.782,48

DESPESAS
 Folha de pagamento R$ 11.817,37

 Serviço extra R$ 304,00

 Celg R$ 6.951,70 

 Saneago   R$ 838,18

 IPTU/2006 Caldas Novas R$ 240,62

 Ração dos animais R$ 100,00

 Manutenção e reparos R$ 2.583,17

 ssessoria Jurídica R$ 6.750,00

 Custas judiciais (Associados) R$ 610,51

 Conservação e Limpeza   R$ 1.147,71

 Contador  R$ 525,00

 Química   R$ 525,00

 Gasolina (Pálio) R$ 1.299,00

 Água Nina “Consumo” R$ 53,20   

 Vivo Empresa R$ 648,29

 Reforma do salão de festas R$ 6.948,29    

 Médico R$ 534,00

 Gás para sauna R$ 1.148,56

 Material de expediente (papelaria) R$ 190,00

 Manutenção das piscinas R$ 880,40

 Extras de funcionários R$ 304,00

 Diárias de viagens (Reginaldo) R$ 80,00

 Aquisição 40m mangueira para jardim R$ 79,50 

 Artesol (Projeto) R$ 1.406,44  

 Pneus do pálio (parcela 1/3) R$ 315,00

 Reforma campo de futebol    R$ 7.946,00

 Férias de funcionários R$ 4.212,59

 Gratificação de Diretoria R$ 3.350,00  

 Diretores de Dia  R$  600,00       

 Refeições para os funcionários   R$ 3.200,00    

 Ajuda de custo para jantar (guardas) R$ 200,00 

 Assessoria de Informática R$ 300,00

 Gratificação motorista (Reginaldo) R$T 413,00

 Gratificação secretária (Célia Lima) R$ 413,00 

 Gratificação Motoboy (Freitas) R$ 600,00 

 Serviço extra estacionamento (Valdecy) R$ 350,00 

 Hospedagem site da Associação dos Oficiais R$ 149,90 

 Goiás Net R$ 11,92 

 Tarifas bancárias R$ 744,26      

 Total Passivo R$ 68.870,61
 Ativo julho/2006 R$ 67.782,48
 Passivo julho/2006  R$ 68.870,61
 Saldo (Transportado para o mês de agosto/2006) R$ 1.088,13

Em julho de 2006 foram pagas dívidas da gestão anterior no valor de R$ 0.000,00,   restando ainda a quantia de R$ 

12.663,78, não incluso multas e juros.
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na hora em que você precisar e com 
as taxas mais justas do mercado. “O 
Crédito Direto Mercantil do Brasil”

O “Crédito Direto Mercantil do Bra-
sil” é o Crédito Consignado realizado por 
meio da formalização de convênio com 
órgão público, onde o foco é o servidor 
público que atua no órgão. As parcelas 
do empréstimo são descontadas na fo-
lha de pagamento do servidor. O crédito 
é simples e rápido, sem burocracia: não 
há consulta ao SPC e ao Serasa, nem 
necessidade de avalista.

O Banco Mercantil do Brasil possui 
convênio assinado com a AGANP - Agên-
cia Goiana de Administração e Negócios 

Crédito Direto 
Mercantil do Brasil

Públicos, logo todo servidor público 
estadual ligado à AGANP tem o direito 
de contratar o Crédito Consignado do 
MB. Conheça as vantagens de adquirir 
o Crédito Direto Mercantil do Brasil:
• Taxas de juros mais baixas.
• Prazos flexíveis.
• Prestações fixas.
• Desconto na folha de pagamento.
• Sem avalista.
• Sem análise de restritivo cadastral.
• Pagamentos parcelados compatíveis 

com o orçamento mensal.

Condições para aproveitamento de 
oportunidades de mercado.

U
ma necessidade aqui, uma ur 
gência ali, a realização de um  
sonho agora. Preocupando-se  
com as premências e também 

com os projetos de vida de seus clientes, 
o  Banco Mercantil do Brasil apresenta 
uma excelente opção de empréstimo, 

O
Comandante do 23º BPM,  
Major PM Ruberliro Rodrigues  
de Souza, recebeu no dia 27  
de junho de 2006, o Título de 

Cidadão Goianesiense pelos relevantes 
serviços prestados ao longo dos últimos 
cinco anos. O título foi idealizado pelo Ve-
reador Sgt Ariosvaldo Gomes e aprovado 
por todos os membros do legislativo muni-
cipal. A solenidade de entrega aconteceu 
no Centro Cultural Berchiolina Rodrigues, 
onde várias outras autoridades também 

Comandante do 23º 
BPM recebe Título de 

foram homenageadas, inclusive o Sd PM 
Wilson Sodré de Souza pertencente ao 23º 
BPM recebeu o título de Policial Padrão de 
ano, coroando ainda mais a noite.

Cidadão 
Goianesiense
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O
2º Sargento QPPM João Carlos  
Resende Bittencourt, assumiu  
o comando do 3º Pelotão do  
12º BPM, sediado em Caia-

pônia, em 08 de março de 2006, com 
22 anos na Corporação, utilizou de 
sua vasta experiência no combate ao 
crime para diminuir as ocorrências 
naquele município. Implementou novas 
modalidades de policiamento, como 
patrulhamento escolar e comunitário, 
além de modificar as escalas dos 
policiais, que antes eram de 24x48 e 
agora são 12x36, possibilitando que a 
viatura possa patrulhar a noite inteira 
coibindo os furtos na madrugada, que 
antes eram em grande quantidade. 
Conseguimos conquistar o apoio e 
a confiança da sociedade e através 
de denúncias anônimas, desbaratar 
várias quadrilhas de tráfico de drogas 
que agiam no município, além de pren-
der em flagrante vários marginais que 
também agiam neste município.

Dessa forma,  a Polícia Militar de 
Caiapônia comandada pelo Sargento Bit-
tencourt, subordinado ao 12º Batalhão 
da Policia Militar do Estado de Goiás, 
sediado no Município de Iporá, que hoje 

se encontra comandado pelo Tenente 
Coronel Alves, esta fazendo um excelen-
te trabalho no município de Caiapônia, 
mas para isso acontecer este Batalhão 
teve primeiro o reconhecimento dos 
políticos do município, e estes juntaram 
forças para melhorar a estrutura física e 
de equipamentos da PM local.

O poder executivo cedeu um 
prédio de uma escola que estava de-
sativada para ser a nova cede que foi 
reformada com o apoio do Executivo e 
do Judiciário desta cidade, adaptando-
o para a PM. Depois de equipada, a PM 
local se uniu com o poder Judiciário 
para montarem juntos uma estratégia 
de combate aos delitos. “Tolerância 
zero” ao crime foi decretada e com isso 
após alguns meses, as ocorrências 
que eram várias ao dia, passaram a 
ser esporádicas chegando a ter um 
intervalo de até quinze dias.

Isso prova que quando existe 
vontade Política e os Poderes se unem 
independentemente de interesses par-
tidários quem sai ganhando é a Socie-
dade. Parabéns a PM, ao Judiciário, e 
aos Políticos de Caiapônia pelos feitos, 
a “sociedade agradece”.

Caiapônia reduz 

Comandante do 3º Pel. Do 12º BPM implementou 
mudanças que surtiram efeitos para a sociedade 

criminalidade
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O
policiamento do Grupo Intensi- 
vo de Rondas Ostensivas -  
Giro - já  está instalado na ci- 
dade de Niquelândia. No dia 27 

de abril, o coronel Brás, comandante do 
13º Batalhão da PM, esteve no município 
para a entrega de quatro motocicletas 
doadas pela polícia de Goiânia. Policiais 
de Uruaçu estarão na cidade para minis-
trar cursos de formação para os pilotos 
da PM e mostrar a forma adequada 
de atuação do Giro. Com estas novas 
viaturas, a PM garante reduzir o tempo 
de atendimento às ocorrências para até 
quatro minutos. 

Estiveram presentes 
no evento o Comandante 
do 14º BPM Tenente Co-
ronel Braz, o Subcoman-
dante Major Wagner, O 
Meritíssimo Juiz de Direito 
e Presidente do Fórum de 
Niquelândia Dr. Rinaldo, o 
Promotor de Justiça da 1ª 
Promotoria de Justiça de 
Niquelândia Dr. Bernardo, 

o Prefeito Ronan, A 1ª Dama Gracilene, 
o Presidente do Conselho Comunitário de 
Niquelândia Dr. Almir, o comandante do 
GPT de Uruaçu Tenente Sebata, o Vereador 
Representante da Câmara Municipal Neira 
Matos, O Diretor Regional da Agência Prisio-
nal Sr. Francisco, Presidente da OAB local 
Dr. Mildo e o Sargento Dias representando 
o 1º Tenente BM Moura, Comandante do 
Corpo de Bombeiros Militares.

De acordo com o coronel Brás o novo 
policiamento começa a ser visto nas ruas 
até o final do mês de maio. Ele garantiu 
que haverá mais eficiência no combate ao 
crime. “Em Goiânia, por exemplo, a equi-

pe do Giro consegue atender a qualquer 

População de Niquelândia conta com 

os serviços do Giro

Município é a 
quarta cidade 
goiana a receber   
o Grupo Intensivo 
de Rondas 
Ostensivas

N iquelândia

Giro faz apresentação para a população de Niquelândia
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ocorrência num máximo de sete minutos, 
em qualquer ponto da cidade. Colocarei 
policiais do 14 ª BPM para treinar os ho-
mens comandados pelo tenente Cruvinel. 
Nosso empenho é reduzir o crime à zero”, 
ressaltou o comandante.

Niquelândia será a quarta cidade 
goiana a contar com o Giro. “Devido ao em-
penho do nosso comandante, conseguimos 
esta motos doadas pela PM de Goiânia, 
que foi contemplada com novas viaturas”, 
disse o tenente Cruvinel. Ele garantiu que 
o aumento do efetivo policial no município 
será garantido por um acordo feito entre a 
PM e a prefeitura. “O prefeito Ronan Batista 
se comprometeu a pagar o dia de trabalho 
dos policiais que estiverem de folga para 
que os mesmos possam estar nas ruas. 
Com isso, conseguimos aumentar o efetivo 
diário com homens vindos de Uruaçu e, até 
mesmo, com os próprios servidores que 
atuam no município”.

Durante o evento, policiais simula-
ram ações de perseguição e autuação 
de suspeitos através do policiamento 
em motocicletas. “Estamos mostrando 

População de Niquelândia conta com 

os serviços do Giro
à população como deve funcionar o Giro 
e como as motocicletas facilitam nosso 
trabalho. Enquanto um policial aborda e 
revista suspeitos, outro recolhe e apura 
a autenticidade dos documentos e os 
outros dois dão segurança à equipe. Essa 
é uma prova de respeito ao cidadão e 
de beneficio do trabalho policial. Quero 
ressaltar que o Giro é um grupo de apoio 
e que as equipes do GPT e do patrulha-
mento em viaturas continuarão atuando 
em nossa cidade.

Estamos simplesmente ampliando 
o leque de ações da PM em Niquelândia. 
Isso só é possível graças a parcerias 
dos poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário e pelo empenho do conselho 
da comunidade e da OAB”, ressaltou o 
tenente Cruvinel. O comandante ainda 
salientou que “Devido à eficácia que 
tem demonstrado, algumas cidades do 
interior goiano têm se esforçado para a 
implantação do GIRO, pois se trata de 
um policiamento ágil, versátil e que utiliza 
motocicletas possantes.

Tudo isso aumenta a ostensividade, 
dificulta crimes praticados por motoci-
clistas, diminui o tempo de chegada nas 
ocorrências e sem contar que a motoci-
cleta é um veículo econômico. Com tudo 
isso, podemos dizer que Niquelândia está 
caminhando para se tornar uma referên-
cia em segurança pública, pois é uma 
das poucas cidades que possuem ao 
mesmo tempo dois tipos de policiamento 
especializado: o Grupo de Patrulhamento 
Tático e um Grupo Tático de Motociclis-
tas que utilizarão a doutrina do 
GIRO da capital.

Queremos implantar o 
policiamento de motocicletas 
utilizando o efetivo do GPT com 
a farda preta, e estaremos ve-
rificando junto às autoridades 
competentes, a possibilidade 
de tal policiamento também ser 
chamado de GIRO (Grupo de In-
tervenção Rápida e Ostensiva), 

pois eu, o comandante do Pelotão, sou 
possuidor do Curso de Giro e pretende-
mos enviar os demais policiais que farão 
parte do grupo para também fazerem o 
GIRO.A implantação desse grupo é mais 
um esforço para nos adequar à nova re-
alidade criada pelo Senhor Comandante 
Geral, através do Plano de Metas para 
baixar os índices de criminalidades, pois 
tal policiamento nos possibilitará a am-
pliação e diversificação do policiamento 
preventivo de nossa cidade”, disse o 
Tenente Cruvinel. 

A cerimônia de entrega contou com a 
presença de servidores das policias militar 
e civil, vereadores e membros do conselho 
da comunidade. O prefeito Ronan Batista 
esteve presente ao lado do juiz de direito 
Rinaldo Aparecido Barros e do promotor 
de Justiça, Bernardo Boclin.

Segundo o prefeito Ronan Batista, 
a população de Niquelândia percebe a 
importância que o município tem para o 
Estado de Goiás, gozando de benefícios 
que começam a se consolidar. “Nique-
lândia tem que mostrar a todos que é um 
município forte, acolhedor e bem situado 
na esfera econômica. Não podemos ficar 
atrás de cidades vizinhas e nem tampouco 
vivendo de favores. Temos que mostrar 
nossas potencialidades econômicas e tu-
rísticas. Por isso, precisamos contar com 
uma policia organizada, bem aparelhada e 
com policiais orgulhosos de suas fardas. 
Isso é só o começo da mudança que va-
mos implementar”, disse Ronan.

Simulação de agilidade e eficiência na 
defesa dos cidadãos
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N
o último dia 23 de junho, 1546  
crianças que têm entre 9 e 12  
anos se formaram no Proerd  
(Programa Educacional de 

Resistência às Drogas e à Violência), a  
solenidade ocorreu no Estádio Genervino 
da Fonseca. Os formandos são alunos 
de 24 escolas municipais, estaduais e 
particulares de Catalão. 

No evento estiveram presentes o 
prefeito de Catalão, Adib Elias; o depu-
tado estadual Jardel Sebba; o presidente 
da Câmara Municipal de Catalão, Deu-
smar Barbosa; o comandante da PRE 
(Polícia Rodoviária Estadual) de Catalão, 
Capitão Albernaz; o comandante da PRF 
(Polícia Rodoviária Federal) de Catalão, 
Bonaldo Simões; o juiz da Vara do Tra-
balho de Catalão, Dr. Paulo Pimenta;  
representantes do Conselho Tutelar local 
e vários parceiros do programa.

 forma mais de 1500 crianças em Catalão 

C atalão PROERD

Programa educacional

é desenvolvido pelas Polícias Militares 
do Brasil) foi inspirado em um progra-
ma semelhante iniciado na cidade Los 
Angeles (EUA) em 1983.

Para que o estudante faça parte do 
programa é preciso assinar um termo de 
adesão e têm carga horária 17 horas/au-
las, ministradas ao longo de um semes-
tre letivo. De acordo com o instrutor do 
programa em Catalão, Sargento Wilton, 
o Proerd é composto de várias atividades 
interativas, feitas para instigar os estu-
dantes a resolverem problemas que são 
realidade em suas vidas.

A partir deste mês o programa se 
estenderá também às escolas de toda a 
região. Os formandos foram agraciados 
com uma camiseta e um diploma e os 
autores das cinqüenta melhores redações 
feitas durante a aplicação do programa 
foram laureados com medalhas. 

O Proerd tem como principal 
finalidade prevenir o uso das drogas 
e a violência entre crianças e adoles-
centes nas escolas. Este projeto (que 






