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Capitão Caixeta na FENEME
Entre os dias 14 e 15 de dezembro passado, ocorreu na cidade de 
Florianópolis, o III Encontro Nacional das Entidades de Oficiais. O evento 
reuniu representantes de associações da maioria dos Estados do Brasil. 
Paralelamente ao encontro foi criada a Federação Nacional de Entidades 
Representativas de Oficiais Militares Estaduais, a FENEME.  O goiano Capitão 
Caixeta assume a Diretoria de Relações Institucionais e Assuntos Legislativos.

Major Araújo reeleito na Assof
A Chapa Representação e Voz se reelegeu. O que comprova o excelente 
trabalho desta diretoria que tem à frente o Major Araújo. Além de contar com 
os atuais membros da atual diretoria, o presidente da Assof procurou novos 
nomes com o intuito de fortalecer a Associação dos Oficiais. Muitos projetos 
estão nos planos para a nova gestão, sempre com a finalidade de proporcionar 
aos associados um maior bem estar.

Representante dos militares
O ano de 2007 contará com uma importante figura militar no cenário da política 
goiana: Marciano Basílio de Queiroz. O Coronel que tem quase 33 anos de 
serviços públicos prestados à sociedade goiana, que já foi comandante-geral da 
Polícia Militar do Estado de Goiás durante três anos, foi eleito deputado estadual e 
vai ser o legítimo representante da segurança pública na Assembléia Legislativa. 

Formaturas do  Proerd 
O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência - PROERD 
- é um projeto cooperativo entre PM,  escola e  família, que visa afastar as 
crianças do mundo das drogas e da violência. No mês de novembro,  o 3º 
Batalhão de Polícia Militar de Porangatu realizou várias formaturas de turmas 
do Proerd, nas cidades de Minaçu, Mara Rosa, Porangatu e Formoso.

Educação de qualidade
A PM  dispõe de seis instituições  para o ensino de jovens,  sendo três na 
capital e outras três no interior. A marca desses centros de ensinos é a 
disciplina, que visa oferecer aos alunos uma educação de qualidade. Segundo o 
Major Epaminondas Alves Costa, diretor da unidade  Hugo de Carvalho Ramos o 
desafio de educar jovens e crianças é grande, entretanto, muito recompensador.

Especialização pela Gerência de Ensino
A Gerência de Ensino dos Bombeiros Militares do Estado de Goiás é 
responsável pelo ensino e aperfeiçoamento de toda a tropa do Estado de Goiás. 
Os cursos oferecidos na Gerência de Ensino são diversos e tem como intuito 
aprimorar os profissionais para que estes possam servir a sociedade com mais 
qualidade. No ano de 2006 foram ministrados pela GE 16 cursos, com 459 
alunos matriculados, a expectativa é de crescimento para o ano de 2007.
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O ano de 2006 chega ao seu final. 
Neste momento, é sempre bom refletir 
sobre tudo o que se passou. Muitas 
foram as conquistas da Associação dos 
Oficiais da Polícia e do Corpo de Bombei-
ros Militares do Estado de Goiás (Assof), 
entretanto é preciso salientar que as 
vitórias obtidas,  só se tornaram possí-
veis  devido ao esforço diuturno de toda 
a Diretoria, funcionários e simpatizantes 
da nossa causa.

A Associação se fortaleceu como 
meio legitimo de representação da classe 
dos oficiais militares, pode-se afirmar 
que atualmente cada oficial militar está 
representado tanto politicamente, quanto 
juridicamente. Vejo como uma das con-
quistas mais importantes, sem dúvida 
alguma, a aquisição do Plano de Cargos 
e Salários. Essa representou uma luta 
árdua, com inúmeras batalhas, muitas 
das vezes fomos incompreendidos pela 
sociedade, mas ao final de todo um pro-
cesso, tivemos nosso objetivo alcançado, 
um salário digno para cada militar, que 
assim, pode realizar tranquilamente e 
eficientemente o seu trabalho, que é 
proteger a sociedade goiana e zelar pelo 
bem maior. As promoções também foram 
um alvo pelo qual lutamos duramente. 

Já o Clube dos Oficiais vive seu 
melhor momento em muitos anos, rea-
lizamos muitas reformas, adaptações e 
até mesmo construções com um único 
intuito: dar ao associado melhores condi-
ções para o seu lazer.   O oficial voltou a 
sentir o prazer de freqüentar nossa sede 
recreativa, aqui, ele se diverte, encontra 
os amigos, traz toda a família para com-
partilhar de momentos cuja palavra de 
ordem é relaxar.

Não poderia esquecer de um fato 
muito importante no ano que se passou, 
o pleito eleitoral de 2006. O resultado 

que obtivemos foi expressivo, não ga-
nhamos uma cadeira na Assembléia 
Legislativa, mas podemos perceber que 
o apoio que recebemos foi sincero, pois 
fizemos uma campanha muito simples, 
sem grandes vultos financeiros. Aproveito 
o momento para agradecer a cada um 
que depositou nas urnas seu voto de 
confiança em nossos projetos.

Ainda falando em eleições outro 
agradecimento deve ser feito, a todos 
aqueles que satisfeitos com a nossa 
gestão, nos deram mais um biênio 
para lutar pelos interesses de todos os 
oficiais.  No último dia 08 de novembro 
a Chapa Representação e Voz foi eleita 
com 138 votos.   Garantimos a vocês 
que depositaram sua confiança nesta 
Diretoria que continuaremos trabalhando 
com ética, transparência e luta para que 
nossas conquistas sejam solidificadas e 
buscando cada vez mais melhorias para 
a nossa prestimosa classe.

Gostaria de conclamar a todos os 
associados a trazer um amigo, um co-
nhecido para dentro da Assof. O número 
de oficiais nos últimos anos aumentou 
significativamente, enquanto que o de 
associados da Assof se estabilizou, 
precisamos nos esforçar para aumentar 
esse número e fortalecer nossa Asso-
ciação. É preciso lembrar que só com a 
união conseguiremos alcançar nossos 
objetivos. Com a adesão de mais oficiais 
nossa voz se fará mais alta, seremos 
mais respeitados, ouvidos. 

Para finalizar desejo a todos um feliz 
natal, cheio de paz e harmonia, e que o 
sentimento de fraternidade e humani-
dade, que permeiam este período, se 
estenda por todo o ano de 2007. 

Júnio Alves Araújo - Maj QOPM
Diretor Presidente

 

E ditorial
Lutas e conquistas

no ano de 2006
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O
ano de 2006 foi marcado por 
grandes acontecimentos po-
líticos. Eleições, mensalões, 
sanguessugas, dossiês falsos 

e tantas outras coisas. Indignado com 
a falta de responsabilidade e credibili-
dade dos governantes brasileiros, Major 
Araújo, atendendo a pedidos dos mili-
tares, lançou-se candidato a deputado 
estadual, com o objetivo de moralizar 
a Assembléia Legislativa, bem como, 
defender os interesses dos militares e 
seus familiares. 

 Com uma campanha modesta 
Araújo percorreu todos os cantos do 
Estado de Goiás, procurando apoio e es-
cutando as reivindicações dos militares 
e dos menos afortunados, que ansiavam 
por dias melhores.

 Mesmo sabendo das dificulda-
des que iria encontrar e sem fazer ne-
nhum tipo de conchavo, o Major Araújo, 
presidente da Assof, encarou todas as 
dificuldades e obteve mais de sete mil 
votos de forma limpa e honrosa. Sa-
grando-se o segundo militar, candidato a 
deputado estadual, em número de votos 
e o terceiro em geral, se contarmos os 
votos dos candidatos a Câmara Federal. 
“Infelizmente o resultado não foi o espe-
rado, mas conseguimos aglutinar forças 
e demonstrar que temos credibilidade 
junto à sociedade goiana, pois consegui-
mos um número expressivo de votos”, 
ressalto o major, que salienta a partici-
pação dos oficiais nessa batalha. “As 
vagas dos militares poderiam ser muito 
maiores se esforçassem-se em apenas 
alguns candidatos com possibilidade de 
vitória”, afirma Araújo ao lembrar que a 

Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro 
tiveram dezenas de candidatos e apenas 
um se elegeu. “Nosso representante 
político será o cel. Queiroz, que muito 
já fez por nós, mas que agora no poder, 
deverá realizar muito mais. Por isso, 
estaremos vigilantes para que ele real-
mente faça muito pelos militares goia-
nos na Assembléia Legislativa”, conclui 
Araújo. Infelizmente, houveram poucas 
mudanças no cenário político brasileiro e 
goiano, com raríssimas exceções, como 
a  do cel. Queiroz, os governantes serão 
os mesmos. Ao analisar esse quadro, 
Major Araújo lembra de sua empreitada 
e afirma que devemos nos preocupar, 
no sentido de prevenir ações maléficas 
à sociedade. “Infelizmente, a corrupção 
parece que se perpetuará em nosso 
país, visto que as mesmas figuras, 
muitas acusadas por lesar a população, 
estarão sentadas em seus gabinetes 
nos representando”, afirma.   

2006
Major Araújo foi o segundo militar mais bem votado na disputa pela Assembléia

Ano de eleições

Futuro
 Estar atento aos caminhos percor-

ridos pela política será um dos objetivos 
do presidente da Assof, que garante 
não cessar um dia se quer na luta pe-
los direitos e benefícios dos militares. 
“Estamos a postos para apoiar e cobrar 
sempre que necessário, e o número 
significativo de votos que recebi (7.282) 
me credencia a isso. Pois, grande parte 
da população almeja mudanças e espera 
respeito, ética e honestidade dos políti-
cos”, afirma Araújo. 

 Questionado sobre seu futuro 
político major Araújo disse que continu-
ará combativo em busca do bem-estar 
dos militares e da justiça como um todo. 
Entretanto, mesmo tendo voto para ser 
um pré-candidato a Câmara Municipal de 
Goiânia, onde recebeu 3.700 votos, uma 
quantidade que faz um vereador, o Major 
afirma que aguardará o decorrer do ano de 
2007 para decidir se lança candidatura.

Major Araújo 
recebeu mais 
de 7 mil votos 
para deputado 

estadual
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lei, medidas provisórias, leis ordinárias 
e emendas constitucionais que regem a 
Segurança Pública no Brasil.

Segundo Caixeta, a grande impor-
tância da criação da FENEME está no 
fato que ao reunir todas as Associações 
de Policiais e Bombeiros Militares em 
uma só pessoa jurídica, os PMs/BMs 
de todo o Brasil passarão a ter mais 
representatividade política e também 
mais força jurídica.

PrinciPais ações
A FENEME vai começar os seus 

trabalhos a todo o vapor, de acordo com 
Caixeta uma das principais ações da ins-
tituição estará relacionada às ações de 
direito de inconstitucionalidade (ADIN) 
de leis, regulamentos e decretos, direta-
mente com o Supremo Tribunal Federal 
(STF), fato que atualmente as associa-
ções não podem fazer por não possuir 
poder de ação jurídica suficiente. 

 Outro objetivo que será buscado 
com afinco pela FENEME será a aprova-
ção no Congresso Nacional do projeto 
de lei que prevê a criação do Ministério 
de Segurança Pública, além disso, a 
Federação quer a criação do Sistema 
Único de Segurança Pública e a efetiva-
ção da Força Nacional como instituição 
da Segurança Pública.

O grande desafio da FENEME, 
segundo Caixeta será a busca pela 
aprovação do projeto de lei denominado 
Círculo Completo de Segurança Pública, 
que se aprovado dará igualdade nas 
missões entre a Polícia Civil e a Polícia 
Militar, a PM poderá inclusive proceder 
investigações, administrar inquéritos e 
preencher os Termos Circunstanciais 
de Ocorrências (TCOs). No Rio Grande 
do Sul e no Paraná por conta de uma 
parceria entre a Polícia Militar e a Polícia 

Goiano compõe a diretoria

da FENEME
Capitão Caixeta 
participa da criação da 
Federação Nacional das 
Entidades de Oficiais 
Militares Estaduais

Civil, a PM já pode preencher os TCOs. 
No Distrito Federal através de um acor-
do firmado entre PM e PC o registro de 
Acidentes de Trânsito sem vítimas é feito 
na delegacia pelo cidadão, reduzindo 
custos operacionais da PM, e melho-
rando o trânsito.

Ainda com relação à projetos de lei, 
a FENEME  quer a aprovação do projeto 
que visa a regulamentação do parágrafo 
7º do artigo 144 da Constituição Federal 
que diz respeito à missão dos órgão da 
Segurança Pública.

Todas as associações de Policiais 
e Bombeiros Militares do Brasil pode-
rão fazer par te da FENEME, a Assof, 
por exemplo, já fez a sua adesão. 
Aquelas instituições que não estavam 
presentes na ocasião da criação da 
FENEME em Florianópolis serão convi-
dadas a integrar a Federação. “Não é 
obrigatório que as associações parti-
cipem da FENEME, mas é importante 
para que tenhamos uma Federação for-
te e que por isso consiga lutar e vencer 
as batalhas na busca pelo direito dos 
oficiais”, salienta Caixeta.

E
ntre os dias 14 e 15 de dezem-
bro passado, ocorreu na cidade 
de Florianópolis, Santa Catari-
na, o III Encontro Nacional das 

Entidades de Oficiais. O evento reuniu 
representantes de associações de gran-
de parte dos estados brasileiros.

Na ocasião foi apresentada, 
discutida e aprovada a proposta da 
criação da Federação Nacional de 
Entidades Representativas de Oficiais 
Militares Estaduais, a FENEME. O en-
contro foi organizado e presidido pelo 
Tenente Coronel PM Marlon Jorge Teza, 
de Santa Catarina, que em seguida foi 
eleito por aclamação para ser o primei-
ro presidente da FENEME.

Goiano comPõe a 
diretoria

O capitão Caixeta, atual diretor 
do departamento Jurídico da Assof (ele 
fica no cargo até o dia 31 de dezembro, 
quando sai para assumir a recém criada 
Diretoria de Articulação Política), foi con-
vidado a compor a primeira diretoria da 
FENEME, ele ocupará o cargo de Diretor 
de Relações Institucionais e Assuntos 
Legislativos, tal departamento ficará en-
carregado de coordenar as ações e pro-
mover contatos entre as associações de 
Policiais e Bombeiros Militares de todo 
o Brasil, assim como acompanhar no 
Congresso Nacional todas os projetos de 
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A
Chapa Representação e Voz 
conquistou sua reeleição. Com 
apenas um candidato nesse 
pleito, a diretoria que tem 

Major Araújo à sua frente, conseguiu 
o importante feito de aglutinar todas 
as forças em seu favor e em prol da 
Associação dos Oficiais.

Em um dia tranqüilo e comemora-
tivo, 142 oficiais da PM, BM e reserva 
puderam eleger a Chapa que comanda-
rá a Associação e o Clube pelo Biênio 
2007/2008. Para Major Araújo essa foi a 

oportunidade de legitimar o belo trabalho 
que a atual diretoria vem desempenhan-
do. “Realizamos grandes feitos em nosso 
primeiro mandato, o que nos credenciou 
a ter apoio dos oficiais, a ponto de ser-
mos candidatos únicos nessa importante 
eleição”, salienta o Major.

Para a formação da chapa, o 
presidente da Assof procurou contar 
com quase todos os membros da atual 
diretoria, mas foi atrás de novos nomes 
para compor e fortalecer o comando da 
Associação. “Alguns dos nossos com-

benfeitorias
Continuidade nas

Chapa liderada por 
Major Araújo ficará 
na Assof  por mais 
dois anos

panheiros não puderam estar presentes 
nessa nova etapa, dessa forma, busca-
mos nomes a altura para que possamos 
realizar um trabalho sério e promissor”, 
destaca Araújo ao lembrar do nome do 
vice-presidente cel. BM Edmilson.

Dar continuidade as benfeitorias 
e buscar novas formas de crescimento 
serão as marcas dessa diretoria que 
promete grandes resultados para os 
próximos anos. “Quando assumimos a 
Assof encontramos algumas dificulda-
des, principalmente financeiras. Aprovei-
tamos nosso primeiro mandato para sa-
nar dívidas e realizar algumas reformas 
estruturais, contudo, nossa maior luta 
foi para as questões classistas, como 
o Plano de Cargos e Salários. Coroados 
de êxito, em nossos objetivos iniciais, 
podemos a partir de 2007 fazer uma 
gestão ainda mais promissora, pois não 
temos dívidas e toda a arrecadação será 
destinada ao investimento estrutural e 
social da Assof”, afirma o presidente.

Entre as inúmeras conquistas 
obtidas desde 2005, Araújo destaca as 
obras no Clube, como as reformas das 
piscinas, saunas, campos de futebol 

Araújo é 
eleito por 
mais dois 

anos

Ten. Cel. Edmilson Eurípedes Lopes é vice presidente da nova diretoria

E leições Assof



Chapa:

Diretoria Biênio 
2007/2008

Representação e Voz
Diretoria

CARGO POSTO NOME

PRESIDENTE MAJ PM JÚNIO ALVES ARAÚJO

VICE-PRES TEN CEL BM EDMILSON EURIPEDES LOPES

D. SOCIAL CAP PM MARCO TÚLIO PEREIRA DA COSTA

D.CULTURAL CAP PM WALTER CAIXETA DE ARAÚJO

D. ADMINIST CAP BM LINDOMAR ANTÔNIO FERREIRA

D. JURÍDICO CAP PM ELIAS FERREIRA TOSTA

D. ESPORTES CAP PM AFRÂNIO CARRIJO DE OLIVEIRA

FINANCEIRO MAJ PM RR ZIVAL JOAQUIM DE PEREIRA

COM SOCIAL CAP PM JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA LIMA

CONSELHO DELIBERATIVO - TITULARES

POSTO NOME

CEL PM RR RUBENS DE OLIVEIRA MACHADO

TEN CEL PM JORGE RENATO DA C. AZEREDO

CAP BM MED WILTON ADRIANO DA SILVA FILHO

CAP PM UBIRATAN REGES DE JESUS JÚNIOR

CEL PM R/R CARLOS FELIX DO NASCIMENTO

CEL PM R/R CELMO PEREIRA BARBOSA

CAP BM ROBERTO MACHADO BORGES

TEN QOAPM PEDRO ROCHA DA SILVA

MAJ PM ENIVAL PEREIRA DA SILVA

TEN CEL PM JOSÉ RIVALDO ALVES MARINHO

MAJ PM ADALBERTO DA SILVA QUIXABEIRA

CAP PM NEWTON NERY DE CASTILHO

CONSELHO DELIBERATIVO - SUPLENTES

POSTO NOME

TEN PM ANDRE LUIZ DIGUES DA COSTA

CEL BM R/R ANTHONY JEFERSSON S. FRAZÃO

CEL PM R/R CLEIDO CLAUDINO PEREIRA

MAJ PM ANDERSON DO CARMO A. IGREIJA

CONSELHO FISCAL – TITULARES

POSTO NOME

TEN CEL PM CÉSAR PACHECO DE ARAÚJO

CAP BM JOSÉ BORGES FILHO

TEN PM SANDRO PIERRE DA SILVA

CONSELHO FISCAL – SULENTES

POSTO NOME

MAJ BM SÉRGIO RIBEIRO LOPES

MAJ PM HELENA APARECIDA DAMASIO

TEN PM LUSDENES RODRIGUES ALENCAR

e instalações; Saneamento de dívidas 
passadas; além do amplo apoio social 
em busca da preservação dos direitos 
dos associados. “Depois dos primeiros 
passos, daremos segmento a novas 
obras e estruturação principalmente 
de nosso departamento jurídico, que 
terá papel determinante na defesa dos 
oficiais”, conclui.

Meta-Além desses objetivos, o 
presidente Araújo tem um em particular, 
que é aproximar cada vez mais os ofi-
ciais da associação. “Temos a meta de 
aumentar significantemente os números 
de oficiais na Assof, inclusive nossos 
companheiros do interior. Com um maior 
número de membros, estaremos nos for-
talecendo e conseqüentemente ganhan-
do maior representatividade, fato que 
nos permite buscar perante governantes 
e os comandos da Polícia Militar e Corpo 
de Bombeiros, os benefícios destinados 
de direito aos oficiais”, conclama Araújo 
ao convidar a todos para participarem 
de forma efetiva da Assof.

Associados apóiam chapa 
Representação e Voz

 Oficial faz valer seus direitos ao participar 
da eleição da Assof
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A
primeira gestão da Chapa Re-
presentação e Voz na Associa-
ção dos Oficiais da Polícia e do 
Corpo de Bombeiros Militares 

(Assof) termina com um saldo bastante 
positivo, muita coisa foi realizada: o 
pagamento da maior parte das dívidas, 
controle financeiro, pagamento dos 
funcionários em dia, além dos direitos 
trabalhistas preservados.  

As obras na Assof

continuam
Com relação ao clube as melho-

rias foram significativas, a área das 
piscinas foi revitalizada, reformas do 
toboágua, da sala de jogos, do salão 
de festas, da sauna, das churrasquei-
ras, da quadra de peteca, da cozinha, 
construção de três campos de futebol, 
entre outras coisas.

O tempo agora é de avançar, o 
Biênio 2007/2008 quer consolidar as 

Cap Lindomar 
garante que 

2007 será       
um ano de 

grandes 
realizações

Parque Aquático: reforma trouxe lazer, conforto e beleza



10
REVISTA

Segurança Pública Dezembro - 2006

conquistas e alcançar outros objetivos, 
entre eles a reforma do transformador, 
reparo nas instalações elétricas, ilumi-
nação dos novos campos de futebol, 
reforma das quadras de tênis, revitaliza-
ção do parque aquático infantil, pintar e 
reformar o prédio da administração.

o Grande Projeto
Segundo o diretor administrativo, 

Capitão Lindomar, o carro chefe desta 
gestão no que diz respeito às obras é a 
construção da nova recepção, do hall de 
entrada e da fachada do clube, que deve 
ganhar um layout mais moderno. “A nos-
sa entrada é muito simples, não mostra 
realmente a imponência do nosso clube 
e da sede da Assof. Preferimos começar 
as reformas de dentro para fora, pois 
primeiro queríamos dar qualidade aos 
nossos associados, agora vamos cuidar 
a aparência do clube”, disse.

O capitão diz que apesar da facha-
da ser o carro chefe, os projetos mais 
urgentes são: a troca do transformador 
e das quadras de tênis, que devem 
começar entre os meses de março e 
abril, sendo finalizadas em maio. Outro 
ponto importante a ser realizado é a 
informatização do controle de entrada 
de sócios e convidados.

Para realizar todo o plano de ação 
planejado pela diretoria da Assof em 
2007, serão necessários mais ou menos 
25 mil reais por mês, ou seja, mais de 300 
mil reais em todo o ano. Além disso, será 
gasto entre cinco e sete mil por mês para a 
manutenção da parte elétrica e hidráulica, 
com materiais de limpeza, tudo dependen-
do do fluxo de capital existente.

Apesar de todas as conquistas, o 
capitão Lindomar afirma que a luta não 
pode parar, que ainda há muito que 
fazer. “Sabemos que tudo o que conse-
guimos realizar nesta gestão foi muito 
importante e significativo, mas nem por 
isso podemos nos acomodar, a hora 
ainda é de muito trabalho, pois só assim 
obteremos os objetivos almejados por 
toda a diretoria, que é trazer benefícios 
para a categoria”, afirmou.

O diretor tem consciência que o 
trabalho só foi realizado com esta efi-
ciência porque a diretoria contou com 
uma equipe de funcionários muito com-
petente. “Gostaria de agradecer a todos 
os servidores da Assof que desempe-
nharam muito bem suas funções, e só 
com o trabalho em conjunto pudemos 
obter estes resultados. Estas pessoas 
sempre estiveram ao lado da diretoria, 
que cobrou deles o cumprimento do 
dever, para que oferecessem o melhor 
possível aos associados.”

O Capitão fez questão de deixar 
uma mensagem de final de ano para 

todos os associados e familiares “Este 
ano foi de muito êxito para todos nós 
da Assof, e consequentemente para 
os oficiais militares, conquistamos 
melhorias salariais, promoções, vi-
mos o clube e a Associação serem 
revitalizados. Para o ano que vem 
desejo que estas vitórias continuem, 
e que cada um de vocês possam ter 
nas suas vidas pessoais, o sucesso 
que temos conquistado, é importante 
lembrar que as vitórias foram fruto de 
muita luta e esforço. Desejo a todos 
um ano repleto de realizações, paz e  
saúde “, finaliza.  

Associados podem contar com campos de futebol da melhor qualidade

A reforma do salão foi uma das prioridades da 1ª gestão
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O
Departamento Jurí-
dico da Associação 
dos Oficiais Policiais 
e Corpo de  Bombei-

ros Militar de Goiás (Assof)  
desde setembro de 2005 conta 
com uma excelente equipe de 
profissionais para defender 
seus direitos. São três advo-
gados altamente gabaritados e 
reconhecido no cenário goiano: 
Dr. Tácido Alves Araújo, Carlos 
Augusto Rocha e Nilva de Fáti-
ma Mendonça. Além dos advo-
gados,  a equipe é composta 
por dois estagiários. 

O escritório situado à Rua 
132 nº 300, setor Sul (sede 
da Assof), foi contratado e 
instalado pela Assof por conta 
da preocupação com o bem 
estar dos seus associados. A 
associação procura sempre que 
possível, através da Assistência 
Jurídica resguardar os direitos dos oficiais 
policiais e bombeiros militares do Estado 
de Goiás. Sempre que um oficial se sentir 

Departamento Jurídico: 

lutando pelos direitos dos 
Oficiais Militares

injustiçado deve procurar o departamento 
jurídico para que este o auxilie e diga como 
deve proceder.

Segundo o advogado Tácito Alves 
Araújo, a principal ação do depar ta-
mento é o atendimento preventivo são 
realizadas de quatro a cinco consultas 
por dia, ou seja, média de 60 consultas 
por mês para orientação dos oficiais. 

custos
Com relação aos custos o advo-

gado garante que se o processo estiver 
relacionado com qualquer assunto da 
área militar, que esteja relacionado di-
retamente ao seu trabalho, sejam eles 
administrativos ou criminais, a Assof  

custeia toda a ação.  No entanto, se a 
ação for de caráter particular, o escritório 
cobrará do associado apenas cinqüenta 
por cento da tabela da Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB).

Para ele é preciso que os associa-
dos entendam o quanto é importante 
que exista um depar tamento como 
este na Assof, pois com este suporte 
o Associado pode ter a certeza de que 
todos os seus direitos serão garantidos. 
“Nós lutamos incessantemente pelos 
direitos dos oficiais militares, desde que 
começamos a trabalhar em conjunto com 
a Assof, muitos dos associados tiveram 
seus direitos às promoções devolvidos, 
conseguimos integrar vários oficiais 

Departamento atende 
cerca de 60 

consultas 
por mês

Dr. Tácito Araújo é um dos advogados que prestam assessoria à Assof
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ser noticiados. Segundo Dr. Tácito uma 
importante ação que o departamento 
jurídico pretende impetrar ainda este ano 
é com relação ao desconto previdenciário 
Ipasgo/Saúde sobre o 13º salário e férias 
dos policiais militares.

Para 2007 o Jurídico promete traba-
lhar ainda mais na luta pelos direitos dos 
oficiais militares. “Nós da Assessoria 
Jurídica da Assof, desejamos a todos os 
associados e suas famílias muita pros-
peridade, saúde e paz no ano que está 
para chegar. Gostaríamos de assegurar 
que vamos continuar a trabalhar firme 
na trincheira dos direitos dos oficiais 
militares”, garantiu o advogado.

A Associação dos 
Oficiais PM/BM do 
Estado de Goiás em 
nome da Presidência 
e toda Diretoria, 
vem agradecer e 
parabenizar a CB 
PM Lúcia Célia 
Lima da Silva, 
pelos bons serviços 
prestados a esta 
Entidade ao longo 
dos anos em que 
esteve conosco.

Ações do judiciário em 2006

8 
6 

20 
4 
2 

17 

Mandados de Segurança

Processos Penais

Sindicâncias    
              
Audiências no Parque Oeste

Audiência na Delegacia do 
meio Ambiente 

Audiências no interior do      
Estado em 2006

no quadro de acesso das promoções 
devido a mandados de segurança”, 
afirmou Dr. Tácito.

ações
O departamento jurídico trabalhou 

bastante no ano que se passou (veja 
quadro abaixo), foram seis mandatos 
de segurança, oito processos penais, 
dezenove sindicâncias, quatro audiên-
cias relacionadas ao Parque Oeste In-
dustrial, duas audiências na delegacia 
do Meio Ambiente, duas no Auditório 
Militar, uma em Alexânia, Caçu, Qui-
rinópolis e muitos outros que correm 
em segredo de justiça não podendo 



13
REVISTA

Segurança PúblicaDezembro - 2006

O
poeta maior, Carlos Drum-
mond de Andrade em seu 
poema intitulado “Reverência 
ao Destino...” disse: “Fácil 

é julgar pessoas que estão sendo 
expostas pelas circunstâncias. Difícil 
é encontrar e refletir sobre os seus 
erros, ou tentar fazer diferente algo que 
já fez muito errado.[...] Fácil é analisar 
a situação alheia e poder aconselhar 
sobre esta situação. Difícil é vivenciar 
esta situação e saber o que fazer. Ou 
ter coragem pra fazer.”

O importante é ter coragem para 
encarar os obstáculos que se apresen-
tam em nossas vidas da melhor forma 
possível e saber que poucos problemas 
são fáceis de serem resolvidos.

O ano que se passou foi repleto de 
realizações e conduziu ao fortalecimento 
da Associação dos Oficiais. Diante de 
todas as lutas e conquistas foi um ano 
positivo.

Desejamos a todos os policiais 
militares e familiares os mais sinceros 
votos de paz, saúde, harmonia e que o 
ano novo seja de  conquistas  e concre-
tização de sonhos.

Esperamos que a busca pelo de-
senvolvimento e crescimento humano 
e profissional dentro da Polícia Militar 
seja uma constante, e que cada membro Edson Costa Araújo - CEL QOPM - Comandante Geral da PMGO

Coragem para enfrentar

os obstáculos
da Corporação represente a segurança 
pública em sua plenitude.

 

Fel
iz 2

007
!!!!!

!!!!
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Cel Manzan - Comandante geral CBMGO

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, 
sempre presente na vida de todos os goianos, deseja 
que neste natal todos os lares sejam iluminados pelas 
bênçãos do senhor.

Que a Paz, a Harmonia e a Fé sejam abundantes 
neste final de ano e que as mensagens de amor es-
tejam repletas em nossos corações.

Desejamos a cada irmão um novo ano de reali-
zações. Oramos a Deus para que nosso Estado seja 
próspero e a felicidade percorra por todas as famílias 
de Goiás.

Feliz Natal e um ano novo abençoado, 
são os votos do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado de Goiás!!!!
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C
om uma campanha corajosa e 
determinada, Marciano Basílio 
de Queiroz foi eleito deputado 
estadual, para ser o legítimo 

representante da segurança pública na 
Assembléia Legislativa. Tendo a experi-
ência de ter quase 33 anos de serviços 
públicos prestados à sociedade goiana, 
além de ter sido comandante-geral da 
Polícia Militar do Estado de Goiás duran-
te três anos, Cel. Queiroz se apresentou 
pela primeira vez em um pleito e conse-
guiu êxito em mais uma jornada.

Trabalho, ética e disposição sem-
pre permearam a vida desse homem 

O deputado
dos militares

Cel Queiroz foi o 
único representante 
da classe da 
segurança pública 
eleito em Goiás

de sucesso. Características essas, que 
não podem faltar aos representantes 
do povo. Por conter todos esses pré-
requisitos, Cel. Queiroz acatou o pedido 
de amigos e da tropa para lançar-se no 
ramo da política. Agora, com a eleição 
ganha (a mais barata entre os deputados 
eleitos), ele pretende lutar pelo sistema 
da segurança pública, dando destaque 
aos militares goianos, que foram respon-
sáveis pela maioria dos 20.538 votos, 
obtidos em 237 municípios do Estado.

Na Assembléia, Cel. Queiroz terá 
como metas trabalhar em prol do de-
senvolvimento da segurança pública, 
propondo projetos voltados para a 
área, bem como garantir os direitos e 
conquistas desses trabalhadores que 
são de extrema importância para Goiás. 
“Nosso mandato irá aglutinar forças, 
será um mandato do povo. Para isso, 
estarei montando uma equipe forte, com 
racionalidade e de grande produtividade, 
para que aqueles que nos apoiaram se 
sintam verdadeiramente representados 
na Assembléia”, afirma o deputado. 
Cel. Queiroz ressalta ainda que seu 
gabinete estará sempre à disposição 
dos militares e que procurará trabalhar 
em parceria com as associações para 

que todas as reivindicações sejam ana-
lisadas e se possível acatadas em um 
espaço de tempo menor. “Os militares 
agora tem um representante. Isso fa-
cilitará, em muito, nosso acesso junto 
ao governo do Estado. Para isso, quero 
estar próximo de todas as instituições 
que represente a Polícia Militar e o Corpo 
de Bombeiro, para juntos conquistarmos 
novas vitórias”, enfatiza.

O presidente da Assof, Major 
Araújo, que concorreu ao cargo de 
deputado estadual e que foi o segundo 
militar mais bem votado, acredita que 
o desempenho do Cel. Queiroz na As-
sembléia será muito bom. “Sabemos 
que agora temos mais força para lutar 
por nossos objetivos, pois temos um 
militar honrado olhando por nós”, conclui 
o presidente.
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Rio Verde conta com

patrulhamento aéreo

GRAer atua 
visando combater 
crimes na região 
sudoeste do Estado

O
Grupo de Radiopatrulha Aérea-
GRAer é uma Unidade aérea 
da Polícia Militar do Estado de 
Goiás, especializada no em-

prego de helicópteros no recobrimento 
da malha protetora estabelecida pelas 
unidades da PM em todo o Estado. 

Priorizando a segurança pública, 
visando à redução da criminalidade, o 
atual governo implementou o ousado 
plano “GOIÁS SEGURANÇA”, locando 
viaturas e helicópteros para emprego 
imediato no policiamento ostensivo da 
capital e demais cidades do interior.

Neste contexto, atendendo o que 
preconiza o “Plano de Metas” da Cor-
poração, elaborado pelo Comandante 

Geral da PM, Cel Edson Costa Araújo, 
executa-se hoje, a descentralização das 
atividades operacionais do GRAer (Atual-
mente o Grupo encontra-se sediado em 
Goiânia, na Base Operacional no Setor 
Marista), fixando um helicóptero em Rio 
Verde e outro em Formosa, fato que 
certamente irá maximizar a capacidade 
de resposta por parte das Unidades 
de Policiamento Ostensivo das regiões 
atendidas. 

Implantada a cerca de 90 dias, 
com a utilização de uma aeronave e 
pessoal capacitado, após rigoroso e 
exaustivo treinamento especifico, na 
base de Goiânia, e com a finalidade de 
auxiliar no combate sistemático ao crime 

Equipe do GRAer de Rio Verde
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na região sudoeste de nosso Estado, a Base GRAer Rio Verde 
é uma realidade absoluta de modalidade de patrulhamento 
preventivo. Tem como responsabilidade a provisão do recobri-
mento da malha protetora do município e demais cidades da 
região, realizando diariamente radio-patrulhamento aéreo.

Com atuação divulgada nas principais cidades do sudoes-
te goiano, através de patrulhamentos preventivos e contatos 
com as prefeituras locais, imprensa e comunidade, dentre 
as quais citamos os municípios de Santa Helena de Goiás, 
Quirinópolis, Mineiros, Jataí, Acreúna e Iporá, bem como 
com as polícias Federal e Rodoviária Federal da região., os 
índices de criminalidade, especialmente o roubo de cargas 
e caminhões, já caíram consideravelmente após a cobertura 
do patrulhamento aéreo em pontos críticos das rodovias da 
região.

Na cidade de Rio Verde o GRAer tem realizado patru-
lhamentos diariamente, atuando diretamente no auxilio as 
viaturas de terra, em ocorrências de tráfico de entorpecentes 
e recuperação de veículos roubados, gerando também a di-
minuição nos índices de criminalidade neste município. Fato 
importante de se ressaltar é a interação com as comunidades 
e autoridades da região que o GRAer tem realizado. As pes-
soas, entre adultos, adolescentes e crianças tem recebido o 

Grupo Aéreo de forma calorosa, respeitosa 
e prazerosa.

Apesar de toda estrutura da PM goia-
na, a implantação do GRAer em Rio Verde 
não seria possível sem o apoio incondicional 
da Prefeitura Municipal, através do prefeito 
Paulo Roberto Cunha, que garantiu toda a 
infra-estrutura de funcionamento da moda-
lidade e apoio aos componentes da Base 
GRAer neste município e região.

O Grupo de Radiopatrulha Aérea base 
Rio Verde é realidade e a conseqüência 
futura, devido ao resultado dos serviços 
prestados a população do sudoeste goia-
no, é avançar rumo ao crescimento da 
estrutura operacional.

“Quando a ordem pública é violada ou 
surge uma emergência, mais que uma 
força de expressão, é importante que 
a Polícia ou o socorro chegue voando. 
Limitações como trânsito, topografia 

ou falta de vias de acesso são facilmente 
superados, quando se desloca pelo ar...”

Patrulhamento Aéreo em Rio Verde
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O
3º Batalhão da Polícia Militar 
de Goiás foi criando em Poran-
gatu, no dia 09 de Novembro 
de 1.989, através da Portaria 

nº 467 PM/023 – PM/1. Inicialmente foi 
instalado em sede provisória, situada 
à Rua 02 nº 79, Centro. A solenidade 
de abertura foi presidida pelo Exmº Sr. 
Cel PM Cícero de Camargo Prado, Ex 
Comandante Geral da PMGO e  contou 
com a presença marcante de autorida-
des civis, militares e de grande parcela 
da população da região norte.

Atualmente o 3º BPM possui uma 
nova sede, cedida pela prefeitura muni-
cipal de Porangatu e que está passando 
por uma série de adaptações para se 
adaptar  às necessidades da Unidade. A 
área de atuação do 3º BPM corresponde 
a 18.956,5 Km2 com uma população 
estimada em 120.218 habitantes, tendo 
uma densidade demográfica de 6,34 
habitantes por Km2, de acordo com o 
Censo 2000 do IBGE.

O 3º BPM está estruturado organi-
zacionalmente sob forma de Comando e 
Estado Maior, contando com as seções: 
P/1, P/2, P/3, P/4 e P/5, e com o Es-
tado maior Especial temos: Tesouraria, 
Almoxarifado, Transpor te, Gabinete 
Médico e Odontológico, um Pelotão de 
Comando e Serviços, Grupos de Patru-
lhamento Tático em Porangatu e Minaçu, 
além do PROERD que está atuando em 
Porangatu, Minaçu, Mara Rosa e Formo-
so, inclusive na zona rural. Conta ainda 
com três Companhias Operacionais: A 
1ª Cia. em Porangatu, 2ª Cia. em Mara 
Rosa e 3ª Cia. em Minaçu. 

Segundo o Tenente Co-
ronel QOPM, Comandante 

do 3º BPM Junio Bisinotto, sua principal 
preocupação ao assumir o comando 
da OPM, foi realizar imediatamente 
algumas reformas necessárias para 
a melhoria do bem – estar do efetivo, 
assim como para a otimização do 
cumprimento do seu dever. “A nossa 
função é preservar vidas e garantir o 
cumprimento das Leis, somando esfor-
ços para a melhoria da qualidade de vida 
da população da região norte”, afirmou 
o Tenente Coronel.

O 3º BPM está implantando a 
filosofia de Polícia Comunitária,  não 
medindo esforços no sentido de pro-
piciar à tropa uma melhor qualificação 
profissional, através de treinamentos 
constantes, onde  se busca identificar 
e corrigir as falhas, a fim de propiciar a 
segurança que a comunidade merece. 

 O 3º Batalhão de Polícia Militar, 
estrategicamente localizado no Norte 
Goiano, é conhecido como “Batalhão 
Guardião do Norte”, título que segundo 
o Tenente Coronel QOPM, Comandante 
do 3º BPM Junio Bisinotto, tal men-
ção é merecida e imbui, dentro de 
cada soldado daquela OPM, o 
sentimento do dever, o denodo 
Policial Militar, o orgulho em 
servir a Centenária e Glorio-
sa Instituição. 

 Para o Comandan-
te, apesar de o efetivo 
ser reduzido, não sendo 
o recomendado pela 

3º BPm: o Guardião do norte

A segurança do Norte Goiano

em boas mãos
Organização das Nações Unidas (ONU), 
o serviço prestado pelos PMs deste ba-
talhão é o melhor possível. “Nossos Poli-
ciais Militares tem sido enaltecidos pela 
comunidade, resultando muitas vezes 
em elogios ao Comando da Corporação, 
levando-nos a crer, que seus integrantes 
atuam com dedicação, afinco e amor à 
profissão que abraçaram, cumprindo a 
missão Constitucional atribuída a nossa 
Corporação Policial Militar. O moral do 
nosso efetivo está elevado, graças ao 
reconhecimento da comunidade a que 
servem, que vê em cada Policial Militar 
do 3º BPM, não apenas uma autoridade, 
mas um amigo em quem confia e que 
tem orgulho de ter como seu protetor”, 
conclui o Tenente Coronel.

Ten Cel Junio Bisinotto é comandante do Batalhão Guardião do Norte
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Formaturas do PROERD:

parceria que 
deu certo
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tores de Justiça, Juízes de Direito entre 
outras  autoridades eclesiásticas, civis e 
militares e  em especial do Comandante 
do 3º BPM, Ten Cel Junio Bisinotto e 
do seu corpo docente de instrutores 
PROERD: 1º Ten Lataliza, 2º Sgt Anjos, 
2º Sgt Herbert e Sd Cleidiomar.

A realização deste projeto nas ci-
dades do Norte Goiano se deu através 
de um convênio estabelecido entre a 
corporação, a Secretaria Municipal de 
Educação e a Subsecretaria Regional 
de Educação, em fevereiro de 2006. 
“A parceria entre a polícia militar, a 
escola e principalmente a família está 
na base de nossa atuação. É um tra-
balho educativo, preventivo, que busca 
a conscientização de nossas crianças 
para que possam exercer integralmente 
sua cidadania, longe das drogas, gan-
gues e violência. Nós as preparamos 
para o mundo que elas herdarão de 
nós”, afirmou o 1º Ten Lataliza.

Para Ângelo Marcos de Souza, o 
Secretário Municipal de Educação de 
Porangatu, o PROERD tem uma função 
muito importante e  deveria ser levado 
adiante,  para as séries da 2ª fase do 
ensino fundamental. “É um programa 
muito bonito. A própria polícia está 
estudando uma maneira de dar conti-
nuidade ao projeto para os alunos que 
terminaram a primeira fase do ensino 
fundamental para que continuem discu-
tindo esse problema”, disse.

aulas
O projeto consiste em 

aulas ministradas pelos 
policiais militares que vão 
às escolas fardados, porém 
desarmados, para ensinar 
aos estudantes da 4ª série 
do ensino fundamental, 
na faixa etária de 08 a 12 
anos, técnicas de auto-
controle e resistência às 
pressões dos amigo e  trafi-
cantes,  com a finalidade de 
evitar o consumo de drogas 
e a violência.  O policial 
instrutor repassa os ensina-

mentos uma vez por semana durante um 
semestre, as aulas são distribuídas em 
17 lições de 45 a 50 minutos, estando 
sempre acompanhado pelo professor de 
cada turma. O PROERD é aplicado em 
todo o território nacional, unicamente 
pelas polícias militares.

Antes de as crianças começarem 
a efetivamente fazer parte do Programa 
é feita uma reunião com pais e profes-
sores com o intuito de orientar todos 
os envolvidos no processo para que os 
resultados sejam os melhores possíveis. 
“Para nós, desde que implantamos o 
PROERD aqui no Norte do Estado no 
começo deste ano, é a realização de 
um sonho de Comando, em poder levar 
a essas crianças a informação correta 
para que resistam às pressões dos 
traficantes, da mídia, e que não se en-
volvam com drogas e atos de violência”. 
Diz o Tenente Coronel Junio Bisinotto, 
Comandante do 3º BPM.

O
mês de novembro coroou 
o Programa Educacional de 
Resistência às Drogas e à 
Violência - PROERD, com as 

várias formaturas dos alunos do proje-
to. As solenidades de formatura foram 
organizadas  pelo 3º Batalhão de Polícia 
Militar, nas cidades de Minaçu, Mara 
Rosa, Porangatu e Formoso. Os eventos 
contaram com o comparecimento de pre-
feitos, Secretários de Educação, Promo-

crianças e cidades 
contemPladas com o 
ProGrama em 2006

Cidades 1º Semestre 2º Semestre Total

Minaçu 321 275 596

Porangatu 568 281 849

Formoso - 126 126

Mara Rosa - 107 107

Total Geral em 2006 889 789 1678

Ten Cel Junio Bisinotto em solenidade de 
formatura do Proerd
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O
objetivo principal do PROERD é 
manter as crianças longe das 
drogas. O responsável pela 
aplicação do programa recebe 

um treinamento especial para ministrar 
as aulas, ele é um policial militar far-
dado e desarmado. Além disso, deve 
ser visto como um modelo de cidadão 
pelos estudantes. A eles são mostrados 
que mesmo com todas as dificuldades 
que enfrentamos, podemos ter opções 
que não o uso das drogas, um caminho 
muitas vezes oferecido facilmente por 
aqueles que se dizem amigos. Com as 
aulas eles exercitam sua cidadania, ele 
é conscientizado, não é algo autoritário 
que lhe diz somente: não use drogas, 
não há uma imposição legal ou dos fami-
liares. São mostrados os malefícios que 
elas podem causar ao ser humano, além 
dos males físicos, as drogas trazem 
consigo um mundo de violência. E neste 
processo de conscientização  a criança 
passa a ser capaz de optar manter-se 
afastado das drogas e da violência acar-
retada pelo uso de entorpecentes, do 
álcool, escolhendo algo mais saudável 
e positivo para seu futuro.  

 O PROERD não é um programa 
originário da PM, mas sim um projeto 
cooperativo entre PM, a escola e a fa-

PROERD - Promovendo uma 
transformação positiva

mília. A integração destas três áreas da 
sociedade é de fundamental importância 
para o sucesso do programa, pois, há 
uma verdadeira complementação do que 
se aprende com cada uma dessas es-
feras sociais. A PM mostra às crianças, 
o que é a droga, quais as implicâncias 
que o uso gera na vida de uma pessoa, 
a escola complementa as informações e 
a família serve como ponto de reflexão. 
É necessário uma verdadeira corrente 
de esforços conjuntos, para que os 
resultados obtidos sejam os desejados: 
afastar os alunos do mundo das drogas, 
oferecendo a eles a oportunidade de 
um futuro melhor para si e para seus 
filhos. 

 Para a professora Daniela de 
Farias, do Colégio Cenecista, o que 
impressiona é a atitude decidida das 
crianças ao final das aulas. Ela narra 
que muitas delas, ao comentarem os 
ensinamentos dos policiais, enfatiza-
vam o poder de escolha que possuem. 
“As crianças me falavam que entrar 
ou não no mundo das drogas, bebida 
e cigarro, era uma opção delas e que 
elas não precisam de se envolver com 
as Drogas. Isso mostra uma consciência 
muito maior do que apenas se fossem 
proibidas a fazê-lo”, conta.

 A professora Maria de Nazaré, 
da Escola Municipal Brandina Tavares, 
do Povoado de Azinópolis, na zona rural 
de Porangatu, acredita que o Proerd 
deveria ser estendido a todos os alunos 
da rede de ensino. “É um curso em que 
você percebe rapidamente a mudança 
dos alunos. É incrível! Em pouco tem-
po eles entendem que as drogas são 
um risco muito grande e que depende 
muito deles se protegerem contra esse 
perigo”, analisa.

 Edinalva Ramos, professora do 
Instituto Presbiteriano de Ensino analisa 
que a parceria com o 3º BPM deu certo 

e que a idade dos alunos da 4ª série é 
um momento ideal para se trabalhar a 
prevenção às drogas. “Muitas vezes pen-
samos que esse tipo de trabalho deve se 
dar a partir dos 15, 16 anos, mas acho 
que é um engano. A curiosidade aos 10, 
11 anos pode levá-las a um caminho 
perigoso se não forem alertadas”, acre-
dita. Todas as professoras enfatizaram, 
também, a relação de cordialidade e 
harmonia entre alunos e policiais.

 Finalizando o Tenente Coronel 
Junio Bissinoto diz que a PM investe no 
programa por acreditar que é possível 
que haja mudanças profundas na manei-
ra de perceber o mundo pelas crianças 
que participam do projeto.  “É nessa 
esperança de um futuro melhor, sem 
violência, sem o uso de drogas, que a 
PM investe no PROERD, conquistando 
as crianças antes que as mazelas do 
mundo as corrompa, preparando – as 
para encarar de frente as dificuldades da 
vida, fornecendo – lhes as armas certas: 
a dignidade, a cidadania, a sabedoria 
e o amor, assim, poderão dizer não às 
drogas, não à violência”, salienta. 

1º Ten Lataliza com o secretário de 
educação Ângelo Marcos de Souza

Professora Maria de Nazaré apóia o 
Proerd em Azinópolis
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O
CPMG Hugo, além de oferecer 
um excelente centro de ensino 
para seus alunos, apresenta 
aos mesmos os cuidados refe-

rentes à Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes (CIPA). O responsável pela 
atuação da CIPA na instituição é o capi-
tão Ubiratan Régis de Jesus Júnior, cujo 
trabalho visa melhorar a qualidade de 
vida dos funcionários e estudantes.

Para isso, o capitão promove uma 
série de eventos com o intuito de ga-
rantir o bem-estar e conseqüentemente 
o bom rendimento dos professores e 
estudantes. Algumas das medidas to-
madas, por exemplo, dizem respeito à 
estrutura do espaço da unidade: foram 
colocadas fitas antiderrapantes, assen-
tos em todos os sanitários, banheiros 
para portadores de deficiência, rampas, 
iluminação, entre outros.

Para o capitão Ubiratan, essa 
comissão se faz necessária, afinal de 
contas é um dos instrumentos utilizado 
pela PM com a finalidade de garantir 
uma vida saudável. “Estar presente na 
CIPA me fez enxergar o quanto pequenos 
detalhes são importantes para o todo. 
Dessa forma, procuro atender a todas 
as necessidades referentes à preven-
ção de acidentes, com o objetivo de 

oferecer as condições de um ambiente 
de trabalho e de ensino digno de seus 
participantes e da grandiosa instituição 
da Polícia Militar do Estado de Goiás”, 
ressalta o capitão.

A CIPA no CPMG Hugo além de bus-
car reformas estruturais, realiza ações 
preventivas aos seus 2.800 alunos, 
105 professores e 60 auxiliares admi-
nistrativos, como palestras de todos 
os níveis, ginástica laboral e aulas de 
hidroginástica praticada três vezes por 
semana.

Outra tarefa da CIPA diz respeito 
à vigilância da alimentação dos alunos. 
Como o refeitório é terceirizado, a co-
missão tem por normas observar as 
refeições dos alunos. “Temos realizado 
um importante trabalho social assisten-
cial dentro do Hugo graças a parceria 
com a CIPA da Polícia Militar”, enfatiza 
Ubiratan.

O objetivo dessa comissão, além 
de garantir um ambiente de trabalho 
favorável, é de motivar os funcionários e 
alunos, gerando disposição, o que resul-
ta sempre em fatores positivos. Para o a 
funcionária Orcília Tavares Costa depois 
que a CIPA começou a realizar ginástica 
laboral e principalmente as aulas de 
hidroginástica no Colégio Hugo sua 

com CIPA
Unidade conta

vida mudou. “Estou aqui há 20 anos, 
trabalhava desmotivada, contudo, após 
esses projetos, minhas dores sumiram, 
trabalho com mais energia  e tenho 
certeza que até rendo mais no serviço”, 
afirma a funcionária.

Vale a pena ressaltar que a Comis-
são Interna de Prevenção de Acidentes 
- CIPA faz parte da Polícia Militar do Es-
tado de Goiás e está acessível a todos 
os militares. 

Cap Ubiratan comanda  CIPA no Colégio 
Militar Hugo de Carvalho Ramos
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V
eja bem! Enquanto você mora 
em mansões e palacetes, fre-
qüenta teatros, restaurantes e 
churrascarias grã-finas, toma 

banho em belíssimas piscinas aqueci-
das e, quando bate o calor, se refresca 
tomando sucos e sorvetes requintados, 
ainda sobra-lhe tempo para levar seus 
filhotes, que nasceram em aconche-
gantes suítes, a passearem em seus 
carrões aos shoppings center’s, onde 
adquirem, a peso de ouro, roupas e sa-
patos de grife e “quinquilharias” impor-
tadas, só para exibir sua abastança.

Você, amigo pardal, passa férias 
no exterior e só fala em telefone celular! 
e eu?! pobre tico-tico, que vivo pulando 
de galho em galho, em busca de um lu-
garzinho ao sol para construir um abrigo 
para os meus filhotes.

Vou labutando em busca das miga-
lhas que vão caindo de sua farta mesa, 

voando dia e noite para que os meus, 
um dia possam abandonar as botinas 
furadas, os chinelos rasgados, que 
possam deixar de vestir camisas remen-
dadas, quase sempre feitas de sacos de 
açúcar, sonhando um dia comprar uma 
bicicleta na festa de Natal para meus 
“barrigudinhos”.

Neste ano que se finda, anuncian-
do um novo, abra a porta, deixe entrar 
o clarão da solidariedade, coloque uma 
pitada de amor, uma colher de tolerân-
cia, uma xícara de bom humor, uma 
semente de carinho.

Tempere com todas as classes so-
ciais, não se esquecendo dos excluídos, 
enfermos, encarcerados, deficientes, 
idosos, desabrigados, dementes e dos 
mendigos.

Misture tudo com o suor da digni-
dade; honradez, probidade, e sirva em 
quantidade igualitária, de tal modo que 

dê para todos. Feche a janela para os 
individualistas, os lacaias, os aproveita-
dores, os desumanos e os violentos.

Na sobremesa, sirva as palavras 
do “Pai Celestial”, não se esquecendo 
de anotar a receita, para que esta possa 
ser feita tantas e tantas outras vezes.

No final do banquete, dê as mãos 
aos convidados e termine a festa abra-
çando a todos, e que as batidas dos 
corações acendam as luzes natalinas, 
e que as mesmas venham iluminar 
nossas vidas.

Zinval Joaquim Pereira - MAJ PM
Diretor Financeiro da ASSOF

O Pardal e o

Tico-tico
Não fique triste, ó pardal! a sua vida não é tão ruim assim

Feliz Natal e
 Próspero Ano Novo!
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F inanças
Prestação de contas mês de julho de 2006

RECEITA
Saldo do mês de junho de 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$ 0,00
Hotel 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$ 300,00
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
Assessoria 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$ 400,00
Gratificação motorista (Reginaldo) ------------------------------------------------------------------------------- R$ 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 de 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 67.782,48
Passivo julho de 2006---------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 68.870,61
Saldo (transportado para o mês de agosto de 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.

Prestação de contas mês de agosto de 2006

RECEITA
Saldo do mês de julho de 2006 ------------------------------------------------------------------------------------ R$ 1.088,13
Mensalidade sócio militares ------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 60.543,40
Mensalidades sócio civil -------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 3.577,00
Locação do salão de festas -------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 200,00
Locação de churrasqueira ----------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 50,00
Hotel de Trânsito ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 965,00
Venda de petecas (Pequita) -------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 40,00
Locação sala Jurídico -------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 400,00
Natação ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 550,00
Locação do estacionamento ------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 1.298,00
Locação das dependências do Clube -------------------------------------------------------------------------- R$ 500,00
Convite ingresso ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R$ 145,00
Exame médico ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 830,00
Locação de chalés em Aruanâ --------------------------------------------------------------------------------------- R$ 120,00
Parcela de titulo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R$ 300,00
Locação das piscinas para Universo --------------------------------------------------------------------------- R$ 1.600,00
Locação de Piscina para aulas de natação --------------------------------------------------------------- R$ 72,00
Total Ativo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 70.102,27

DESPESAS
Folha de pagamento ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 10.103,99
Serviço extra ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 50,00
Celg ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R$ 3.704,96
Saneago --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 910,10
Ração dos animais ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 163,00



26
REVISTA

Segurança Pública Dezembro - 2006

Prestação de contas mês de setembro de 2006

RECEITA
Saldo do mês de agosto de 2006 -------------------------------------------------------------------------------- R$ 12.919,48
Mensalidade sócio militares ------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 60.567,40
Mensalidades sócio civil -------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 1.472,00
Locação do salão de festas -------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 1.100,00
Churrasqueiras -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 30,00
Hotel de trânsito ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 1.030,00
Venda de petecas (Pequita) -------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 30,00
Locação sala ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R$ 400,00
Natação ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 776,00
Locação do estacionamento ------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 1.697,00
Venda de bolsas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R$ 350,00
Convite ingresso ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R$ 50,00
Exame médico ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 550,00
Revista Segurança Pública ---------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 1.500,00
Locação do bar -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 1.400,00
Locação das piscinas -------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 1.600,00
Locação restaurante ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 1.300,00
Locação campo de futebol ---------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 320,00
Locação das quadras -------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 380,00
Total Ativo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 87.471,88

DESPESAS
Folha de pagamento mês 08/2006 ---------------------------------------------------------------------------- R$ 12.536,71
Folha de pagamento mês 09/2006 ---------------------------------------------------------------------------- R$ 12.670,20
Serviço extra ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 332,00
Celg ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R$ 6.034,48
Saneago --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 1.134,35
Ração dos animais ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 165,00
Manutenção e reparos ------------------------------------------------------------------------------------------------------ R$ 3.780,59
Assessoria jurídica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 6.000,00
Custas judiciais (Associados)----------------------------------------------------------------------------------------- R$ 358,00
Conservação e limpeza ---------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 1.434,60
Contador meses  08  e  09/2006 ------------------------------------------------------------------------------- R$ 1.050,00
Química ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 525,00
Brasil Telecom ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 614,89
Gasolina (Pálio) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 295,00
Água Nina “consumo” ------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 84,50
Vivo  Empresa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 881,39
Médico ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R$ 427,20
Gás para sauna ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 660,45
Material de  expediente (papelaria)------------------------------------------------------------------------------ R$ 342,00
Manutenção das piscinas ------------------------------------------------------------------------------------------------ R$ 1.458,20
Diárias de viagens (Reginaldo)--------------------------------------------------------------------------------------- R$ 200,00
Desconto indevido -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 216,00
IPVA 2006  Pálio------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R$ 631,14  
Federação dos Clubes ------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 100,02
Pagamento de bolsas -------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 294,00

Manutenção e reparos ------------------------------------------------------------------------------------------------------ R$ 3.036,25
Assessoria jurídica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 6.750,00
Custas judiciais (Associados)----------------------------------------------------------------------------------------- R$ 511,80
Rescisão Paulo Henrique ------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 1.280,67
Rescisão Pedro Pereira da Luz -------------------------------------------------------------------------------------- R$ 779,42
Conservação e Limpeza --------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 1.055,29
Contador --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 525,00
Química ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 525,00
Brasil Telecom mês 06/2006 ---------------------------------------------------------------------------------------- R$ 541,26
Brasil Telecom mês 07/2006 ---------------------------------------------------------------------------------------- R$ 518,93
Gasolina (Pálio) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 1.007,41
Água  Nina “consumo” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ R$ 30,40
Vivo Empresa ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R$ 631,69
Médico ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R$ 534,00
Gás para sauna ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 650,51
Material de expediente (papelaria) ------------------------------------------------------------------------------- R$ 59,95
Manutenção das piscinas ------------------------------------------------------------------------------------------------ R$ 1.358,00
Diárias de viagens (Reginaldo)--------------------------------------------------------------------------------------- R$ 220,00
Desconto indevido -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 162,00
Assinatura de Opolular ------------------------------------------------------------------------------------------------------ R$ 388,00  
Federação dos Clubes ------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 100,02
2º  Via CAE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 7,55
Publicação Edital Semma ------------------------------------------------------------------------------------------------ R$ 146,80
Pneus do pálio (parcela  4/4) ---------------------------------------------------------------------------------------- R$ 315,00
Reforma campo de futebol ---------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 5.369,00
Férias de funcionários ------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 1.920,91
Gratificação de diretoria --------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 4.400,00
Diretores de dia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 80,00
Cartuchos de tinta para impressora ---------------------------------------------------------------------------- R$ 238,40
Ajuda para confraternização do COPOM --------------------------------------------------------------------- R$ 100,80
Ajuda para aquisição placas condecorativas para 1º  CIA ----------------------------------- R$ 400,00
Essencia de eucalipto para sauna-------------------------------------------------------------------------------- R$ 26,70
Médico ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R$ 534,00
Senalba ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 39,60
Adubos para o campo de futebol ---------------------------------------------------------------------------------- R$ 372,00
Refeições para os funcionários ------------------------------------------------------------------------------------- R$ 4.000,00
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
Informática ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 1.000,00
Goiás Net ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 11,92
Tarifas bancárias ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 796,46
Total Passivo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 57.182,79
Ativo agosto de 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 70.102,27
Passivo agosto de 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------ R$ 57.182,79
Saldo (transportado para o mês de setembro de 2006) --------------------------------- R$ 12.919,48

Em agosto 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.

F inanças



2�
REVISTA

Segurança PúblicaDezembro - 2006

Celg ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R$ 4.780,72   
Saneago --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 952,86
Ração dos animais ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 205,00
Manutenção e reparos ------------------------------------------------------------------------------------------------------ R$ 4.062,04
Assessoria jurídica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 6.000,00
Custas judiciais (Associados)----------------------------------------------------------------------------------------- R$ 505,50
Conservação e limpeza ---------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 1.900,78
Contador --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 525,00
Química ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 525,00
Brasil Telecom  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 604,54
Gasolina (Pálio) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 590,58
Água Nina “consumo” ------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 57,00
Vivo empresa ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R$ 1.075,33
Médico mês 09/2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ R$ 534,00
Médico mês 10/2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ R$ 587,40
Gás para sauna ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 704,87
Material de expediente (papelaria) ------------------------------------------------------------------------------- R$ 398,55
Manutenção das piscinas ------------------------------------------------------------------------------------------------ R$ 1.629,55
Desconto indevido -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 162,00
IPVA 2006 Pálio ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 631,14
Federação dos Clubes ------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 100,02
Pagamento de bolsas -------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 294,00
Doação (coroa de flores/Associados falecidos)------------------------------------------------------ R$ 200,00
2º parcela confecção de site para Assof ------------------------------------------------------------------- R$ 985,00
IPTU de Caldas Novas ------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 660,85
Tinta para impressora ------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 220,00
Refeições de funcionários mês 09/2006 ----------------------------------------------------------------- R$ 2.603,19
Refeições de funcionários  mês  10/2006 --------------------------------------------------------------- R$ 2.929,00
Grama esmeralda (campo de futebol) ------------------------------------------------------------------------- R$ 1.600,00
Reparos do pálio mês 09/2006 (Brasauto) ------------------------------------------------------------- R$       500,00
Reparos do pálio mês 10/2006 (Brasauto) ------------------------------------------------------------- R$ 435,00
Doação filtro de Purificador de água para 25º CIPM --------------------------------------------- R$         96,00
Fujioka (poster em homenagem ao CBM de Goiás) ----------------------------------------------- R$ 900,00
Reforma campo de futebol ---------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 6.183,00
Gratificação de diretoria mês 10/2006 --------------------------------------------------------------------- R$ 5.850,00
Diretores de dia meses 09 e 10/2006 --------------------------------------------------------------------- R$ 640,00
Goiásnet --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 11,29
Correspondências --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 94,76
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
Valdecy (Estacionamento) ------------------------------------------------------------------------------------------------ R$ 350,00
Tarifas bancárias ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 816,24
Total Passivo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 70.452,50
Ativo outubro de 2006 --------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 85.098,10
Passivo outubro de 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------- R$ 70.452,50
Saldo Transportado para o mês de novembro de 2006 ----------------------------------- R$ 14.645,60

Em  Outubro  de  2.006  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.

Férias de funcionários ------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 3.500,69
Tinta de impressora ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 165,00
Reforma do salão de festas ------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 1.929,00
Reforma campo de futebol ---------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 690,00
Gratificação de diretoria mês 08/2006 --------------------------------------------------------------------- R$ 5.250,00
Gratificação de diretoria mês 09/2006 --------------------------------------------------------------------- R$ 6.300,00
Diretores de dia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 360,00 
Ajuda para confraternização SD PM Willian -------------------------------------------------------------- R$ 204,35
Goiásnet --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 11,29
Correspondências --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 722,63
Assessoria de Informática ----------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 400,00
Gratificação motorista (Reginaldo) meses 08 e 09/2006 ---------------------------------- R$ 826,00
Gratificação secretária (Célia Lima) meses 08 e 09/2006 -------------------------------- R$ 826,00
Gratificação motoboy (Freitas) meses 08 e 09/2006 ------------------------------------------ R$ 1.200,00
Valdecy (Estacionamento) meses 08 e 09/2006 --------------------------------------------------- R$ 700,00
Tarifas bancárias ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 516,24
Total Passivo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 75.726,92
Ativo setembro de 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------ R$ 87.471,88
Passivo setembro de 2006 ------------------------------------------------------------------------------------- R$ 75.726,92
Saldo (transportado para o mês de outubro de 2006) ------------------------------------ R$ 11.744,96

Em setembro 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 outubro de 2006

RECEITA
Saldo do mês de setembro de 2006 -------------------------------------------------------------------------- R$ 11.744,96
Mensalidade sócio militares ------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 60.467,40
Mensalidades sócio civil -------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 1.732,00
Locação do salão de festas -------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 1.980,00
Locação de churrasqueira ----------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 50,00
Hotel de trânsito ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 1.045,00
Venda de petecas (Pequita) -------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 20,00
Locação sala ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R$ 130,00
Natação ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 655,00
Locação do estacionamento ------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 1.908,00
Chalé em Aruanã----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 100,00
Convite ingresso ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R$ 174,00
Exame médico ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 410,00
Locação do Clube, para recreação de escolas -------------------------------------------------------- R$ 1.401,74
Parcela de título ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R$ 100,00
Locação das piscinas -------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 1.600,00
Locação do restaurante ---------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 1.300,00
Locação das quadras -------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 280,00
Total Ativo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 85.098,10

DESPESAS
Folha de pagamento mês 10/2006 ---------------------------------------------------------------------------- R$ 15.513,43
Serviço extra ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 260,00
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Prestação de contas mês de novembro de 2005

RECEITA
Saldo do mês de outubro de 2005 R$ 26.370,16

Mensalidade sócio militar R$ 60.770,00

Mensalidades sócio civil R$ 1.260,00 

Diárias do hotel de trânsito R$ 1.440,00

Locação do salão de festas R$ 4.119,00

Colônia de férias (filhos dos servidores da S M T) R$ 4.655,00

Natação R$ 480,00

Natação (Professor Alceu) R$ 88,00

Locação quadra R$ 100,00

Titulo de sócio contribuinte R$ 800,00

Locação do estacionamento R$ 1.399,00

Locação campo de futebol R$ 300,00

Locação sala no interior salão de festas mês 11 / 2005 R$ 300,00

Convite ingresso R$ 45,00

Exame médico R$ 450,00

Total Ativo R$ 102.576,16

DESPESAS
Folha de pagamento agosto de 2005 R$ 12.819,18 

Folha de pagamento 1º parcela do 13º salário R$ 4.667,00

Folha de pagamento 2º parcela do 13º salário R$ 3.938,00

Extras de funcionários R$ 310,00

Convênios R$ 500,00

Celg R$ 5.020,34

Saneago R$ 39,32

Desconto Indevido R$ 162,00

Vivo Empresa R$ 466,47

Telefone Brasil Telecom R$ 570,05

Parcela piscina (Construção do deck) R$ 4.250,00

Material permanente (uma máquina grama mono MC50E 2.500 W) R$ 680,00

Manutenção e reparos R$ 4.955,61

Conservação e limpeza R$ 1.348,91

Contador R$ 450,00

Médico R$ 534,00

Química R$ 450,00  

Gasolina (Pálio) R$ 678,40

INSS referência  10/2005 R$ 3.950,48

Reforma campo nº  01 (ao lado do restaurante) R$ 2.910,00   

Jornal Opopular (edital de convocação) R$ 646,40

Pagamento ISS colônia de férias julho de 2005 R$ 245,00

Doação de brindes para 13º aniversário aspirantes 92 R$ 440,00

Rescisão Pedro Cabral dos Santos Filho R$ 1.815,37

Doação para café da manhã  Gab-Daaf R$ 500,00

Doação TV CCE 20” para COPOM R$ 399,00

Doação DVD para ROTAM R$ 269,00

Doação 01 caminhão areia Capelânia Evengélica da PMGO R$ 500,00

Gás para sauna meses 10 e 11/2005 R$ 795,39

Ração para os animais R$ 84,00

Água Nina “consumo” R$ 76,00

Matérial de expediente “papelaria” R$ 96,00

Férias de funcionários R$ 1.718,41

Diretores de dia R$ 240,00

Pequenas despesas(cartório/xerox/correspondências) R$ 200,40

Almoço dos funcionários no mês de outubro de 2005 R$ 2.086,58

Pagto mês outubro/2005 Valdecy R. de Souza (estacionamento) R$ 300,00 

Pagto 13º/2005 Valdecy R. de Souza (estacionamento) R$ 300,00 

Prolabore diretoria mês outubro/2005 R$ 3.500,00

Prolabore diretoria 13º/2005 R$ 3.200,00

Prolabore motorista mês outubro/2005 R$ 268,00

Prolabore motorista 13º/2005 R$ 200,00

Prolabore motorista férias 2004/2005 R$ 357,00

Prolabore secretária mês outubro/2005 R$ 268,00

Prolabore secretária 13º/2005 R$ 200,00

Prolabore secretária férias 2004/2005 R$ 357,00

Assessoria informática mêsoutubro/2005 R$ 400,00

Assessoria informática 13º/2005 R$ 400,00

Pis mês outubro/2005 R$ 117,14

Material conservação e limpeza das piscinas R$ 1.225,00

Assessoria jurídica R$ 5.000,00

Custas judiciais (assessoria jurídica) R$ 166,84

FGTS mês 10/2005 R$ 995,66

Mensalidade Federeção dos Clubes R$ 100,02

Goiás Net R$ 11,92

Guarda noturno (ajuda alimentação) R$ 200,00

Tarifas bancárias R$ 831,51

Total Passivo R$ 77.209,40
Ativo novembro de 2005 R$ 102.576,16
Passivo novembro de 2005 R$ 77.209,40
Saldo transportado para o mês de dezembro de 2005 R$ 25.366,76

Em outubro de 2005 foram pagas dívidas da gestão anterior no valor de R$  500,00, restando 

ainda  a quantia de R$ 27.579,49, não incluso multas e juros.

F inanças
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A
Polícia Militar do Estado de 
Goiás há muito tempo vem re-
cebendo elogios pelos valiosos 
serviços prestados à comuni-

dade goiana, garantindo  segurança e 
preservando a vida e o patrimônio em 
nossos municípios. Contudo, a partici-
pação dessa instituição em nosso dia-a-
dia vai além das viaturas. A PM através 
de sua divisão de Ensino, Instrução e 
Pesquisa, sob o comando do coronel 
Balthazar Donizete de Souza, desenvolve 
um trabalho voltado para a formação 
de jovens cidadãos, com o objetivo de 
formar homens de bem, que possam 
viver com dignidade e ética.

Além da Academia Militar, que pre-
para homens e mulheres para servirem 
o Estado, a PM-GO disponibiliza outras 
seis instituições de ensino, sendo três 
na capital e outras três no interior, em 
Itumbiara, Anápolis e Rio Verde. Em 
Goiânia existe o CPMG Hugo, CPMG 
Ayrton Senna e CPMG Vasco dos Reis. 
A marca desses centros de ensinos é a 
disciplina, que visa oferecer aos alunos 
uma educação de qualidade.

O Colégio da Polícia Militar do Esta-
do de Goiás  Hugo de Carvalho Ramos, 
tem em sua frente, há três anos, o major 
Epaminondas Alves Costa, que procura 
exercer de forma salutar esse grande 

de qualidade

A Polícia Militar  
tem um modelo 
de educação que é 
exemplo no Estado

Colégio Militar tem educação
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letivo de 2006, o número de candidatos 
por vagas para a 6ª série foi de 37”, 
afirma o comandante.

Entretanto, os alunos, que con-
seguem ingressar nessa instituição, 
sabem que irão desfrutar de um ensino 
de qualidade. “A prova de que nosso 
colégio é um exemplo a ser seguido 
pode ser retratado com dois números. 
Temos 95% de aprovação em vestibu-
lares e o mais surpreendente, por se 
tratar de um colégio público, temos um 
nível de evasão escolar inferior a 1%, 
enquanto a média nacional chega a 
40%”, ressalta o Major.

se tornando a cada dia 
um dos melhores centros 
de ensino do Estado de 
Goiás, superando em inú-
meras vezes algumas das 
mais tradicionais escolas 
particulares.

Educação - A forma-
ção intelectual e moral 
de seus alunos permite 
que o CPMG Hugo se 
torne referência, isso por 
que segurança, ensino de 
qualidade, baixo custo, 
localização, quadro de 
professores e estrutura fa-
zem parte das premissas 
desse centro de ensino.

O colégio, que está 
situado na Av. E no setor 
Jardim Goiás, funciona em 
três turnos e conta com 
aproximadamente 2.800 
alunos do ensino médio e 
fundamental, sendo a maior instituição 
de ensino da PM e uma das maiores do 
estado. Suas vagas para estudantes 
são dividas, ficando 50% dirigidas aos 
dependentes de militares e aos outras 
para civis. Segundo o comandante do 
CPMG Hugo, major Epaminondas, a pro-
cura por vagas cresce a cada ano, sendo 
necessária a realização de testes para o 
ingresso de novos estudantes. “Para se 
ter uma idéia, para um não dependente 
de militar entrar no colégio ele tem que 
passar por uma seleção que supera, em 
alguns casos, o nível de candidato por 
vagas de muitos vestibulares. Para o ano 

desafio, que é a educação infantil e juve-
nil. “Temos um árduo trabalho, mas que 
é bastante recompensante, à medida 
que vemos os alunos virarem homens 
e mulheres dispostos a construírem o 
futuro da nação”, afirma o major.

O Colégio Estadual Hugo de Car-
valho Ramos foi repassado à Polícia 
Militar no ano de 2000. Até essa data, 
a instituição que havia sido construída 
para ser um exemplo de educação, so-
fria com o descaso e, principalmente, 
com a falta de segurança, o que permitia 
sua degradação.

Logo que assumiu o comando do 
Colégio, a PM procurou novas maneiras 
de viabilizá-lo e transformá-lo em um 
centro de ensino de referência. Além de 
viabilizar uma educação através do civis-
mo e cidadania, a PM realizou amplas 
reformas no espaço físico do colégio, 
o que lhe permitiu ser um dos mais 
procurados por militares e civis. “Nós 
procuramos servir aos nossos alunos o 
que há de melhor. Pois, só através desse 
esforço, poderemos cobrar no futuro, 
cidadãos responsáveis e conscientes”, 
enfatiza Epaminondas.

Entre as principais reformas rea-
lizadas no CPMG Hugo podemos des-
tacar a do laboratório de informática, 
auditório, sala de musculação, tatames 
para a prática de jiu-jitsu e judô, estacio-
namento coberto, sala de dança e arte, 
mecanografia, sala VIP para professo-
res, pátio, laboratório de ciências e bi-
blioteca informatizada, além de oferecer 
lanches para todos os alunos. Com este 
conglomerado de requisitos o Hugo vem 

Maj. Epaminondas acredita na formação 
de  cidadãos de bem através da educação
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A
dministrada pelo CEL QOPM R/
R Romeu José Gonçalves, atual 
prefeito, Joviânia conta hoje 
com a sede do 3º Pelotão PM, 

per tencente à 20ª CIPM e comandado 
pelo 2º TEN QOPM Sandro Nogueira de 
Rezende, que exerce com êxito suas 
funções na cidade. Com um trabalho 
digno e reconhecido pela população, a 
PM sabe que pode contar com o poder 
público municipal, visto que este não 
mede esforços para oferecer total 
apoio para que a Polícia Militar desem-
penhe com eficiência e produtividade 
o serviço policial.

Os cidadãos de Joviânia sabem que 
estão protegidos, pois a atuação dos 
policiais militares do 3º Pelotão tem sido 
enérgica contra os que plantam a desor-
dem e desrespeitam as leis. O gerente 
do Auto-Posto Gameleira, Thiago Ferreira, 
acredita que o trabalho diuturno da PM 
vem coibindo qualquer tentativa de ação 
de maus elementos na região. “Joviânia 
conta hoje com uma eficiente polícia, que 
previne e age corretamente sempre que 
necessário”, afirma o gerente.

Além do trabalho diário da função 
militar, a PM de Joviânia desenvolve 
projetos que visam aproximar a polícia 

Parceria entre prefeitura e PM tem 

O município de Joviânia, 
localizado na área do 
6º Comando Regional 
de Polícia Militar, 
tem se destacado no 
cenário da Segurança 
Pública Estadual pela 
atuação conjunta entre a 
prefeitura municipal 
e a PM

bons resultados em Joviânia

dos cidadãos, oferecendo conhecimento 
e disseminando a prática da ética e do 
bem. Dentre os projetos desenvolvidos 
pela Polícia Militar naquele município 
estão o Policiamento Comunitário, o PRO-
ERD, o programa de rádio “Plantão Poli-
cial” e diversas palestras nas escolas, 
além de vários outros que se encontram 
em fase de implementação.

Os policiais militares daquela 
cidade vêm realizando um excelente 
trabalho que, além de manter a ordem 
pública e paz social, buscam diariamen-
te estreitar os laços de confiabilidade 
entre polícia e sociedade.

Comandante Sandro Rezende consegue bons resultados em Joviânia através de parcerias
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Cap QOPM Edsson Cândido Ribeiro

E
sta tem sido uma das inquie-
tações mais intensas vividas 
pelos governos em todos 
os níveis, em busca de uma 

solução adequada a questão de segu-
rança pública nos últimos anos, nesse 
aspecto surge a filosofia de polícia 
comunitária como uma das alternativas 
viáveis para prevenir  o problema da 
criminalidade e da violência.

A mudança e a transformação orga-
nizacional das empresas e Instituições 
ostentam-se como únicos processos 
possíveis de manutenção de suas mar-
cas, produtos e serviços no mercado 
contemporâneo.

No caso da Polícia Militar, teori-
camente, a única responsável pelas 
atividades de prevenção do crime e 

da Ordem Pública, no campo da Segu-
rança do Cidadão as transformações 
internas devem primar pela redefinição 
da sua própria filosofia, voltando o 
seu enfoque para a clientela de seus 
ser viços, ou seja, a sociedade. As 
estratégias e a metodologia devem 
ser direcionadas para a satisfação 
das carências do cidadão. A estrutura 
policial militar precisa se enquadrar 
aos novos modelos de organizações 

em busca da melhoria da qualidade 
de seus serviços.

Há necessidade de corrigir os 
rumos das instituições, sem deixar de 
considerar a qualidade dos valores já 
existentes, assim como as atividades 
que satisfazem a clientela.

Muitos velhos paradigmas devem 
ser quebrados, apesar da compreensível 
resistência alicerçada pelo tradicio-
nalismo institucional. Todavia, essas 
tradições mantidas de maneira inflexível 
diante dos novos tempos, podem levar 
à ruína qualquer organização.

É possível respeitar as tradições de 
uma instituição direcionando-a em busca 
de um progresso contínuo, estrategica-
mente planejado. A tradição e a história 
podem e devem servir de sustentáculo 
para se alavancar novas conquistas, 
desde que sejam respeitadas as neces-

Policiamento tradicional

Por que é preciso mudar?

Já dizia Maquiavel 
em O Príncipe        
“Mas se os tempos 
mudam e os 
comportamentos 
não se alteram, 
então é a ruína”

As estratégias e a 
metodologia devem ser 
direcionadas para a 

satisfação das carências 
do cidadão

“

”

Èdson  faz 
campanha em 
prol da polícia 

comunitária
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sidades de inovações e transformações, 
imprescindíveis à administração e ao 
gerenciamento dos novos tempos. 

As mudanças, por menores que 
sejam, inicialmente, podem desagradar 
ao homem, visto que a busca de novos 
caminhos, não raras vezes, torna-se mais 
difícil que a manutenção da rotina impreg-
nada dentro de qualquer administração. 
Não foi diferente na Inglaterra, quando 
Sir Robert Peel, iniciou a reforma na po-
lícia Inglesa 1829, pois naquele tempo 
já era necessário uma polícia mais pró-
ximo da comunidade, que tivesse uma 
doutrina comunitária, com o enfoque na 
prevenção (pro-ativa) sem deixar de lado 
a repressão de pequenos delitos, tendo 
sido criada a “Scotland Yard” a policia 
metropolitana de Londres. 

A resistência deve ser respeitada 
e trabalhada dentro de um objetivo que 
permita a experiência de novas teorias e 
práticas. É preciso conscientizar a equipe 
de trabalho da necessidade de adequar 
sua produtividade para uma nova realida-
de e novas exigências. E por mais solidifi-
cados que sejam os métodos, eles devem 
acompanhar a mudança dos tempos e 
dos contextos sociais. Devemos estar 
preparados para atuar em novos cenários, 
que as mudanças exige a todo tempo no 
mundo moderno, cada vez mais exigente 
no contexto dos serviços públicos.

A mudança de mentalidade neces-
sária para existência de comportamento 
adequados em um novo modelo de 
polícia, deve nascer de uma visão que 
proporcione o descongelamento de 
uma estrutura tradicional, objetivando 
moldá-la dentro de uma filosofia inova-
dora e eficaz. Não bastará à Instituição 
visualizar e buscar cumprir este objetivo. 
Seus integrantes precisam tê-lo como 
comprometimento maior.

Em Goiás já estamos vivendo estas 
transformações, inovadoras, o nosso Co-
mandante Geral CEL PM EDSON COSTA 
ARAÚJO, deu início a essas mudanças 
instituindo a setorização do policiamento 
em todo o Estado, e isto coloca a Policia 
Militar de Goiás, entre as polícias que 

adotam a filosofia de polícia moderna. 
Isto conforma com o conceito de policia 
comunitária “estratégia organizacional”, 
descentralizar o comando e dar autono-
mia ao oficial que está mais próxima da 
comunidade, para que junto com essa, 
possa identificar, priorizar e resolver os 
problemas que lhe afligi. 

 “... a transformação organizacional 
deve criar e sustentar o compromisso de 
atender e superar as expectativas do 
cliente”. Afirma Bertª Spector, em sua 
obra “Como criar e administrar empre-
sas horizontais”.

Diz ainda: “Não é tarefa de uma 
unidade de um departamento isolado”. 
“Trata-se de uma revolução geral que 
coloca o cliente no centro do universo 
organizacional”.

Daí a necessidade da valorização 
do processo de parceira e interatividade 
(policiamento comunitário) existente 
entre a Instituição Policial e a sua 
clientela, a sociedade.

Os serviços prestados devem ser 
avaliados por aqueles que o recebem e 
pagam por eles cabendo-lhes definir e 
exigir, inclusive, os padrões de atendi-
mento qualificados, através de consultas, 
críticas e sugestões. E nesse aspecto a 
nossa polícia esta realizando um trabalho 
de ponta, tendo instituído o SAC (Serviço 
de Atendimento ao Cidadão).

A qualidade dos serviços oferecidos 
será diretamente proporcional à exigência 
dos clientes, denotando uma responsabi-
lidade mútua para os níveis da qualidade 
entre a Instituição e a seus clientes. A 

negação de participação da sociedade 
nesse processo demandará uma de-
finição de qualidade pautada apenas 
nas informações e visões internas dos 
prestadores de serviços.

Esse processo participativo que 
define os padrões dos serviços presta-
dos, não se resume às Campanhas de 
Qualidade, mas em estratégias e meto-
dologias permanentes e organizadas de 
acompanhamento e avaliação. A qualida-
de dos serviços prestados deve estar sob 
a ótica da transformação, visando atender 
as demandas sociais de acordo com os 
contextos e realidades regionalizadas.

Precisamos entender que os 
serviços prestados pelas instituições 
policiais visam resolver problemas so-
ciais. O grau de satisfação dos clientes 
dependerá da capacidade dos policiais 
de resolverem os problemas identifica-
dos junto com a comunidade.

O policial precisa conhecer e refletir 
sobre a sua responsabilidade em res-
ponder ao cliente da Policia de maneira 
satisfatória. Não bastará à Instituição 
visualizar e buscar cumprir este objetivo. 
Seus integrantes precisam tê-lo como 
comprometimento maior.

Obedecendo a esse imperativo 
de mudança, o Comando do 1º BPM, 
já começou a mudar, dando palestra 
aos seus oficiais sobre o assunto em 
menção e planeja criar um curso per-
manente de policiamento comunitário, 
para toda sua tropa. 

“Não se pode imaginar as 
metrópoles brasileiras com 
menos violência sem uma 
reforma na polícia” 

Edward Laeser - Doutor por Havard

CAP QOPM EDSSON CÂNDIDO RIBEIRO, 
Multiplicador Nacional do Policiamento Comunitário 
- SENASP, Cmt da 2ª CIA OP - 1º BPM, aonde 

vem atuando com base nesta filosofia, e os resultado são 
surpreendente, já há uma redução 132,7 %, dos índices 

de criminalidade comparado com o ano de 2005.

A resistência deve 
ser respeitada e 

trabalhada dentro de 
um objetivo que permita 
a experiência de novas 

teorias e práticas

“

”
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Incentivo à pratica

O
esporte é uma atividade criada 
pelo ser humano para servir-
lhe de muitas maneiras, dá ao 
seu tempo livre prazer, socia-

biliza suas relações, empolga, dá brilho, 
o faz superar limites, promove uma vida 
mais longa e saudável. Esporte, como 
conceito, é uma atividade metódica e 
regular, que agrega resultados palpáveis 
concernentes à anatomia dos gestos e 
à mobilidade dos indivíduos.

Muitas vezes é encarado como 
profissão, passando a ter um signi-
ficado mais amplo na vida de seus 
praticantes. Os chamados atletas de 
competição, do esporte de alto nível de-
dicam suas vidas dia e noite em busca 
de resultados positivos, para finalizar 
com a glória de sentir-se campeão e 
elite no momento da disputa. 

Entretanto, existem aquelas pes-
soas que praticam o esporte apenas 
por pura diversão, lazer. Procuram as 
práticas desportivas para relaxar depois 
de um dia estressante no trabalho, ou 
busca uma vida saudável por meio das 
atividades físicas. Para as crianças, 
além de ajudar no desenvolvimento 
físico, ajuda na parte de sociabilização, 
aprendendo a ganhar e a perder, a dividir 
responsabilidades, liderar e ser liderado, 
disciplina, esforço, determinação.

Pensando nesses benefícios que o 
esporte traz para o ser humano, a Asso-
ciação dos Oficiais Policiais e Bombeiros 
Militares procura oferecer para seu asso-
ciado uma gama bastante diversificada 
de atividades esportivas. Durante todos 
os dias da semana, nos mais diversos 
horários, há alguma turma praticando 

esporte no clube da Assof. Entre as 
atividades desenvolvidas no clube estão: 
natação, hidroginástica, tênis, capoeira, 
futsal e dança de salão.

Segundo o capitão PM Carrijo, 
diretor do departamento de esportes, 

desportiva

Quadra de tênis passará por reformas em 2007

Cap Carrijo diretor do departamento de 
esporte da Assof
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NÍVEIS DIAS DE AULAS HORÁRIO 

Iniciação/Aperf. Segunda, Quarta e Sexta 12h00/13h00

Iniciação/Aperf. Segunda, Quarta e Sexta 13h00/14h00

campos para praticar o esporte mais 
apreciado pelos brasileiros. As quadras 
de tênis receberão atenção especial 
neste segundo mandato. “Essa foi uma 
reivindicação dos associados, que gos-
tam muito de praticar tênis e também 
peteca (que utiliza a mesma quadra), 
primeiro reformamos os campos de 
futebol, agora chegou a vez das quadras 
de tênis”, informa Carrijo.

Outro projeto que tem garantia de 
sucesso é o retorno das colônias de 
Férias do Clube dos Oficias. Alegria para 
a criançada e sossego para os pais! A 
colônia de Férias da Assof conta com 
muitas atividades esportivas e por este 
motivo sempre foi muito bem quista pe-
las crianças, que ficam entediadas quan-
do entram de férias e não podem viajar 
porque os pais estão trabalhando.

na segunda gestão da chapa Repre-
sentação e Voz, o esporte será uma 
das prioridades. “Queremos trazer o 
associado para a prática espor tiva, 
temos as escolinhas de esporte para 
as crianças e também opções para os 
adultos, como por exemplo, a dança de 
salão. Promover o esporte é promover a 
vida, pois além dos benefícios trazidos 
para a saúde em geral, pensamos na 
integração social oferecida por esta 
atividade”, afirma o capitão.

Para isso, a Assof conta com uma 
equipe de profissionais altamente ga-
baritados para ministrar as aulas, são 
professores de educação física que 
procuram oferecer aos seus alunos o 
esporte de uma maneira correta: com 
saúde, sem exageros, respeitando a 
individualidade e os limites de cada 

um (veja a tabela de horários e preços 
nos quadros).

camPeonatos
Uma das estratégias a serem 

utilizadas pelo diretor espor tivo, é a 
realização de competições de tênis, 
futsal e peteca nas duas categorias, 
infantil e adulto. Através desses 
campeonatos a expectativa é que 
inicialmente os pais tragam os filhos 
e em seguida passem, eles mesmos, 
a par ticipar deste tipo de evento.

O investimento na área de esportes 
da Assof foi constante nesse ano que 
finda, foram construídos três Campos 
de Futebol Soçaite cobertos com grama 
Bermuda 480, outros dois passam por 
reformas. Ou seja, para o próximo ano 
o associado poderá contar com cinco 

MENSALIDADE

SÓCIO: 25,00 - COMUNIDADE: 30,00 - MATRICULA 10,00

TOTAL SÓCIO: 35,00 - TOTAL COMUNIDADE: 40,00

 DIAS DE AULAS HORÁRIO PROFESSOR 

Segunda, Quarta e Sexta 19:00 ás 20:00h Mardem 

caPoeira

MENSALIDADE

SÓCIO: 25,00 - COMUNIDADE: 40,00 - MATRICULA 10,00 

EXAME MÉDICO R$ 5,00 - TOTAL SÓCIO: 50,00

TOTAL COMUNIDADE: 55,00

HidroGinástica
 DIAS DE AULAS HORÁRIO PROFESSOR 

Quarta e Sexta 09h00 às 10h00 Alceu

Terça e Quinta 16h00 às 17h00 Alceu 

Segunda, Quarta e Sexta 11h00 às 12h00 André

CAMPO - Professor Zezinho

MENSALIDADE

SÓCIO: 30,00 - COMUNIDADE: 50,00 - MATRICULA 10,00

TOTAL SÓCIO: 40,00 - TOTAL COMUNIDADE: 60,00

FuteBol

MODALIDADE DIAS DE AULAS HORÁRIO 

Treinamento 13 a 16 anos Terça e Quinta 15:30/16:30h

Treinamento 10 a 13 anos Terça e Quinta 16:30/17:30h

Iniciação 04 a 12 anos Terça e Quinta 17:30/18:30h

Iniciação 04 a 12 anos Quarta e Sexta 08:00/09:00h

Treinamento 10 a 15 anos Quarta e Sexta 09:00/10:00h

Adulto     Sexta-feira 19:00/21:00h

R$ 180.00 07h00 as 18h00 - R$ 200.00 18h00 as 21h00

SÓCIO 30% DE DESCONTO - 08 aulas ao mês de 01 hora

Não há taxa de matrícula

tênis
 DIAS DE AULAS HORÁRIO PROFESSOR 

Segunda, Quarta e Sexta 07h00 ás 21h00 Francinaldo

Terça e Quinta 07h00 ás 18h00 Francinaldo

Segunda, Quarta e Sexta 07h00 as 21h00 Manoel

Terça e Quinta 14h às 21h00 Manoel

Professor Alceu
natação - Piscina média

NÍVEIS DIAS DE AULAS HORÁRIO 

Iniciação/Aperf. Terça á Sexta 08h00/09h00

Iniciação/Aperf. Terça á Sexta 09h00/10h00

Iniciação/Aperf. Terça á Sexta 10h00/11h00

Iniciação/Aperf. Segunda, Quarta e Sexta 14h00/15h00

Iniciação/Aperf. Segunda, Quarta e Sexta 15h00/16h00

Iniciação/Aperf. Segunda, Quarta e Sexta 16h00/17h00

Iniciação/Aperf. Segunda, Quarta e Sexta 17h00/18h00

Iniciação/Aperf. Segunda, Quarta e Sexta 18h00/19h00

MENSALIDADE

SÓCIO: 25,00 - COMUNIDADE: 30,00 - MATRICULA 10,00

TOTAL SÓCIO: 50,00 - TOTAL COMUNIDADE: 60,00

 DIAS DE AULAS HORÁRIO PROFESSOR 

Quarta ou Sexta 19:30 ás 21:30h Paulo e Renata

dança de salão
INICIANTES (SOMENTE PARA CASAIS) Professor Alceu

natação - Piscina Grande

NÍVEIS DIAS DE AULAS HORÁRIO 

Iniciação/Aperf. Terça e Quinta 14h00/15h00

Iniciação/Aperf. Terça e Quinta 15h00/16h00

Iniciação/Aperf. Terça e Quinta 17h00/18h00

Professor Márcio
natação - Piscina GrandeProfessor Luiz

natação - Piscina Grande

NÍVEIS DIAS DE AULAS HORÁRIO 

Aperfeiçoamento Terça e Quinta 07h00/08h00

Iniciação/Aperf. Terça e Quinta 08h00/09h00

Iniciação/Aperf. Terça e Quinta 09h00/10h00

Iniciação/Aperf. Segunda, Quarta e Sexta 14h00/15h00

Aperfeiçoamento Segunda, Quarta e Sexta 15h00/16h00

Iniciação/Aperf. Segunda, Quarta e Sexta 16h00/17h00

Aperfeiçoamento Segunda, Quarta e Sexta 17h00/18h00

Aperfeiçoamento Segunda, Quarta e Sexta 18h00/19h00

Iniciação/Aperf. Segunda, Quarta e Sexta 19h00/20h00

Aperfeiçoamento Segunda e Sexta 20h00/21h00

MENSALIDADE 2 X 3X 4X 5X
SÓCIO 25,00 30,00 35,00 40,00
COMUNIDADE 40,00 50,00 60,00 70,00
MATRICULA 10,00 10,00 10,00 10,00
EXAME MÉDICO 5,00 5,00 5,00 5,00
TOTAL SÓCIO 40,00 45,00 50,00 55,00
TOTAL COMUN. 55,00 65,00 75,00 85,00
Outras informações: 3241.9271 - 8437.3096 - www.assof.org.br
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A
Gerência de Ensino dos Bom-
beiros Militares do Estado de 
Goiás é responsável pelo ensi-
no e aperfeiçoamento de toda 

a tropa do Estado. Os Bombeiros que 
por ali passam, fazem os mais diversos 
cursos com o intuito de se aprimorar 
para melhor servir a comunidade.  

No caso dos bombeiros soldados, 
o centro de treinamento é outro, pois 
não há espaço físico suficiente para 
abrigar todo o contingente, por isso a 
o Curso de Formação de Soldados se 
dá no 1º Grupamento de Incêndio, en-
tretanto, toda a parte administrativa e 
de planejamento é feita pela Gerência 
de Ensino. “Nós nunca tivemos tantos 
bombeiros soldados, como temos hoje, 
quando o governador Marconi Perillo 
assumiu o governo o número girava em 

torno de 800, ao longo dos sete anos 
de mandato o quadro praticamente tripli-
cou, e nós não tínhamos um lugar com 
espaço físico suficiente que pudesse 
centralizar todo o ensino”, explica o 
Tenente Coronel Claudinei, responsável 
pela Gerência de Ensino.

Já foram formadas pela GE três 
turmas de oficiais, pelo Curso de Forma-
ção de Oficiais (CFO) em 2004, 2005 e 
2006. O CFO foi realizado em parceria 
com a Universidade Estadual de Goiás 
(UEG). A turma de 2004 foi a primeira a 
ter em seu currículo o título de bacharéis 
em Segurança Pública.

A par tir de agora a GE estará 
voltada para aperfeiçoar os graduados. 
Já está em andamento um projeto para 
um curso mais voltado para a área de 
engenharia, a maior parte das vagas 

estará reservada para engenheiros por 
formação. Segundo o Tenente Coronel 
Claudinei, tal fato se dará por uma 
necessidade natural da corporação, ele 
exemplifica dizendo que sempre que 
quando uma edificação é concluída, é 
necessária uma inspeção dos bombei-
ros que dizem se o prédio está apto ou 
não para o funcionamento, por isso se 
o bombeiro que vai vistoriar a obra for 
um engenheiro é muito mais fácil. E por  
uma questão de inclusão social, uma 
parte das vagas desta pós-graduação 
será reservada para todos os outros cur-
sos superiores.  O curso terá a duração 
de dois anos e está aguardando apenas 
que os procedimentos administrativos 
para sua implantação.

Desde 1990 com a emancipação 
dos Bombeiros Militares há uma tenta-

Gerência de Ensino BM

especializa a corporação
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tiva de se formar cada vez mais oficiais 
BMs, antes era muito mais complicado, 
pois os profissionais tinham que ser for-
mados fora do Estado, no Rio de Janeiro 
e Brasília, com isso, a formação ficava 
muito onerosa e apenas  cinco ou seis 
bombeiros eram formados por ano, e 
o gasto com estas pessoas daria para 
formar cerca de 30 oficiais. Nos últimos 
três anos cerca de 57 bombeiros goia-
nos se tornaram oficiais, além disso, 
cinco bombeiros do Amazonas e dois do 
Mato Grosso foram formados em Goiás, 
em outubro de 2006. Agora ao invés de 
importar conhecimento, o Estado está 
exportando. 

Em 2006 foram ministrados pela 
GE 16 cursos, com 459 alunos matricu-
lados, em 2005 foram 364 e em 2004, 
206, ou seja, a cada ano, o número de 
alunos tem aumentado, o que significa, 
que a população pode contar com uma 
tropa mais especializada e capaz de 
realizar suas funções com mais preci-
são. Destes dezesseis, onze foram de 
especialização da tropa: defesa civil, sal-
vamento diversos, combate a incêndio 
com vegetação, entre outros e duraram 
de um a dois anos.

Para o Tenente Coronel Claudinei, 
o Corpo de Bombeiros está saindo de 
uma fase empírica para uma fase de 
cientificismo, o que traz benefícios cons-
tantes para a sociedade, pois só quando 
o homem sabe o que está fazendo, pode 
fazer bem e com qualidade, é preciso 
aliar eficiência com eficácia.

Um dos cursos destacados pelo 
Tenente Coronel é o de Aperfeiçoamento 
de Oficiais, em conjunto com a Polícia 
Militar e Civil. Para ele o importante des-
te curso foi perceber que a integração 
entre as forças é totalmente possível e 
benéfica. O sucesso do mesmo se deu 
porque foram respeitadas as especifici-
dades de cada grupo. Os alunos fizeram 
os módulos em comum e depois foram 
separados para realizarem atividades 
especificas e depois reunidos nova-
mente para a finalização do programa 
que foi planejado e executado pela 

Superintendência da Academia Estadual 
de Segurança Pública (Saesp). “Gostaria 
de parabenizar este departamento por 
ter conseguido aglutinar todas as forças, 
com a Segurança Pública integrada. 
Quem sai ganhando, sem dúvida alguma 
é a sociedade. O que não podemos  ter 
é uma força interferindo no trabalho da 
outra, é possível uma bela integração, 
mas não podemos entender como uni-
ficação, pois há muitas especificidades 
em cada trabalho, se entendermos a 
Segurança Pública como um sistema e 
cada corporação  órgãos que se interli-
gam resultando em um organismo cujo 
funcionamento só é completo se cada 
um fizer a sua parte”, salienta.

Exemplo prático - O Sistema Inte-
grado de Atendimento ao Trauma, trouxe 
um ganho no tecnicismo, fazendo com 
que o tempo resposta de atendimento 
a um chamado tenha diminuído signifi-
cativamente, o sistema de resgate do 
Corpo de Bombeiros de Goiás está entre 
os três melhores do país. Atualmente, 
70% dos casos atendidos pelo resgate 
sobrevivem, tal fato muitas vezes se 
dá pela maneira como são atendidos e 
transportados.  Todos os Bombeiros que 
trabalham no resgate são aptos para 
realizarem os primeiros atendimentos. 
Além disso, foram incluídos nos últimos 
anos, dez médicos no sistema, que fi-

cam no Centro de Operações em regime 
de plantão, deslocando-se para ocorrên-
cias de grande vulto. Uma curiosidade 
sobre estes profissionais é que antes 
de irem para o Centro de Operações, 
passam quatro meses aprendendo 
todas as atividades que um bombeiro 
aprende: salvamentos diversos, com-
bate a incêndio e etc. Isto melhorou 
o relacionamento com o restante da 
tropa e trouxe aos médicos bombeiros 
um maior entendimento sobre a profis-
são. Além dos médicos que atendem 
também o público externo, os dentistas 
da corporação, que atendem somente 
o público interno, também passam por 
este treinamento.

sonHos
Muita coisa foi realizada pela 

Gerência de Ensino, desde que Clau-
dinei assumiu o comando, entretanto, 
segundo ele mesmo, há muita coisa 
que precisa ser feita, além dos cursos, 
é preciso melhorar a parte física e estru-
tural para que as aulas práticas possam 
ser melhor  aproveitadas pelos oficiais. 
Como por exemplo, a construção de um 
parque aquático na própria GE, pois atu-
almente, os treinamentos que precisam 
de uma estrutura como essa são feitos 
em outros locais, como o clube Ferreira 
Pacheco ou o Clube dos Oficiais, fato 
que dificulta as aulas, pois dependem 
dos horários que as instituições podem 
oferecer. Se houvesse uma estrutura 
na GE, os treinamentos poderiam ser 
intensificados e os alunos poderiam se 
aperfeiçoar com uma maior facilidade.

Uma torre para Salvamento em Al-
tura também está nos planos do Tenente 
Coronel. Estes projetos já foram feitos 
e estão em apreciação do Comando, 
que tem se mostrado totalmente favo-
rável aos mesmos, pois entende a real 
necessidade dessas obras, para que 
cada vez mais a sociedade possa contar 
com bombeiros mais preparados para 
as diversas situações do dia-a-dia. Ele 
espera que já em 2007 as obras sejam 
iniciadas e concluídas.








