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05Bandido fardado 
Major Araújo, presidente da Assof, questiona em artigo para a Revista Segurança 
Pública o pronunciamento do Deputado Estadual Mauro Rubem em plenário na 
Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, no dia 20 de setembro de 2007, no 
qual ele denigre a imagem da Polícia Militar. 

Assof desenvolveu grandes 
projetos em 2007

Em 2007 a Assof através de sua diretoria realizou muitas  obras em sua estru-
tura física como por exemplo, a reforma das quadras de tênis,  e da área das 
churrasqueiras. Além de conseguir sanar praticamente todas as dívidas que a 
Associação tinha. Para o ano de 2008 a expectativa é de mais empenho e de-
dicação por parte de toda a diretoria e também dos funcionários para dar aos 
associados momentos de lazer em um ambiente agradável.

Departamento Jurídico 
O ano de 2007 foi sem dúvida alguma um ano de trabalho intenso do Departa-
mento Jurídico da Associação dos Oficiais da Polícia e Corpo de Bombeiros Militar 
de Goiás, Assof. Tendo à frente o capitão Elias, a assessoria jurídica entrou com 
oito ações coletivas tendo em vista  resguardar os direitos dos oficiais militares. 
Para isso estabeleceu-se uma parceria com escritório integrado por profissionais 
especializados em Direito Público.

 

Aniversário do Clube dos Oficiais 
No dia 30 de outubro o Clube dos Oficiais comemorou 48 anos. O mês de outubro 
foi repleto de comemorações: torneios, missas, cultos e para finalizar um jantar 
dançante que reuniu autoridades militares e civis, como o comandante da Polícia 
Militar, Edson Costa e o Secretário de Segurança Pública, Ernesto Roller.

Centro de Operações do Corpo 
de Bombeiros

O Centro de Operações do Corpo de Bombeiros de Goiás (COB) está com nova 
estrutura física e também utiliza tecnologia de ponta  para melhor atender os 
cidadãos goianos. Desde julho de 2006 ele está localizado no Centro Integrado 
de Operações de Segurança para Atendimento de Emergências (CIAE), na Secre-
taria de Segurança Pública, uma espécie de centro de gerenciamento de crises, 
fato que dá mais agilidade ao atendimento à população. 
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C
hegamos a mais um final de ano 
e como de praxe, é tempo de 
reflexão e elaboração de planos 
para o ano vindouro. Para nós 

da Associação dos Oficiais da Polícia e 
do Corpo de Bombeiros Militar (Assof),  
2007 chega ao seu final com um saldo 
bastante positivo. O Plano de Cargos e 
Salários não é só mais um sonho dis-
tante, já é a realidade que vem para dar 
mais dignidade aos policiais e bombeiros 
militares do estado de Goiás. 

O departamento jurídico tem reali-
zado um belíssimo trabalho em defesa 
de nossos filiados, somente este ano, 
foram impetradas oito ações coletivas, 
para isso, foi contratado um escritório 
especializado para nos acompanhar nes-
ta luta. Tenho  certeza que o empenho 
durante o ano de 2008 será ainda maior, 
não deixaremos nenhum associado sem 
assessoria jurídica. 

O Clube dos Oficiais está total-
mente diferente do que quando aqui 
chegamos. A diretoria administrativa 
tem realizado um excelente trabalho, a 
última grande conquista foi a ampliação 
das quadras de tênis, esporte que tem 
se mostrado um dos favoritos dos as-
sociados, assim como o futebol society.  
As nossas metas aos poucos vêem 
se concretizando no que diz respeito 
à estrutura física. Nós conseguimos 
com muito esforço equilibrar receitas e 
despesas e enfim fazer investimentos 
para dar mais qualidade ao lazer dos 
associados, que a cada dia fazem do 
Clube dos Oficiais sua segunda casa.

O departamento de esportes traz 
qualidade de vida para nossos sócios, 

com escolinhas espor tivas, eventos 
diversos como a colônia de férias, dia 
das crianças, organizações de torneios 
que visam integração social. 

Não poderia esquecer dos nossos 
funcionários, seja o pessoal da adminis-
tração, da manutenção ou a equipe de 
obras, sem eles seria impossível que 
nossos projetos dessem certo. Todos se 
mostram empenhados em realizar suas 
funções o mais perfeitamente possível.

Gostaria de dar destaque especial 
para o jantar dançante em comemoração 
aos 48 anos do Clube dos Oficiais. Foi 
um momento ímpar que reuniu autorida-
des civis e militares, amigos de longa 
data, e, sobretudo, a família dos oficiais. 
Foi um evento festivo maravilhoso, tenho 
a absoluta certeza que todos puderam 
se divertir e se confraternizar.  

Espero que o ano de 2008 traga  
mais garra para que continuemos a nos-
sa luta. Desejo contar com o apoio de 
todos os filiados da Assof e pedir mais 
uma vez, traga um amigo oficial para se 
filiar e fazer parte desta grande família e 
desfrutar de tudo que podemos oferecer. 
Muitas vezes as batalhas se mostram 
ríspidas e injustas, mas, tenho a certeza 
de que juntos podemos vencê-las. 

Para finalizar gostaria de desejar 
a todos um feliz Natal e que o senti-
mentos de bondade, solidariedade que 
permeiam esta época tão especial pos-
sa continuar pelo ano que se aproxima. 
Que em 2008 todos possamos alcançar 
nossas vitórias tanto no campo pessoal 
quanto na luta pela nossa classe.  

 
Major Araújo, presidente da Assof 
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Major Araújo

G
raças ao trabalho diuturno de 
homens e mulheres sensatos 
e dignos, a população de 
Goiás pode aproveitar o sos-

sego de seus lares e ter a certeza que 
a marginalidade não tem vez. Com um 
efetivo superior a treze mil e atuando em 
todos os municípios do Estado, a Polícia 
Militar do Estado de Goiás goza de seus 
149 anos de serviços prestados, aliás, 
belos serviços prestados procurando 
sempre manter a paz e a harmonia em 
nossa sociedade.

Sabemos que temos nossos defei-
tos e que precisamos melhorar em mui-
tos aspectos, mas gostaria de questio-
nar ao nobre deputado Mauro Rubem o 

O que é
bandido fardado?

Asociedade goiana hoje 
pode se orgulhar de 
ter uma Polícia Militar 
atuante e organizada, 
que não dá brechas 
para que a bandidagem 
que assola os grandes 
centros, implante o 
terror em nossas terras

Os policiais militares têm a honra de poderem trabalhar com a cabeça erguida



�
REVISTA

Segurança Pública Dezembro - 2007

significado de bandido fardado? Em seu 
pronunciamento na Assembléia Legisla-
tiva no dia 20 de setembro de 2007, o 
mesmo, aproveitando de sua imunidade 
parlamentar, insinuou que a gloriosa PM 
seria formada por bandidos de fardas. 
Creio que nossa tropa e seus familiares, 
alguns deles até seus eleitores, devem 
ter questionado a mesma coisa.

Aos que não têm acesso a todas 
as notícias, Goiás e suas polícias re-
cebem elogios periódicos pelas ações 
eficientes no combate ao crime, tanto 
que nossos batalhões são procurados 
por instituições de todo o país para que 

seus integrantes participem dos cursos 
ministrados por eles. Temos que nos 
orgulhar por fazer parte de um grupo 
formado por pessoas que arriscam 
suas vidas diariamente para manter a 
ordem. Mas qual é o motivo de denegrir 
nossa imagem?

Além de suas atribuições de polí-
cia, a PM goiana desenvolve diversos 
trabalhos junto à sociedade com o 
objetivo de promover a interação entre 
os mesmos. Dessa forma, a educação 
e a experiência são grandes aliadas 
nesses projetos que visam atingir a toda 
a população. Sejam os jovens, através 

do Proerd e de nossos Colégios; os 
informais, que participam da Rede de 
Apoio a Segurança - RAS; da realização 
do CIPA - Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes; ou da comunidade em ge-
ral que hoje pode contar com a presença 
de PMs em suas regiões, através de um 
relacionamento mais estreito com os 
oficiais que os atendem. 

Hoje a população goiana conta 
com tropas especializadas, que visam 
atender a quaisquer necessidades, seja 
no campo, nas estradas ou nas cidades. 
Podemos nos orgulhar de ter 14 Coman-
dos Regionais, que atuam nos quatros 

Senhor Presidente;
Senhores Deputados;
Senhoras Deputadas;
Imprensa;
Público que está aqui nesta Casa.
Senhor Presidente, ocupo este espaço senhores e senho-

ras, para trazer aqui uma grave denúncia que reiteradamente 
tenho feito e hoje com maior veemência volto a esta tribuna.

Nós todos, nesta Casa, todos sabem, acolhemos uma 
das maiores barbáries que vem acorrendo no Estado de Goiás, 
que é a pior violência, que é praticada pelas aquelas pessoas 
que deveriam promover a segurança e o pior dos bandidos, é o 
bandido de farda, e a pior das violências, o pior dos bandidos 
de farda, é uma instituição que não enfrenta esses problemas, 
quero aqui, senhores e senhoras, trazer a minha indignação, a 
minha excrescência, trazer a minha indignação com a ausência 
da Secretaria de Segurança Pública na Comissão dos Direitos 
Humanos pela segunda vez, se o Estado de Goiás, o Governador 
e o Secretário acreditam que estão tratando essas questões de 
forma superficial, eles podem ter certeza de que eu não estou 
tratando. Mais uma vez o Secretário de Segurança Pública e a 
secretaria não se preocuparam em responder as 30 famílias que 
vem aqui atrás, saber se essa secretaria que tem dinheiro para 
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cantos do Estado. Além disso, dispomos 
do Batalhão de Choque, Batalhão de Trân-
sito, Batalhão Rodoviário e o Batalhão da 
Rotam, entre outros. Todos dignos de nos 
representar com grandeza, fazendo com 
que o Mal se sucumba perante a força e 
inteligência do Bem.

Querer nos intimidar e nos subjugar 
só nos fortalece na luta diária. Somos 
homens e mulheres que primam pela 
paz, mas que se preciso for, atuamos 
com as medidas necessárias escritas 
pelos legislativos em nossas Constitui-
ções. Isso mantendo a dignidade e os 
direitos humanos em evidência. Infeliz-

mente, creio que o nobre deputado Mau-
ro Rubem ao dizer que “... os bandidos 
fardados andam ameaçando, matando 
e roubando o povo goiano” mostrou 
desconhecer totalmente as ações da 
Polícia Militar do Estado de Goiás e seus 
homens e mulheres de honra. Em toda 
categoria há maçãs podres, mas, intitu-
lar e generalizar a PM é uma afronta ao 
povo goiano, que vê em nossos serviços 
muita credibilidade.

Nossa instituição merece muito 
respeito, pois a sociedade do Estado 
de Goiás sabe que enfrentamos as ba-
talhas diárias para mantermos o bem 

e a ordem. Já que a intenção do Nobre 
deputado é solidarizar com as famílias 
que perdem entes queridos, por que 
não fazer como o deputado Evandro 
Magal que declarou, em apoio à PM, 
que nunca viu a Comissão dos Direitos 
Humanos se solidarizar com policiais 
mortos em serviço.

Confira na integra o discurso do 
deputado Mauro Rubem na Assembléia 
Legislativa:

Discurso Proferido pelo Nobre 
Deputado Mauro Rubem, no momento 
destinado ao pequeno expediente, no 
dia 20 de setembro de 2007

alugar helicóptero, que tem dinheiro para alugar carro, se ela 
tem dinheiro pelo menos, Deputado Evandro Magal, pelo menos 
colocar GPS, para verificar onde as viaturas fardadas, onde os 
bandidos fardados andam ameaçando, matando e roubando o 
povo goiano, isso eu não posso aceitar. Quero dizer que estou 
levando uma denúncia contra o Estado de Goiás da Secretaria 
de Segurança Pública para as Cortes de Direitos Humanos, que 
estarão reunidas na semana que vem em Brasília.

Vou pedir o bloqueio do dinheiro, vou pedir subordinação 
da liberação do dinheiro pelo cumprimento de respeito às pes-
soas, é um absurdo o Poder Público, formar, equipar bandidos 
e a institucionalidade não enfrenta-los.

Não quero deixar por menos do que estou, porque não estou 
aqui falando meramente das minhas convicções, estou falando 
das mães, pais, avós, irmãos que estão vindo regularmente nesta 
Casa, trazendo aqui seu sofrimento, dizendo aqui, inclusive repro-
duzi, se alguém quiser pegar as nota da taquigrafia da reunião 
de hoje, dizendo, que aqui nesse Estado se implantou o terror 
contra os pobres, os marginalizados e aquela situação, senhores 
e senhoras, se não enfrentam bandidos fardados, ou não dão 
conta ou são coniventes com isto.

Quero dizer que a Comissão de Direitos Humanos, as enti-
dades, nós que estamos enfrentando essa situação não vamos 

parar essa luta. Não admito Deputado Miguel Ângelo, Depu-
tada Mara Naves, Deputada Betinha Tejota, que estiveram 
presente na Comissão, aprovamos a realização no semestre 
passado. E, no entanto, está havendo um descaso, e se esse 
descaso é o objetivo de nos cansar, pode ter certeza de que 
não vai nos cansar, aliás, vamos estar mais ativos.

Esperava, hoje, que tivéssemos explicações, para saber 
se o Secretário deu conta, quase um ano de administração, 
de pelo menos saber onde sua tropa está? Saber qual arma 
que usa? Saber como é que funciona? Se a Corregedoria 
não vai ficar subordinada aos interesses desses marginais 
fardados?

Por isso, quero anunciar que estou denunciando o 
Estado de Goiás, denunciando s Secretaria de Segurança 
Pública, vou pedir bloqueio de contas para subordinar os 
interesses das pessoas, dos direitos humanos, as aplicações 
de recursos federais aqui no Estado. Não admito, não serei 
conivente com esses bandidos armados pagos pelo dinheiro 
público para fazer o terror que estão fazendo.

Quero, senhoras e Senhores, com muito pesa trazer 
essa posição, mas não arredo o pé dela, porque tenho certeza 
de que fui eleito para defender a sociedade.

 Muito obrigado, Senhor Presidente.
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O
ano de 2007 foi um momento de grandes realiza-
ções na Assof. Sua diretoria atuante e competente 
desenvolveu diversos projetos com o objetivo de 
atingir as metas elaboradas para execução. As 

conquistas foram muitas, tanto em obras físicas, quanto em 
vitórias jurídicas em defesa dos policiais e bombeiros milita-
res. Assim,  fica evidenciado que a situação tanto do Clube, 
quanto da Associação dos Oficiais melhorou, mas ainda há 
muito que ser feito na próxima temporada.

Estando na metade de seu segundo mandato, a atual 
diretoria da Assof sintetiza seus trabalhos em benfeitorias 
na área de lazer e na força jurídica. Conseqüentemente, visa 
atender a todas as necessidades expostas por seus asso-
ciados. Em um ano bom como esse que se finda, podemos 
destacar alguns projetos de sucesso.

De forma bastante transparente, conforme apresen-
tações constantes de nossos balancetes, a Assof vem se 
estruturando permanentemente, entretanto, sem dar passos 
maiores do que as pernas. Trabalhando honestamente com o 
dinheiro de caixa, pode se fazer muito pelos militares. 

Quem está à frente da maioria dos projetos é o diretor 
administrativo, Capitão Lindomar. Ele procura atender a to-
dos os pedidos e sugestões de seus associados. “Estamos 
aqui para servir. Dessa forma, procuramos atingir nossos 
objetivos da melhor maneira possível”, afirma o diretor que 
ressalta as benfeitorias no lazer como algo importantíssi-
mo, visto que essa é uma oportunidade de comunhão entre 
amigos, colegas e familiares. “Em nosso clube realizamos 
projetos de reformas tais como a da Sauna e reforma das 
quadras de Tênis”, ressalta. 

As obras no clube não param por ai. Os associados 
podem aproveitar, junto de sua família, de um novo hall de 
entrada para a piscina, com um piso de concreto e grama. 
Quem quiser pode usufruir também das quadras poliesportivas 
que hoje conta com nova pintura e instalação elétrica, assim, 
o Clube pode ser aproveitado também no período noturno.  Os 
praticantes de peteca ganharam um espaço reformado com 
adaptações para a técnica do jogo. Por fim, os amantes da car-

Assof desenvolveu grandes
projetos em 2007
As conquistas da Assof só 
foram capazes graças ao apoio 
irrestrito de seus funcionários

Darcísio,
Célia Lima, 
Profº Gleidson, 
José Nilton
e Socorro

EquipE dE AdministrAção

Domingos,
Osvaldo,
Soares,
Noeci,
José Gonzaga
e João Batista

EquipE dE mAnutEnção

Osvaldo,
Maj. Zival
(Diretor 
Financeiro),
Domingos,
Soares
e Valci

EquipE dE obrAs
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Assof desenvolveu grandes
projetos em 2007

ne assada podem aproveitar as reformas nas churrasqueiras 
e seus ambientes, permitindo uma maior interação entre os 
associados. Já as crianças brincam a vontade em um espaço 
que possui  muito verde e segurança. Dessa forma, o Clube 
vem procurando atender a todos os gostos, se tornando cada 
vez mais o lugar de lazer de nossos oficiais e familiares.

 Por falar em família, um outro ponto de destaque da 
Assof em 2007 foi à realização de seu aniversário. Opor-
tunidade ímpar, que contou com a presença de ex-coman-
dantes, autoridades, pessoal da reserva e ativa, além de 
familiares. Foi uma festa muito linda que teve homenagens, 
além de shows ar tísticos.

infrA-EstruturA
Uma característica da diretoria da Associação é traba-

lhar para que as obras sejam perenes, assim o futuro da As-
sof estará protegido e garantido. Entre esses frutos podemos 
destacar a aquisição de um transformador de alta tensão, 
bem como a reforma geral da estação receptora; a compra 
de dois micro-computadores completos, a reforma de um 
veículo pálio, melhoria interna das salas das diretorias com 
pinturas e divisórias, além da aquisição de um veículo Vectra 
ano 2006. “Uma boa administração precisa estar sempre 
atenta para atender as necessidades que se apresentam. 
Acredito que nosso trabalho ao lado do presidente Major 
Araújo tem atendido as expectativas de nossos associados”, 
destaca Lindomar, que afirma que essas conquistas não 
teriam êxitos se não fosse o apoio bastante relevante dos 
funcionários. “Temos um quadro de colaboradores eficientes 
e determinados. Eles trabalham com amor e respeito à Assof. 
Assim, conseguimos pontos positivos que serão lembrados 
por muitos anos”, finaliza.

Para o próximo ano, os associados podem esperar 
novas obras e lutas por parte da Assof. Seu departamento 
jurídico continuará atuante e vencedor e as benfeitorias no 
Clube e no administrativo continuarão a todo o vapor. Um dos 
próximos projetos será a implantação de catraca eletrônica 
na entrada do Clube. 

Capitão Lindomar serenidade e honestidade nas 
execuções das obras da Associação

O Clube dos Oficias está cada dia mais bonito e 
confortável para atender os associados e familiares

Major Araújo inaugura  quadra de tênis. Os oficiais têm 
uma das melhores praças para a prática de esporte
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M
ais um ano se finda! Com 
ele vão-se os dias de 2007 
e 2008 se aproxima. Ficam, 
pois, as lembranças de 

nossas ações. Muitos acertos, alguns 
erros, mas a certeza do dever cumprido. 
O oficialato em Goiás muito honrou a 
nossa Polícia Militar em 2007, pois, em 
cada canto do Estado, em cada linha 
de frente, em cada ação para garantir 
a paz da sociedade, ali estava a pre-
sença marcante de um valoroso policial 
militar sempre pronto a ouvir, a ajudar, 
a compreender e a agir em prol de uma 
comunidade.

Outra vez chega o Natal! Tempo de 
graça e de luz. Jesus, nossa luz, nossa 
alegria é a prova de que não estamos 
sozinhos. Para longe o ódio, para longe 
o desamor. Que os pequenos e grandes 

se encontrem num gesto de paz. Que os 
ricos e pobres se confraternizem e que 
o mundo se torne melhor.

E nesse clima de paz e amor, pa-
rabenizamos os nossos oficiais ativos 
e inativos e reafirmamos a certeza de 
que a participação de cada um na Polícia 
Militar tem sido um gesto de bondade e 
de serviço ao próximo.

Através de cada oficial de nossa 
Instituição, um número incalculável de 
pessoas recebem força, entusiasmo, 
ânimo e esperança para seguir em fren-
te. São pessoas que às vezes nem se 
conhece, mas Deus sabe quem é cada 
um e cada atendimento em ações diver-
sas, faz a diferença em muitas vidas.

O momento atual vivido pela nossa 
polícia, onde se vê refletido nos planos 
e salários o reconhecimento por parte 

do Governo Estadual, demonstra o 
quanto tem sido valoroso e destacável 
o trabalho de cada oficial e praça de 
nossa milícia.

Ser oficial da Polícia Militar do 
Estado de Goiás não é apenas uma 
patente, mas principalmente um orgulho 
da classe que lutou, estudou, aprimorou-
se e a cada dia se destaca mais pela 
responsabilidade e dedicação estampa-
das em cada oficial que desempenha 
suas funções com muito zelo e eficácia, 
sendo então, motivo de honra para toda 
corporação.

Assim, o maior fruto das nossas 
ações é o reconhecimento da sociedade, 
que enaltece o valor de cada policial 
militar.

Neste natal e no novo ano, os vo-
tos deste Comandante Geral é que haja 
muita paz, harmonia, segurança e amor 
em cada ação e que possamos chegar 
cada vez mais à conclusão de que o 
nascimento de Jesus não seja somente 
no dia 25 de dezembro, mas todos os 
dias do ano novo em nossas casas, 
quartéis, viaturas, ou seja, em todas as 
nossas atividades e principalmente em 
nossos corações. Que Jesus seja bem 
vindo entre nós!

“Glória a Deus nas maiores altu-
ras, paz na terra entre os homens, a 
quem ele quer bem.” Lc 2.14

Edson Costa Araújo - Cel QOPM

Comandante Geral da Polícia Militar

do Estado de Goiás

Prezados
Oficiais da Polícia Militar

São os nossos 
sinceros votos!
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de muita bênção, paz, alegria, saúde e 
prosperidade.

Coronel Queiróz 

N
o momento em que nos apro-
ximamos do Natal, data em 
que tradicionalmente come-
moramos o nascimento do 

menino Jesus, nossas mentes se voltam 
para aqueles que nos cercam, e em um 
momento de reflexão, somos levados 
a avaliar as relações com os amigos, 
familiares e companheiros.

Este ano, em especial, muito te-
mos que agradecer a este Ser maior, 
Criador do Universo, no qual deposi-
tamos toda fé, pelas nossas vidas, 
pelas conquistas, por ter a cada dia os 
nossos familiares com saúde e paz. E 
mesmo os companheiros, que nessa 
jornada tiveram algum contratempo, 
tem muito a agradecer, na crença de 
que nenhuma folha cai, se não for da 
vontade de Deus.

Mensagem de natal

E dentro desse espírito mágico, 
que nos toma neste período, lembrar-
mos que tantos nada ou pouco pos-
suem, deixando fluir a generosidade, 
procurando na elevação espiritual, 
tornar-mos pessoas melhores.

De nossa parte, quero agradecer 
toda a atenção e carinho, dos amigos, 
companheiros, familiares, eleitores, por 
tudo que nos propiciaram. Carinho que 
procuramos corresponder, traduzido nas 
ações, ou mesmo num simples telefone-
ma. E se de alguma forma, deixamos a 
desejar, procuraremos sempre, estreitar 
os relacionamentos, estar cada vez mais 
próximos de todos.

Desejo a todos um Feliz Natal e 
no ano de 2008, que nosso Senhor 
Jesus Cristo, cubra nossas vidas e a 
das pessoas que nos são queridas, 

São os votos do seu
Deputado Estadual
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do Comandante dos Bombeiros Militar
Mensagem Final de Ano

ela também tinha um forte sentimento 
de determinação. Como qualquer outra 
mãe, ela gostaria que seu filho cresces-
se e realizasse seus sonhos. Agora, isso 
não seria mais possível, por causa da 
leucemia terminal. Mas, mesmo assim, 
ela ainda queria que o sonho de seu 
filhote transformasse realidade.

Ela tomou a mão de seu filho e 
perguntou: - Vitor, você alguma vez já 
pensou o que você gostaria de ser 
quando crescer? Você já sonhou o que 
gostaria de fazer com sua vida? - Ma-
mãe, eu quero ser um bombeiro. A mãe 
sorriu e disse: Vamos ver se podemos 
transformar esse sonho em realidade. 
Mais tarde, naquele mesmo dia, ela foi 
ao corpo de bombeiros local, onde se 

encontrou com um bombeiro de enorme 
coração, chamado Mathias. Ela explicou 
a situação de seu filhinho de 6 anos, 
seu último desejo e perguntou se seria 
possível ele dar uma volta no carro dos 
bombeiros em torno do quarteirão. O 
bombeiro Mathias disse: - Veja, NÓS 
PODEMOS FAZER MAIS QUE ISSO! Se 
você estiver com seu filho pronto às 
sete horas da manhã, na próxima quar-
ta-feira, nós o faremos um bombeiro 
honorário por todo o dia. Ele poderá 
vir para o quartel, comer conosco, sair 
para atender as chamadas de incêndio 
e se você nos der as medidas dele, nós 
conseguiremos um uniforme verdadeiro 
para ele, com chapéu, com o emblema 
de nosso batalhão, um casaco amarelo 

Cel Uilson Alcantara Manzan - Cmt Geral do CBMGO

O
Natal se aproxima e nos traz 
muitas esperanças e renova-
ção da vida. É quando nós 
reunimos parentes e amigos, 

para celebrar o nascimento do salvador 
da humanidade, Jesus Cristo. Gostaria 
de citar uma história de muito amor e 
dedicação dos Bombeiros para esta 
ocasião especial.

 
o pEquEno bombEiro

“A mãe, com apenas 26 anos, 
parou ao lado do leito de seu filhinho 
de seis anos, que estava  morrendo 
de leucemia.Embora o coração dela 
estivesse pleno de tristeza e angústia, 
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igual ao que vestimos,  e botas tam-
bém. Eles são todos confeccionados 
aqui mesmo na cidade e os consegui-
remos  rapidamente.

Três dias depois, o bombeiro Ma-
thias pegou o garoto, vestiu-o em seu 
uniforme de bombeiro e escoltou-o do 
leito do hospital até o caminhão dos 
bombeiros. Vitor ficou sentado na parte 
de trás do caminhão, e foi levado até 
o quartel central. Ele estava no céu. 
Ocorreram três chamados naquele dia 
na cidade e VITOR acompanhou todos 
os três. Em cada chamada ele foi em 
veículos diferentes: no caminhão tanque, 
na van dos paramédicos e até no carro 
especial do chefe do corpo de bombeiros.
Ele também foi filmado pelo programa 
de televisão local. Tendo seu sonho rea-
lizado, todo o amor e atenção que foram 
dispensadas a ele acabaram por tocar 
Vitor, tão profundamente que ele viveu 
três meses mais que todos os médicos 
haviam previsto. Até que numa noite, 
todas as suas funções vitais começaram 
a cair dramaticamente e a enfermeira-
chefe, que acreditava no conceito de que 
ninguém deveria morrer sozinho, come-
çou a chamar ao hospital toda a família. 

Então, ela lembrou do dia que Vitor tinha 
passado como um bombeiro, e ligou para 
o chefe e perguntou se seria possível 
enviar algum bombeiro para o hospital 
naquele momento de passagem, para 
ficar com Vitor. O chefe dos bombeiros 
respondeu: - NÓS PODEMOS FAZER MAIS 
QUE ISSO! Nós estaremos aí em cinco 
minutos, e, faça-me um favor, quando 
você ouvir as sirenes e ver as luzes de 
nossos carros, avise no sistema de som 
que não se trata de um incêndio. É ape-
nas o corpo de bombeiros vindo visitar, 
mais uma vez, um de seus mais distintos 
integrantes. E você poderia abrir a janela 
do quarto dele? Obrigado! Cinco minutos 
depois, uma van e um caminhão com 
escada Magirus chegaram ao hospital, 
estenderam a escada até o andar onde 
estava o garoto e 16 bombeiros subiram 
pela escada até o quarto de Vitor. Com 
a permissão da mãe, eles o seguraram, 
abraçaram e falaram para ele o quanto 
eles o amavam. Com um sopro final, Vitor 
olhou para o chefe e perguntou: - Chefe, 
eu sou mesmo um bombeiro? - Vitor, você 
é um dos melhores. - Disse o chefe. Com 
estas palavras, Vitor sorriu e fechou seus 
olhos pela última vez.” 

Ao aproximar-se do natal e do 
ano novo que essa história possa nos 
ajudar a refletir que a vida é um grande 
milagre concedido a nós pelo criador, e 
enquanto estivermos aqui precisamos 
enchê-la  de sonhos, esperança, ale-
gria, paz, harmonia, doação ao próximo 
e amor, aquele que é a fonte do amor, 
nosso pai Celestial.

Ser Bombeiro é acreditar que o 
impossível só cabe a Deus determinar.

Ser Bombeiro é perceber que os 
limites sempre podem ser aumentados 
e que a derrota só acontece com o fim 
da força vital.

Ser Bombeiro é colocar-se sem-
pre à disposição do próximo e vislum-
brar o bem como um paradigma a ser 
perseguido todos os dias. 

Que a chama da luz do criador 
conduza os teus passos e de toda sua 
família neste natal e ano novo que se 
aproxima. 

Que neste Natal sejamos muito 
mais do que reuniões em família ou 
com amigos, sejamos a luz que todos 
esperam.

São os votos do Corpo de Bombei-
ros Militar do Estado de Goiás.
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usar de todos os meios à disposição 
para fazer valer nossos direitos.

Estatisticamente sabe-se que o 
excesso de conflitos entre particulares 
que reclamam seus direitos por um 
lado, e órgãos da Administração que 
os desrespeita por outro, é que tem 
emperrado o funcionamento do Poder 
Judiciário no Brasil.

Este ano importantes conquistas 
foram sedimentadas. Mas tivemos tam-
bém alguns direitos preteridos. Na defesa 
de cada um desses direitos a ASSOF 
interpôs a ação cabível. Entre essas está 
a “ação do ¼”. Direito garantido aos 
oficiais superiores e intermediários pela 
Lei 15.668/06 e que o governo tentou 
suprimir com a edição da Lei 16.036/07, 
ferindo consagrados princípios constitu-

cionais, entre eles o da anterioridade da 
lei e o do direito adquirido.

 Há uma ação também para com-
pelir o Estado a pagar no mês de 
dezembro a diferença do 13º salário. 
Em Goiás, o servidor recebe o 13º no 
mês do aniversário, ou seja, o abono 
natalino é antecipado para o mês do 
nascimento do servidor. Até aí tudo bem, 
parabéns para o governo. O problema 
é que uma lei editada no começo do 
ano passado (Lei 15.599) desobriga o 
governo a pagar a diferença, caso haja 
aumento entre a data de aniversário do 
servidor e o mês de dezembro, que é o 
mês a ser tomado como referência para 
pagamento do 13º salário. Se foi pago 
antes a menor, o servidor tem direito a 
diferença em dezembro.

da Polícia e Corpo de Bombeiros Militar 
completou a oitava ação coletiva em 

favor dos associados

A Associação dos Oficiais

“É um dever de todo 
homem para consigo 

combater por todos os 
meios de que disponha 

a desconsideração 
para com seu direito 
e a desconsideração 

para com sua pessoa.”

Rudolf Von Ihering. In, A Luta Pelo Direito

Ed. Martin Claret, 2002

J
á no início de dezembro a ASSOF 
completou a oitava ação coletiva, 
só no ano de 2007. Não afirma-
mos isso com alegria, já que 

o ideal seria nossos direitos serem 
respeitados integralmente, no entanto, 
assim não ocorre. Foi preciso estabe-
lecer parceria com escritório integrado 
por profissionais especializados em 
Direito Público para ver essas ações 
seguirem adiante.

Rudolf Von Ihering na obra “A luta 
pelo direito” afirma veementemente que 
todo aquele que tem seu direito desres-
peitado e não luta por ele, não merece 
consideração. Aquele que luta por seus 
direitos contribui com o aper feiçoa-
mento da Ciência Jurídica e também da 
sociedade. Por isso é nossa obrigação, 

Capitão Elias atenção e eficácia nas questões jurídicas da Assof
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Consta também entre as ações 
uma que tenta garantir o direito aos as-
sociados a receber em qualquer banco 
à escolha do associado e não obrigato-
riamente no Itaú, como vem ocorrendo. 
Nesse sentido já há decisão do Tribunal 
de Justiça reconhecendo este o direito 
aos associados da Associação dos 
Agentes Fazendários de Goiás.

Outra importante ação que deve 
beneficiar todos os associados e já 
interposta versa sobre a data base dos 
anos de 2006 e 2007. Há decisão do 
TJ obrigando o Estado a pagar a data 
base de anos pretéritos aos Procura-
dores do Estado. Se é direito deles, 
também é nosso direito.

Também há ação no sentido de 
compelir o IPASGO a devolver impor-
tância descontada indevidamente dos 
associados. Todos sabem que no mês 
de janeiro de 2007, os profissionais 
prestadores de serviço ao IPASGO dei-
xaram de atender os usuários porque 
não recebiam a mais de quatro meses. 
A paralisação foi justa. Injusto foi o 
desconto do mês de janeiro de forma 
integral, já que não tivemos atendi-
mento durante 17 dias. É nosso direito 

receber de volta esses 17 dias. Este é o 
objeto da ação. Alguém pode dizer que 
é uma quantia ínfima, mas essa ação 
tem na verdade um cunho preventivo. 
É um alerta para que a situação não se 
repita. O que queremos para todos os 
usuários do sistema é um atendimento 
excelente e sem interrupções.

Em julho passado a ASSOF inter-
pôs mandado de segurança visando 
compelir o Estado a promover os oficiais 
associados na data estabelecida pela 
Lei, ou seja, 28 de julho. O objeto do 
mandado era promoção na data da lei, 
caso a publicação ocorresse depois que 
fosse com data retroativa, o que de fato 
ocorreu. O Decreto foi publicado a contar 
de 28 de julho de 2007. Essa ação teve 
um cunho preventivo por que as últimas 
promoções ocorreram três quatro meses 
após a data legal, causando prejuízo na 
contagem do interstício.

Sobre promoção, foi encaminhado 
requerimento ao governo solicitando 
providências para publicar decreto reti-
ficador, visando corrigir para a data pre-
vista em lei, as promoções publicadas 
em 14 fevereiro de 2006. No decreto 
promocional deveria vir a expressão “a 

contar de 25 dezembro de 2005” data 
em que deveriam ter sido legalmente 
publicadas. Como houve sinais de que 
o requerimento administrativo basta-
ria, a ASSOF resolveu dar um voto de 
confiança, no entanto, haja vista a de-
mora, já há petição pronta para buscar 
no Judiciário o reconhecimento desse 
indiscutível direito. 

Ninguém procura a Justiça pelo 
simples prazer em litigar. Por isso, 
nosso Presidente - Major Araújo - tem 
sempre procurado os responsáveis 
pelos órgãos governamentais, antes de 
se valer das ações coletivas. Quando 
não é atendido, alternativa outra não 
resta, a não ser atacar com o remédio 
jurídico cabível e confiar na valorosa 
atuação do Judiciário Goiano que vem 
dando mostras de independência em 
seus julgados.

Críticas ou sugestões podem ser 
encaminhadas pelo e-mail da ASSOF. 
Se forem direcionadas ao Departamen-
to Jurídico, também serão bem vindas 
no e-mail do Diretor Jurídico, eliasft@
yahoo.com.br.

Um feliz Natal e um próspero 2008 
a todos!
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Hudson André Guimarães - 2º Sgt QPPM

F
oi ministrado aos GPTs do 9º 
CRPM, compostos por Catalão, 
Pires do Rio, Ipameri e  também 
ao efetivo do 11º BPM de Pires 

do Rio,  um curso de instrução de tiro 
referente ao Plano de Tiro 001/2007. 

Na ocasião os policiais fizeram 
tiro em movimento com fuzil Para-Sar 
calibre 762, Mosquefal calibre 762, MTR 
Famae .40, PT100 .40, tiro fundamental 
em pé, ajoelhado, deitado, com solução 
de panes, ainda tiveram instrução de 

realiza instrução de tiro
9º CRPM

armamento e equipamento, montagem, 
com desmontagem e manutenção do 
armamento. Fundamentos do Tiro como 
empunhadura, postura, concentração, 
respiração, controle da tecla do gatilho, 
condução da arma em posição sul, 
pronto baixo e pronto alto, recargas, 
tática e recarga rápida foram pontos 
fundamentais do curso. 

A instrução teve como objetivo 
adaptar os policiais militares ao novo 
calibre .40, além de reconhecer e sa-
nar as possíveis panes provenientes 
de munições ou mecânicas, além de 

reciclar os mesmos com os arma-
mentos já conhecidos da corporação, 
porém que há muito tempo não faziam 
treinamentos de tiro.

O evento foi realizado no estande 
de tiro da 23ª CIA de Engenharia e 
Combate do Exército Brasileiro, na 
cidade de Ipameri, nos dias 01 de 
dezembro com o GPT, e de 03 a 08 do 
mesmo mês, com o efetivo do 11º BPM 
de Pires do Rio. Os policiais tiveram 
como instrutor o 2º SGT QPPM HUD-
SON André Guimarães, componente do 
GPT do 18º BPM de Catalão.
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I
nfelizmente a conjuntura atual do 
Brasil nos faz conviver com o caos 
aéreo. Um problema grave que 
chega ao seu ápice com desastres 

de aviões. Em um período recente em 
nosso país, observamos dois grandes 
acidentes com centenas de vítimas, além 
de ocorrências de menor porte, mas que 
vitimaram fatalmente os passageiros. 
Para tentar minimizar alguns problemas 
e estar preparados para tais dificuldades, 

participa de simulação de desastre aéreo
Corpo de Bombeiro

o Corpo de Bombeiro Militar do Estado de 
Goiás em parceria com vários órgãos da 
área de emergência, realizaram no dia 19 
de outubro, no Aeroporto Internacional 
Santa Genoveva em Goiânia, uma simu-
lação de atendimento de emergência a 
um acidente aeronáutico. 

Todos os anos a Infraero, empresa 
responsável pelos aeroportos brasileiros, 
desenvolve o projeto que tem o objetivo 
de desenvolver nos profissionais que 

trabalham em aeroportos, a prática de 
atendimento e prestação de socorro 
através de um curso: CVE - Corpo de 
Voluntários Emergenciais. Esse grupo de 
pessoas passa por treinamentos especí-
ficos e se tornam aptos para oferecer o 
primeiro suporte para que as autoridades 
responsáveis e capacitadas façam o 
serviço de resgate.

Para poder conceber uma possível 
operação de emergência aérea, são re-
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participa de simulação de desastre aéreo
Corpo de Bombeiro Dezenas de profissionais 

participaram de treinamento

alizadas periodicamente simulações de 
resgate. Em Goiânia, o processo contou 
com a participação do Corpo de Bombei-
ro, Defesa Civil, Samu, Infraero, Polícia 
Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária 
Federal e voluntários da CVE. 

A finalidade do evento é delimitar as 
funções de cada um e os procedimentos 
corretos a serem tomados: seja em rela-
ção às vítimas, os profissionais do meio, 
imprensa e população em geral.  Para tan-

to, todo o exercício é filmado para que as 
falhas detectadas sejam sanadas, e que 
se verdadeiro problema venha a aconte-
cer, toda a operação de salvamento seja 
coberta de êxito e o número de vítimas 
seja o menor possível.

O evento contou com a presença do 
Secretário de Segurança Pública, Ernesto 
Roller, que destacou a eficiência de toda 
operação. “Temos que estar prontos para 
qualquer problema que venha atingir 

nossa sociedade. Principalmente, em 
relação ao desastre aéreo, pois se trata 
de uma catástrofe de grande proporção. 
Ainda bem, que todos que estiveram 
presente nessa operação se mostraram 
bastante profissionais e desempenharam 
com eficiência suas ações”, ressalta o 
secretário. A simulação contou com a 
participação de dezenas de pessoas, 
que atuaram no resfriamento do fogo, 
atendimento e transporte das vítimas.
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Removendo o baú dos tempos 
idos, te vejo tal qual como era, graciosa, 
formosa uma menina moça, com o seu 
uniforme escolar “saia prensada em co-
res vivas”, blusa branca, com emblema 
do colégio, você tinha lá os seus quatorze 
anos e eu em pouco mais velho; a turma 
se encontrava na pracinha “única da 
cidade”. Lá íamos nós em gargalhadas 
de adolescentes. Lembro-me como se 
fosse hoje!... Num determinado dia do 
ano que ficou perdido na memória, mas 
me lembro bem ser o início de uma noite 
chuvosa, o seu corpo respingado pela 
chuva que escorria pelos seus cabelos 
sedosos, negros como as asas de uma 
graúna, os respingos desciam pela sua 
face vindo a beijar os seus lábios carnu-
dos, sensuais, tentadores e provocantes 
pelo meio sorriso a brincar. Você ia rua 
acima com um guarda-chuva a protegê-la 
dos pingos que teimavam em molhá-la.

Como se eu e ele estivéssemos 
com um só pensamento, com o fito pro-
pósito de revelar o seu corpo enrijecido 
pelo frio, cintura fina e cochas roliças 
com o seu andar provocante... em seu 
corpo de menina.

Eu me protegia sob uma marquise a 
lhe observar hipnotizado no seu corpo de 
menina moça, de repente fui despertado 
pelo seu chamado me convidando para 
proteger-me em seu guarda-chuva, na 
minha timidez de adolescente respondi 
que a chuva estava passando e não 
havia necessidade! Agradeci, porém  ela 
insistiu carinhosamente e com meigui-
ce... aceitei, e em passos apressados 
aproximei-me. Peguei-lhe o guarda-chuva 
e ela os objetos escolares. Fomos cami-
nhando, à principio calados, só ouvindo o 
barulho dos pingos d’água sobre as abas 
do guarda-chuva e os respingos nos nos-
sos sapatos. Aos poucos tive coragem e 
puxei conversa sobre matérias escolares 
quebrando o gelo inicial, não sabendo 
se era por causa da timidez ou devido a 
chuva que teimava em cair.

Fomos caminhando e de vez em 
quando passavam por nós alguns colegas 
em passos apressados ou correndo nos 
dirigindo gracejos e piadas desconcer-
tantes entre um assunto e outro chega-
mos ao pátio do colégio, e de repente, 
quando passávamos pelo portão, este 
sendo muito estreito os nossos corpos 
se tocaram. Senti o sangue correr mais 
rápido, o coração acelerou-se, uma das 
minhas mãos deslizou do cabo do guar-
da-chuva e tocou suavemente a sua, 
que segurava os objetos, ela me fitou e 
correu o olhar pelo pátio onde os alunos 
das diversas séries se encontravam 
e dentre eles professores, secretária, 
diretoria, e também o terror da  turma, 
o porteiro-servente, um senhor de meia 
idade, severo que controlava os alunos 
na entrada das aulas com mão de ferro 
e olhar de reprovação, e quando de sorte 
pegava alguém no contrapé era levado à 
presença da direção; nós o respeitáva-
mos como se fosse o nosso pai... e ela, 
ao voltar o rosto novamente, os seus 
lábios se encontraram com os meus... 
e os nossos corpos se aconchegaram, 
esse foi o nosso primeiro beijo,um beijo 
molhado pela chuva, porém aquecido 
pela nossa timidez...

Naquele dia não consegui concen-
trar-me nas aulas, fiquei abobalhado e 
com o pensamento a vagar... naquela 
noite não consegui dormir.

Por diversas vezes provoquei en-
contros casuais, bilhetinhos, versos sim-
plórios de adolescentes enamorados em 
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“João-ninguém” como eu, um pé rapado, 
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foram, o destino nos conduziu a rumos 
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que eu achei o que se passou, foi numa 
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trás ficou, horas alegres da juventude, 
nos castelos de sonhos, na janela da 
esperança, este sonho se escapou... 
foi voando espaço a fora e nunca mais 
voltou... em algum lugar da vida suas 
asas se quebrou e assim caiu por terra 
tudo o que se planejou, nos confins do 
coração, só saudade restou... passaram 
dia, passaram anos, e a ilusão também 
passou, todavia ainda resta esperança 
para salvar - quem sabe! O que não aca-
bou, porém eu tenho certeza que além 
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A primeira namorada Major Zival: 
Diretor financeiro 

da Assof e Escritor
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N
o último dia 27 de novembro 
ocorreu no Auditório João Al-
ves de Queiroz da Academia 
da Polícia Militar a solenidade 

de formatura do Curso de Especialização 
em Gerenciamento de Segurança Públi-
ca-CEGESP-2007. A turma homenageou 
um importante membro da Polícia Mili-
tar, coronel R/R José Silveira Lima, que 
deu seu nome ao grupo. O paraninfo 
foi o secretário da Segurança Pública 
de Goiás, Ernesto Roller, e teve como 
padrinho o coronel Edson Costa Araújo, 
comandante geral da Polícia Militar. 

Os formandos, um total de 46, 
vinham de várias partes do Brasil, eles 
eram integrantes das Polícias Militares de 
Goiás, Ceará, Tocantins, Amapá, Corpo 
de Bombeiros Militar de Goiás e da Po-
lícia Rodoviária Federal. O Capitão José 
Augusto, diretor da Assof, foi o orador da 
turma. Em seu discurso, emocionado, ele 
lembrou dos tempos em que a Polícia 
Militar de Goiás enfrentava inúmeros 
desafios, como os baixos salários, arma-
mentos e viaturas defasadas, e mesmo 
assim, cumpriam a duras penas, o papel 
de defender a sociedade goiana. 

De acordo com o orador, atual-
mente o apoio dado pela Secretaria de 
Segurança Pública tem feito com que a 
situação seja cada vez melhor, além da 
melhoria salarial através do plano de 
carreira, que dignifica o trabalho do po-
licial e bombeiro militar, o investimento 
em viaturas e equipamentos, contribui 
para um melhor desempenho dos profis-
sionais de área de segurança. 

 Para o coronel Bombeiro Militar 
Uilson Alcântara Manzan, comandante 

Formatura do CEGESP
geral do Corpo de Bombeiro, que presi-
diu a solenidade, o entrosamento entre 
os diversos órgãos da segurança pública 
em Goiás tem trazido inúmeros benefí-
cios para a população. Ele agradeceu 
o apoio que a Secretaria de Segurança 
Pública tem dado aos Bombeiros e Poli-
ciais Militares do estado. 

Ernesto Roller, paraninfo da turma, 
em seu discurso louvou a maneira como 
tem sido comandado as duas forças da 
segurança pública. Para ele, a qualidade 
do serviço prestado a comunidade goia-
na pode ser considerada excelente.  

Auditório lotado com a presença de 
formandos familiares e amigos

Capitão José Augusto recebe diploma de 
seu pai Cel José Augusto Silveira Lima
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em ação de graças. Estiveram presentes 
os membros da UNICRISTO, União Cristã 
Evangélica de Militares e Servidores 
Civis em Segurança Pública no Estado 
de Goiás e associados.

Dando início às festividades, tive-
mos a abertura oficial no dia 06 de outu-
bro, com um agradável café da manha, e 
a reinauguração das quadras de tênis e 
inauguração da área de lazer que forma 
o complexo da modalidade. 

A parte esportiva não foi esquecida 
nas comemorações de aniversário do 
Clube dos Oficiais. Foram realizados vários 
torneios: Torneio de Natação, Basquetebol 
Mirim, de Futebol Society Infantil e Adulto, 
de Peteca, de Tênis e Capoeira.

Iniciando com o Torneio de Tênis, 
nas classes A, B e C, estiveram pre-
sentes 40 atletas, entre sócios, alunos 
e convidados. Os resultados ficaram 

assim: Classe A - 1º lugar Ézio Fernan-
des, 2º lugar Marcos Teodoro, Classe B 
- 1º lugar Tem Cel Oriel Santos, 2º lugar 
Paulo de Tarso, Classe C - 1º lugar Rafael 
Silva 2º lugar Antônio Carlos.

Disputando a taça no Basquete 
havia três equipes: Clube dos Oficiais, 
Goiás Esporte Clube e Colégio da Polícia 
Militar Ayrton Senna. O primeiro lugar 
ficou com o Clube dos Oficiais, segundo 
lugar Goiás Esporte Clube e terceiro 
lugar CPMG Ayrton Senna.

Quatro equipes disputavam o título 
no Society Adulto: Associação dos Oficiais 
(ASSOF), Associação dos Subtenentes e 
Sargentos (ASSEGO) PM-2 e Associação 
dos Cabos e Soldados (ACS). Destaque 
para a equipe da ASSOF que ficou com 
o título, em segundo lugar ASSEGO. A 
criançada também fez bonito no Torneio 
de Futebol Society Infantil, em diversas 
categorias, cerca de 120 crianças em 
idade de 06 a 12 anos, estiveram pre-
sentes, distribuídos em quatro equipes: 
Associação dos Oficiais (ASSOF) 1 e 2, 
Escolinha de Futebol Juventude e CDL 
Prefeitura de Goiânia. Após a premiação 
do Torneio as crianças puderam participar 
da Festa do Dia das Crianças.

O Torneio de Peteca contou com qua-
tro duplas participantes: Ami/Reginaldo, 
Bertoldo/Júnior, Marcos/Carlos Tomé. 
Walis/Rafael e Paulo/Alberto. Levaram a 
medalha de campeões Bertoldo/Júnior, 
Paulo/Alberto ficaram com a segunda co-
locação. O bronze foi para Walis/Rafael.

O Torneio de Natação foi disputado  
por seis equipes: Clube dos Oficiais, 
Clube de Engenharia, Academia Sport 
Total, Academia Vila Olímpica, CPMG-

Clube dos Oficiais comemora

48 anosClube dos oficias faz 
aniversário e realiza 
vários eventos festivos

Comitiva do Dr. Mauro Borges composta pelo Cel Joel e Cel Ilídio, dentre outros, 
percorre a sede do Clube em meio a suas construções

F
oram muitas as comemorações 
do 48º Aniversário do Clube dos 
Oficiais, o diretor de Esportes, 
Cultura e Eventos, Capitão Carrijo, 

juntamente com a os demais diretores 
da ASSOF, desenvolveram um projeto 
visando proporcionar aos associados e a 
comunidade goianiense, momentos de in-
tegração, lazer e entretenimento, por meio 
de eventos culturais, sociais, esportivos 
e ambientais, destaque especial para o 
jantar dançante, realizado no dia 30 de 
outubro, sucesso total. Estiveram presen-
tes muitas autoridades estaduais dentre 
eles o Secretário da Segurança Pública do 
Estado de Goiás, os Comandantes da Polí-
cia Militar e Corpo de Bombeiros Militares 
de Goiás, presidentes de Associações de 
muitos associados. 

Além disso, no dia 23 de outubro 
foi realizado no Salão de Eventos Culto 

Hugo de Carvalho Ramos e Escolinha 
de Natação da Tia Ilka, totalizando cerca 
de 250 atletas/alunos. As equipes se 
revezaram no pódio, nas categorias e 
provas. Tendo como resultado geral: 
CPMG-Hugo de Carvalho Ramos - 35 
pódios, Academia Vila Olímpica -19 
pódios, Clube dos Oficiais - 10 pódios, 
Academia Sport Total - 10 pódios, Clube 
de Engenharia - 08 pódios e Escolinha de 
Natação da Tia Ilka - 04 pódios.

Uma das modalidades que foi 
reativada no clube, a capoeira deu a 
sua contribuição nas festividades, re-
alizando o seu torneio, nas categorias 
infantis ao adulto, estiveram presentes 
cerca de 80 atletas/alunos e profes-
sores do grupo de Capoeira Candeias 
e contou com a presença das crianças 
do Projeto Ar te Educação.

Dentro das comemorações do 48º 
Aniversário do Clube dos Oficiais, foi 
realizado no dia 12 de outubro a tradi-
cional Festa do Dia das Crianças, uma 
super programação de atividades lúdicas 
e prazerosas, planejada e realizada 
pelo Coordenador Esportivo Profº Esp. 
Gleidson Mascarenhas. Ao adentrarem 
o clube as crianças recebiam um bilhete 
para participarem dos sorteios de vários 
brindes, entre eles: Celulares, Mp4, 
Micro system e brinquedos,inclusive os 
adultos participaram ,concorrendo ao 
sorteio de um celular.

As crianças foram distribuídas em 
equipes, conforme faixa etária, para par-
tiparem de diversas atividades: jogos, 
brincadeiras e gincanas, sendo de maior 
sucesso as camas elásticas.Em seguida 
do as crianças se deliciavam com os pi-
colés, algodão doces, pirulitos, balinhas, 
e bombons. A festa foi inesquecível, cer-
ca de três mil pessoas, entre crianças e 
adultos, estiveram presentes.

Histórico
Em 31 de outubro de 1959, foi 

realizada a primeira reunião em ata para 
debater sobre a criação e discussão do 
Estatuto do Clube dos Oficiais da PMGO, 
o Coronel Demerval de Moraes Brito, 

então Comandante Geral da PMGO, foi o 
primeiro presidente eleito da Entidade.

No ano seguinte, foi eleita a pri-
meira diretoria, que tomou posse no dia 
15 de janeiro. No início da década de 
1960 onde se localiza a área da sede e 
centro de lazer foi doada pelo Cel Mauro 
Borges, governador de Goiás.

Situado na Rua 132, nº 300 setor 
Sul, o Clube se mostra totalmente ligado 
às questões ambientais, tema fundamen-
tal nos dias atuais, ele abriga e preserva 
uma pequena reserva florestal com nas-
centes que formam o lago do Bosque dos 
Buritis. Dentro dela, há uma variedade 
de pequenos animais, tais como biguás, 
pavão, mico, entre outros.

Em 1964, foram inauguradas as 
Instalações do Clube que contou com 
a presença do Governador do Estado,  
Mauro Borges Teixeira, neste época o 
presidente da entidade era o Cap PM 
Ilídio Monteiro de Godoi. Neste ano foi 
inaugurada a primeira Piscina Olímpica, 
a Represa do Clube e início da constru-
ção do Salão de Festas.

A Lei de Vencimentos que benefi-
ciou a Corporação  foi assinada no Clube 
dos Oficiais no ano de 1971 pelo Gover-
nador Leonino Di Ramos Caiado, que 
retornou à entidade para a inauguração 
da primeira sauna, um ano depois.

Desde a sua criação 20 presiden-
tes ocuparam a cadeira da presidência 
e deixaram para trás muitas conquistas.  
Podemos destacar  alguns nomes que 
trabalharam com afinco para que o 
Clube dos Oficiais tivesse a atual infra-
estrutura os seguintes presidentes: 
Cel Gercy Joaquim Camelo, com três 
mandatos, Cel Leopoldo Silva Freire, 
Cel Luiz Gonzaga da Silva, Cel Waldir 
Martins de Moraes, com dois mandatos, 
Cel Adailton Vieira de Lima e Tc Reno 
Julius Mesquita, dois mandatos, sendo 
na sua gestão a transformação de Clube 
dos Oficiais para Associação dos Oficiais 
(ASSOF),  em outubro de 1999.

  Em 2005 a atual administração 
tomou posse da diretoria da ASSOF, 
para realizar o seu primeiro mandato. 
De lá para cá muitas foram as batalhas  
para que tanto o Clube quanto a Assof 
pudessem atender plenamente seus as-
sociados. A diretoria tem mostrado que 
com trabalho intenso é possível enxugar 
gastos, aumentar as receitas. Muitas 
foram as reformas para trazer aos as-
sociados maior conforte e diversão. No 
campo político a Assof vem mostrando 
sua forma, como,  por exemplo,  a con-
quista do reajuste salarial para a classe, 
além dos diversos casos ganhos pela 
assessoria jurídica.

Dr. Irineu Borges, presidente da Suplan, Mauro Borges, Cel Ilídio, Cel Mundico, 
Cel Uzimael visitam prédio do salão de festa
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A Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiros Militares do Estado de Goiás, Assof, 
comemora seu 48º aniversário com diversos eventos, entre eles torneios, encontros 

religiosos e uma exuberante festa de gala. Na cerimônia de confraternização estiveram 
presente, abrilhantando o evento, autoridades políticas, eclesiásticas e de classe, além 

de oficiais da ativa e reserva juntamente com seus amigos e familiares. 

C omemorações



2�
REVISTA

Segurança PúblicaDezembro - 2007 2�
REVISTA

Segurança Pública2�
REVISTA

Segurança Pública Dezembro - 2007Dezembro - 2007



2�
REVISTA

Segurança Pública Dezembro - 2007 27
REVISTA

Segurança Pública2�
REVISTA

Segurança Pública Dezembro - 2007Dezembro - 2007

C omemorações

“  ”
Cel Silveira

Esse momento é marcante e impor-
tante, pois nosso meio é carente de 
confraternização. Esse encontro nos 
fortalece  principalmente  pelo fato 
de estarmos ao lado de pessoas tão 

importantes e queridas “  ”
Cel Camelo

Encontrar velhos amigos é muito 
difícil, por isso é complicado mensurar 

a alegria dessa importante ocasião. 
Quero parabenizar o Major Araújo pela 
iniciativa, oxalá ela se torne freqüente 

em nossas vidas
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“  
”

Cleber França, presidente do Sercom

A sociedade muda a dinâmica constan-
temente, por isso, é difícil para a grande 
maioria das pessoas acompanhar. Assim 

sendo é preciso que haja entidades 
representativas para  estar à frente dos 

segmentos organizados  lutando por 
seus direitos, e o Clube dos Oficiais tem 
feito isso com muita precisão, além de 

ser um grande marco no que diz respeito 
ao lazer da cidade de Goiânia.

“  
”

Leopoldo Silva Freire, ex-presidente 
e  tesoureiro do Clube dos Oficias por 

três gestões

Estou muito feliz com a iniciativa da 
diretoria atual do Clube dos Oficiais. É 

muito bom sermos lembrados, além de 
ser uma oportunidade de rever velhos 
amigos, que estão entre convidados e 
os familiares. Momentos como esse de 

confraternização devem ocorrer sempre. 
Desejo a diretoria que continue esse 

excelente trabalho.

“  
”

Coronel Edson Costa,
Comandante de Polícia Militar 

As ações do Clube dos Oficiais e da 
Assof, são vistas por mim de forma po-
sitiva, a data de hoje é importante para 
todos da Polícia Militar. Ao longo do meu 
comando tenho tido uma relação muito 

boa com a diretoria do Clube dos Oficiais. 
Desejo sucesso a todos que compõem a 
diretoria e que continuem desenvolvendo 

este trabalho.

“  
”

Antinarbe das Graças Assunção, 
presidente do SindiPúblico 

Hoje é um dia ímpar, é um dia de 
celebrar novas conquistas, o Clube dos 
Oficiais ao longo dos anos, se mostrou 
muito próspero, com áreas importantes 
de preservação do meio ambiente, isso 
é fundamental em um momento que 

o planeta pede ajuda. Espero que esta 
diretoria continue neste caminho, de 

sucesso, honestidade e respeito pelos 
seus associados.

“  
”

Ernesto Roller,
Secretário de Segurança Pública

O esforço do Clube dos Oficiais na luta 
pelos direitos da classe é mais do que 
visível. Nós, desde que assumimos a 

Secretaria de Segurança Pública, temos 
buscado dialogar com todas as entida-
des, e temos recebido o apoio e com-

preensão dos comandos dos Policiais e 
Bombeiros Militares.

“  
”

Cel José Mauro
Um evento como esse realça a verda-

deira função da Assof, que é aproximar 
todas as gerações de oficiais. Com 
uma unidade democrática temos a 

oportunidade de vivenciar dias melho-
res. Tenho certeza que a Associação 

nesta oportunidade, consegue agradar 
a todos ao praticar a cidadania entre 

militares e suas família
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O
s alunos do 7º Ano do Colégio 
da Polícia Militar Unidade Hugo 
de Carvalho Ramos se forma-
ram no Programa Educacional 

de Resistência às Drogas e à Violência 
no último dia 22 de novembro. 

Na solenidade estiveram presen-
tes várias autoridades da Polícia Miltar 
de Goiás, entre elas o comandante do 
Batalhão Escolar Ten Cel PM Camar-
go,  o  Diretor de Ensino, Instrução 
e Pesquisa (DEIP) da PMGO,  Cel PM 
Jorge Alves Sobrinho,  comandante do 
CPMG Hugo Maj PM Epaminondas  e o  
Sd PM Menino  que em conjunto com 
seus auxiliares são os responsável 
do PROERD no CPMG. Todo o corpo 
docente e discente do turno vesper-
tino compareceu ao evento. Um dos 
destaques do dia foi a banda marcial 

CPMG Hugo
forma turma do Proerd

Existe um Programa
Que vai lhe ajudar
Existe um amigo 
Que vai lhe ensinar

Que o problema 
“DROGAS”
Merece atenção
E para manter-se a salvo 
É preciso dizer NÃO 

Cultivando o amor 
Cultivando o amor próprio
Controlando a tensão
Pensando nas conseqüências 
Resistindo à pressão 
É Como amar a própria vida 
E às DROGAS dizer 
NÃO Quem lhe ensina é o amigo 
Mas é sua a decisão.
P.R.O.E.R.D é o Programa 
P.R.O.E.R.D é a Solução 
Lutando contras as drogas 
Ensinando a dizer NÃO

Letra e música do Sd PM Coutinho da PMERJ

Canção do Proerd

Autoridades civis, militares e eclesiásticas comparecem à cerimônia de formatura do Proerd no Goiânia Arena

Mais de cinco mil crianças participaram da 
formatura do Proerd no Ginásio Goiânia Arena

Secretária de Educação, 
Milca Severino e Comandante 
do Proerd, Cel Camargo 
entregam bicicleta à aluna 
que participou do evento

do CPMG Hugo que apresentou suas 
canções e a comissão de frente suas 
coreografias. No momento do juramento 
os formandos prometeram lutar contra 
as drogas e preservar a vida.

proErd
O Proerd é um projeto da Polícia 

Militar, que visa oferecer aos alunos 
atividades de educacionais em sala de 
aula para prevenir o uso das drogas e a 
violência entre as crianças e os adoles-
centes. Para isso, é preciso cooperação 
entre a escola, família e Polícia Militar. 

O Programa foi implantado em 
Goiás no ano de 1998 e oferece 
estratégias preventivas para reforçar 
os fatores de proteção, com atenção 
especial aos assuntos referentes à 
família, escola e comunidade. Atu-
almente o PROERD é aplicado em 
95 municípios goianos. No mês de 
dezembro, cerca de 5 mil crianças e 
adolecentes par ticiparam da cerimo-
nia de formatura do Proerd no Ginásio 
Goiânia Arena



2�
REVISTA

Segurança PúblicaDezembro - 2007

A
Gerência de Segurança Contra 
Incêndio e Pânico (Gescip) é 
uma gerência executiva, nor-
mativa e consultiva do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado de Goiás. É 
o braço da corporação responsável pela 
elaboração e normatização da legislação 
aplicável à segurança contra incêndio e 
pânico, além da execução do serviço de 
análise de projetos.

A Gescip exerce função imprescin-
dível à população do Estado como um 
todo; gerencia as inspeções realizadas 
em todos os estabelecimentos de Goiás, 
analisa projetos e promove atualiza-
ções e substituições de plantas/obras, 
inter vém mediante necessidade ou 
solicitação de outro órgão público em 
obras/edificações sob suspeita de risco 
e decide através de pareceres técnicos 
quanto às solicitações diversas do públi-
co externo. Concomitantemente, exerce 
suas funções burocráticas perante a 
Diretoria de Defesa Civil e Comando 
Geral do CBMGO.

A prevenção é a maneira mais efi-
caz de evitar ou minimizar a ocorrência 
de acidentes e desastres. É missão da 
Gescip contribuir para a prevenção e a 
minimização de desastres, promovendo 

ações de regulamentação, orientação e 
fiscalização, visando a proteção do ser 
humano e de seu patrimônio. No Estado 
de Goiás, compete exclusivamente ao 
Corpo de Bombeiros Militar, através da 
Gescip, estudar, analisar, planejar e 
fiscalizar todo o serviço de segurança 
contra incêndio e pânico nas edificações 
e áreas de risco.

Esta gerência tem a finalidade de 
organizar e padronizar a segurança con-
tra incêndio e pânico, acompanhando a 
constante evolução tecnológica do setor, 
a Gescip, incessantemente, trabalha no 
estudo para elaboração e atualização de 
normas e leis que regulam no Estado 
de Goiás, a aprovação de projetos de 
proteção contra incêndio em edifica-
ções, instalação dos equipamentos e 
manutenção adequados. O desenvolvi-
mento das Normas de Segurança (cujo 
cumprimento é exigido desde o projeto 
das edificações) têm sido, sem dúvida, 
as maiores ferramentas para se evitar 
grandes tragédias.

Com objetivo de defender os 
interesses da sociedade em geral, no 
tocante aos assuntos ligados à Segu-
rança Contra Incêndio e Pânico, visando 
garantir a salvaguarda e a segurança das 
pessoas, nos limites de sua atuação, o 
CBMGO, através de suas Unidades Ope-
racionais, sob coordenação da Gescip, 
atua na fiscalização do cumprimento da 
legislação, garantindo que os edifícios 
estejam obrigatoriamente dotados de 
meios próprios de primeira intervenção 
que permitam a extinção imediata de 
focos de incêndio pelos seus ocupantes 
e de meios que facilitem, de maneira rá-
pida e eficaz, a evacuação das pessoas 
e as operações de combate a incêndio 
pelos bombeiros. Com autoridade legal 

garantida, o CBMGO fiscaliza o plane-
jamento e a execução das edificações 
comerciais, industriais e residenciais 
multifamiliares, certificando suas con-
dições de segurança contra incêndio e 
pânico para ocupação.

A Gescip, como departamento de 
um órgão público, deve prestar atendi-
mento ao cidadão de maneira rápida, 
eficiente e eficaz, de acordo com os 
requisitos especificados pelo Comando 
da Corporação.

Neste sentido procuramos também 
investir no quesito educação, formando 
uma consciência preventiva entre seus 
profissionais e envolvendo a população 
de um modo geral. O CBMGO tem promo-
vido programas de informação e sensibi-
lização, buscando uma conduta que vise 
à segurança coletiva. Visando assim, 
criar uma rotina de comportamento e de 
atuação, conscientizado cada pessoa a 
contribuir para sua segurança e também 
dos ocupantes do ambiente do qual 
faz parte. Além de agrupar e capacitar 
profissionais dos diversos campos de 
atuação e relação aos temas ligados a 
área de Segurança Contra Incêndio.

A busca de melhoria da segurança 
deve passar pela premissa básica em 
que o conceito de segurança se associa 
diretamente a cidadania, nessa rela-
ção à Gescip tem o papel catalisador 
respondendo com eficácia sempre que 
o cidadão necessitar. Atualmente a 
participação envolvendo a segurança 
vai desde o militar mais modesto até 
ao Comandante Geral desta Corporação. 
Cujo principal objetivo é “Vidas alheias 
e riquezas salvar”.

Edmilson Eurípides Lopes - TC QOC/BM

Gerente de Segurança Contra Incêndio e Pânico e 

vice presidente da Assof   

A

Gescip é garantia
de qualidade
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O
Estado de Goiás pode se orgu-
lhar por contar com policiais e 
bombeiros militares de muita 
fibra e honra, que enfrentam 

obstáculos no serviço e em suas vidas 
par ticulares. Para tentar superar es-
sas barreiras através da Palavra e do 
conforto de Deus, foi criado a Unicristo- 
União Cristã Evangélica de Militares e 
Servidores Civis em Segurança Pública 
no Estão de Goiás. Um movimento sem 
fins lucrativos que existe para glorificar 
a Deus, capacitar, apoiar, integrar e inte-
ragir com a igreja local do Nosso Senhor 
Jesus Cristo, além disso, evangelizar 
e disciplinar pessoas envolvidas em 
segurança pública no Estado.

Com esses objetivos, desde 1992, 
o grupo da segurança pública vem se 
reunindo regularmente para proferir a 
Palavra e procurar consolar aqueles que 
mais necessitam.

Os profissionais que integram a 
segurança pública deparam com diver-
sos problemas decorrentes de seus 
trabalhos, fora isso, como todo mundo, 
encaram as dificuldades de uma vida 
normal. Com tantos problemas, as con-
seqüências são inevitáveis, como o alco-
olismo; suicídio; dependência química; 
crises conjugais, familiares e entre cole-
gas. Para reverter esse quadro, cerca de 
100 integrantes da Unicristo procuram 
apresentar Deus para as pessoas que 
se fazem mais necessárias. Segundo o 
presidente da União, Cel BM Arantes, 
o apoio aos oprimidos é o carro-chefe 
dessa instituição. “Muitos pensam que 
os militares são super-heróis, mas nós 
não estamos imunes as adversidades 
que a vida propõe. Por isso, temos a 
meta de trabalha principalmente com 
as pessoas que estão em condições 
desfavoráveis”, afirma Arantes.

Unicristo
Militares e civis da segurança 

pública se unem para louvar a Deus

consElHo dirEtor
Presidente: Cel Arantes
Vice: Dr. Aristóteles
1º Secretário: Sd Luiz Fernando
2º Secretário: Maj Davi
1º Tesoureiro: 1º Sgt Telma
2º Tesoureiro: Cap June

consElHo fiscAl
Presidente: Major Araújo
Vice: TC Abílio
Relator: TC Viveiros
1º Vogal: 2ºTenente Moysés
2º Vogal: Inspetor Lustosa
1º Suplente: Sd Yara
2º Suplente: 3º Sgt Mariano
3º Suplente: 2º Sgt Ferreira

Diretoria da 
Unicristo
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Até o ano de 2007, a Unicristo 
se reunia no primeiro sábado de cada 
mês na Academia da Polícia Militar, 
mas percebendo a ausência em outras 
instituições, foi decidido que a partir de 
fevereiro de 2008, os encontros serão 
realizados em outros locais.

“Estamos querendo divulgar a 
palavra de Deus, bem como, nossas 
ações. Dessa forma, decidimos realizar 
nossas reuniões em outros lugares. 
Nosso primeiro encontro será na AS-
SOF, em março no 7º Batalhão e em 
abril na Guarda Municipal” ressaltou 
o presidente. Além das assembléias 
mensais, o grupo desenvolve trabalhos 
específicos como visitas aos reedu-
cando do Batalhão Anhanguera e aos 
hospitais, com o objetivo de levar o co-
nhecimento de Deus a essas pessoas. 
Um outro grupo desenvolve um projeto 
junto às vítimas do Césio 137. 

A Unicristo não tem característica 
de ministério ou denominação religiosa, 
são evangélicos que inicialmente procu-
ram atender as pessoas e indica-las a 
procurar uma religião. “Nós somos uma 
união que não tem a bandeira de uma 
igreja específica, nem estamos criando 
uma nova denominação. Somos apenas 
homens e mulheres que decidiram levar 
a palavra de Deus aos irmãos necessi-
tados”, diz o Coronel que afirma que a 
União sempre teve as portas abertas em 
todas as instituições. “Nós não iremos 
concorrer com ninguém, aliás, todas as 
igrejas são nossas parceiras”, conclui.

No mês de novembro foi eleita por 
conciliação a nova diretoria da Unicris-
to que estará a frente desse trabalho 
missionário até 2009. Ela é composta 
por militares oficiais e praças da Polícia 
Militar e Corpo de Bombeiro, além de 
delegado e inspetor da polícia civil.

Presidente da Unicristo, Cel. Arantes, é um 
dos responsáveis a levar a Palavra de Deus 
aos militares goianos

Os Artistas 
Marcos Scalon 

e Lucélia Badan  
retrataram  com 

muita sensibilidade 
a nascente do 

Córrego do Bosque 
dos Buritis, um dos 

patrimônios naturais 
da população 

goianiense. Através 
da Obra podemos 

verificar que a 
Criação Divina se 

materializa a cada dia 
e é preservada pelo 

Clube dos Oficiais
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O trabalho dinâmico 
da Polícia Militar 
realizado na cidade de 
Sanclerlândia, Goiás, 
tem trazido bons frutos

A
cidade de Sanclerlândia está 
situada a 130 km da capital 
do Estado de Goiás, e hoje se 
desponta no cenário estadual 

como Pólo Industrial no ramo têxtil, 
resultado de um brilhante projeto im-
plantado pela administração pública 
atual. Com isso vem conseguindo atrair 
várias pessoas de diversas regiões 
do Estado, o que consequentemente 
acresce o seu contingente populacio-
nal, e por quebra gerando um aumento 
significativo nos problemas relaciona-
dos à Segurança Pública.

Para enfrentar as adversidades e 
garantir a ordem pública em Sanclerlân-
dia, a Polícia Militar, que hoje se estabe-
lece na cidade como sede de um Pelotão 
da PMGO, sendo este o 2º Pelotão da 
19ª CIPM, que tem sede na cidade de 
Jussara-GO, busca aproximação com en-
tidades representativas, órgãos do Poder 
Público e comunidades para juntos tentar 
mudar os hábitos da população no que se 
refere às condutas facilitadoras a ações 
de marginais, bem como, estabelecer o 
princípio de que segurança se faz com a 
participação de todos.

presente em Sanclerlândia
Polícia Militar
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Nesta filosofia de trabalho deno-
minada Polícia Comunitária, inteligen-
temente implantada em toda a área 
do 4º Comando Regional por ato do 
seu comandante Ten Cel Moura, do 
qual Sanclerlândia está subordinada, 
percebe-se que esta metodologia de 
trabalho veio para atender os anseios 
da comunidade, bem como obter a par-
ticipação da mesma, conscientizando 
cada cidadão da sua importância para 
preservar o bem estar da população 
sanclerlandense e melhoria da quali-
dade de vida de cada um.

O Pelotão da PM município, muito 
bem representado pelo seu coman-
dante 1º Ten QOPM Heber de Souza 
Bastos e seus bravos e incansáveis 
homens que estão nas diversas frentes 
operacionais, tem pautado sempre pelo 
princípio ético e moral de cada policial, 
valorizando com isso a comunidade 
de Sanclerlândia. O comandante do 
Pelotão como agente multiplicador de 
Polícia Comunitária, tem procurado 
veementemente aproximar a Polícia 
da comunidade e juntos combaterem 
os problemas referentes à Segurança.

Atualmente são realizadas visitas 
comunitárias diariamente às residên-
cias, estabelecimentos comerciais e 
prédios públicos pelas equipes de ser-
viço. Nestas visitas é avaliado o grau de 
satisfação de cada cidadão para com 
o serviço prestado pela Polícia Militar, 
onde o mesmo tem a oportunidade de 
se expressar e sugerir, sendo que os 
relatos são constados em relatórios di-

ários que chegam às mãos do comando 
para avaliações.

São realizadas palestras edu-
cativas nas escolas, reuniões com 
professores e diretoras, comunitárias e 
com pais de alunos. Foi criada inclusive 
a Patrulha Escolar na cidade, sendo 
esta composta por dois  policiais que 
freqüentam diariamente as diversas 
unidades de ensino de Sanclerlândia, 
em horários alternados para com isso 
criar uma aproximação da polícia com os 
alunos e profissionais do ensino, bem 
como evitar a violência nas escolas, o 
que tem surtido efeito, uma vez que as 
solicitações para atendimento de ocor-
rências nas escolas, envolvendo alunos 
caíram drasticamente.

Outro fator positivo, em prol da 
comunidade do município, é o brilhan-
te projeto do PROERD, um programa 
de prevenção de iniciativa da Polícia 
Militar, que visa os alunos da 5ª Série, 
e funciona em todas as escolas desta 
promissora cidade. A frente do projeto 
está o Sd QPPM CREOZIMAR Pereira 
Filho, que é instrutor do programa, 
que atualmente já formou trezentos 
e oitenta crianças desde o início, e 
recentemente, mais precisamente no 
dia último 30, formou mais cento e 
vinte crianças, perfazendo um total de 
quinhentas crianças que obtiveram a 
conclusão do programa, que objetiva 
a criação da Resistência as Drogas 
e Violência por parte da criança, que 
serão os adultos de amanhã.

Contudo, vemos a satisfação dos 
pais destas crianças, e a motivação por 
parte dos professores e diretores, que 
relatam que após os alunos se envolve-
rem com o projeto, a maioria muda os 
comportamentos para melhor. Segundo 
a diretora da Escola Municipal Sarjob, 
Suêde Maria da Silva, “O PROERD é um 
sucesso”, e sua opinião se assemelha 
com a dos diretores e professores das 
outras escolas, que afirmam que “a 
forma como é aplicado, contagia todas 
as crianças, pois, elas adoram as dinâ-
micas realizadas pelo instrutor”. 

Temos que ressaltar o brilhante tra-
balho desenvolvido pela Patrulha Rural 
no município de Sanclerlândia, que foi 
criada há aproximadamente dois anos, 
e nos últimos três meses ganhou força 
com o apoio total do Comando Regional, 
que faz que a mesma seja realizada 
ininterruptamente. E com isso ganha a 
comunidade que habita não somente a 
zona rural do município de Sanclerlân-
dia, mas também dos municípios de 
Mossamedes, Buriti de Goiás e Córrego 
do Ouro, vendo o índice de ocorrências 
reduzirem significativamente.

Esta modalidade de policiamento 
veio para atender os anseios da co-
munidade do meio rural, que também 
são presas fáceis para ações de vân-
dalos e marginais. O CB EDMAR e o 
SD PAULO são os responsáveis pelo 
Patrulhamento Rural, e vemos que 
ambos desempenham com orgulho e 
muita motivação as suas funções, fato 
é, que a comunidade que vive no campo 
tem demonstrado a sua satisfação com 
a Polícia Militar, que se desdobra para 
garantir segurança também àqueles 
que estão mais distantes.

 Objetivando sempre o bem 
estar da comunidade e a melhoria da 
qualidade de vida de cada cidadão de 
Sanclerlândia, a Polícia Militar mostra 
força e determinação, e agradece a 
colaboração de todos aqueles que se 
preocupam com a causa e auxiliam na 
resolução dos nossos problemas.

Militares estão presentes diariamente nas 
unidades de ensino de Sanclerlândia

Alunos da rede pública de ensino se 
formam no Proerd
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E
m apenas 30 dias conseguiu 
bater todos os recordes de 
realização de obras e ações. 
Sua passagem pelo Executivo 

é marcada pelo estilo inovador e arro-
jado; pelo espírito empreendedor, com 
visão futurista e, principalmente, pelas 
mudanças estruturais implantadas na 
administração da coisa pública, cujos 
resultados vêm de encontro com os 
anseios da população. 

Formado em contabilidade e gestão 
pública pela UEG - Universidade Estadual 
de Goiás, Sargento Arlindo marca sua 
trajetória com base na valorização do 
ser humano, atendendo ao chamado do 
povo que anseia por uma cidade tranqüi-
la, pacífica, sossegada e acima de tudo, 
pela manutenção da dignidade. 

Ímpar na sua atitude corajosa, 
o prefeito, em exercício da cidadania, 
fomentou o turismo em Caldas Novas 
dotando o aeroporto local de condições 
para voltar a receber aeronaves de gran-
de porte, inclusive os vôos noturnos; 
criou duas novas unidades de atendi-
mento infantil com foco na melhoria da 
qualidade da educação; adotou posturas 
decisivas que permitiram expressiva 
melhoria no setor da saúde com a con-
tratação de seis especialistas para a 
área de dermatologia, endocrinologia, 
pneumologia, psiquiatria, reumatologia 

e nefrologia; instalou uma sala de vaci-
nas no PSF do bairro Itaici; revitalizou 
praças e quadra poliesportiva; construiu 
e iluminou ruas e avenidas; pavimentou 
bairros; consertou pontes e passagens 
na zona rural; cortou gastos desneces-
sários e empreendeu dezenas de ações 
no sentido de buscar novas alternativas 
para a diversificação da economia no 
município, produzindo efeitos positivos 
no cotidiano das pessoas.  

Com apenas 45 dias à frente da 
Prefeitura Municipal de Caldas Novas, 
Sargento Arlindo determinou um au-
mento de 15% no salário de todos os 
servidores municipais e concedeu 120 
titularidades aos professores da rede 
pública, garantindo um ganho extra nos 
seus provimentos.

De sorriso permanente, porém 
franco, Arlindo Luiz Vieira não disfarça a 
austeridade e a firmeza no trato com as 
pessoas, características de sua forma-
ção militar. Porém, tem dado verdadeiro 
exemplo de cavalheirismo e simpatia ao 
se misturar às crianças, jovens, adultos 
e especialmente os idosos, por quem 
mantém um profundo respeito, nos 
eventos públicos. Aprovado pela opinião 
popular, o prefeito de Caldas Novas tem 
como meta a busca pelo progresso da 
cidade, primando pela qualidade e pela 
valorização da vida. 

Um Militar
no Poder Executivo

Aos 37 anos, vereador 
por dois mandatos e 
presidente da Câmara 
Municipal, o prefeito de 
Caldas Novas, Sargento 
Arlindo desafia qualquer 
prognóstico

Diversas autoridades, civis e militares, 
prestigiaram a posse do Sargento Arlindo 

a prefeito de Caldas Novas
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Renato Queiroz - Cabo BM 

D
uas e meia da manhã em Goi-
ânia. O telefone 193 toca no 
Centro de Operações (COB) do 
Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado de Goiás (CBMGO) e um bombei-
ro responde ao chamado. Do outro lado 
da linha, um homem pede socorro. Seu 
irmão, um jovem de 17 anos, foi vítima 
de um disparo de arma de fogo durante 

uma tentativa de assalto. A vítima caiu 
de costas no chão no meio da rua e está 
perdendo os sinais vitais. É dada a larga-
da para a corrida contra o tempo. Após 
pegar informações sobre a ocorrência, 
o atendente transfere, imediatamente, a 
ligação para um médico, que começa a 
dar orientações ao solicitante. Enquanto 
isso o rádio-operador localiza o endereço 
no mapa digital e o chefe da ala aciona 
a Polícia Militar. 

Em nova estrutura física, 
Centro de Operações 
do CBMGO (COB) utiliza 
tecnologia de ponta e 
humanismo para melhor 
atender o cidadão

Vozesque salvam
Fluxograma apresenta como é todo o procedimento desde 

a ligação até o resgaste pelos Bombeiros
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 “É um trabalho muito dinâmico. 
Que exige bastante dedicação. Gosto 
deste contato direto com o público e me 
sinto realizado ao saber que pude ajudar 
alguém que precisava de socorro”, conta 
o Cabo Ricardo Dias Fogaça, de 32 anos, 
há sete no COB. Ele é um dos militares 
que formam o primeiro elo entre a cor-
poração e a comunidade. Bombeiros 
que se revezam 24 horas por dia nos 
sete dias da semana para atender de 
forma eficiente aos muitos chamados 
de socorro do telefone 193. Acidentes 
de trânsito, incêndios, afogamentos, 
busca e salvamento e apoio comunitá-
rio são alguns dos tipos de ocorrência 
atendidas diariamente. 

AliAdo
O trabalho do Centro ganhou um 

novo aliado de peso: a tecnologia. Des-
de o dia 12 de julho de 2006, o COB 
funciona no Centro Integrado de Ope-

rações de Segurança para Atendimento 
de Emergências (CIAE), na Secretaria de 
Segurança Pública, no antigo DERGO. 
Antes, os chamados 193 eram aten-
didos numa sala cedida do Quartel do 
Lago das Rosas (atual Grupamento de 
Salvamento em Emergência). A mudança 
fez parte da estratégia do Governo de 
Goiás de ação unificada da Secretaria 
de Segurança, Polícia Civil, Polícia Militar 
e Corpo de Bombeiros Militar. A Defesa 
Civil também faz parte da estrutura de 
atendimento com o telefone 199. 

O CIAE é - por excelência - um 
centro de gerenciamento de crises. “É 
preciso saber trabalhar sob pressão e 
em conjunto. Nossa área de abrangência 
é grande. Mas o trabalho compensa: da 
agilidade de nosso serviço depende vida 
humana”, explica o 2º Sargento Keppller 
Saeta Santos, 30 anos, há dois no COB. 
Além de ganhar nova estrutura física 
com alta tecnologia, o efetivo do COB 
passou a freqüentar cursos regulares 
de aperfeiçoamento profissional e teve 
férias e licenças prêmio regularizadas. 
“Mudou da água para o vinho”, com-
para o 3º Sargento Helson Nunes de 
Amorim, de 39 anos, há 14 no COB. O 
militar lembra das dificuldades enfren-
tadas no início da história dos Bombei-
ros. “O sistema de comunicação era 
bem precário. Muitas vezes tínhamos 
que acionar as viaturas com gritos ou 
apitos pelo pátio”, relembra. 

Tempo que definitivamente ficou 
para trás. Hoje, todo o registro de ocor-
rências do CBMGO é feito on-line pelo 
Sistema Integrado de Atendimento a 
Emergência (SIAE). Este sistema é 
responsável pelo registro, despacho, 
extrato, fechamento e relatório das 
ocorrências atendidas pelos Bombei-
ros. A tela de registro é composta de 
campos que descrevem os dados do 
solicitante, endereço da ocorrência a 
ser atendida e a natureza de acordo 
com sua classificação, além de contar 
com um breve resumo do sinistro e 
possível unidade de atendimento. Os 
dados colhidos pelo telefone 193 e 

registrados no SIAE caem direto na tela 
do despachante que é o rádio-opera-
dor,  função primordial dentro do COB, 
pois é ele que decide o quartel e as 
guarnições que farão o atendimento. 
“Costumamos comparar a figura do rá-
dio-operador com a de um controlador 
de vôo, tamanha a responsabilidade e 
o estresse. É através de seus coman-
dos que a viaturas chegam com mais 
rapidez ao local do sinistro, com as 
informações básicas do que as espe-
ram”,  explica o Major Sebastião Nolas-
co Ribeiro, comandante do COB. 

Todo o processo é supervisiona-
do pelo coordenador de operações, 
sempre um capitão Bombeiro Militar, 
vez que a função exige um profissional 
já experiente, capaz de orientar todas 
as praças e tenentes de serviço. O 
trabalho é auxiliado pelo chefe de ala, 
função de um sargento também expe-
riente na lida cotidiana de ocorrências, 
orientando os vídeo-fonistas (cabos e 

“Costumamos 
comparar a figura do 
rádio-operador com 
a de um controlador 
de vôo, tamanha a 
responsabilidade e o 
estresse”

Comandante Nolasco

“O sistema de 
comunicação era bem 
precário. Muitas vezes 
tínhamos que acionar 
as viaturas com gritos 
ou apitos pelo pátio” 

Sargento Helson Nunes de Amorim
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soldados), em ocasiões de dúvidas 
quanto ao socorro solicitado, sempre 
com o foco na qualidade do serviço 
prestado pelo CBMGO. 

pAdronizAção
Está em fase de finalização um 

trabalho do COB para padronizar os 
relatórios de ocorrência de todo o CB-
MGO. “Atualmente cada unidade tem 
seu próprio modelo e isto dificulta a ta-
bulação dos dados para a estatística. A 
tendência de padronização é nacional”, 
explica o Major Nolasco, que é membro 
da Câmara Técnica da Liga Nacional de 
Bombeiros (LIGABOM). Com os novos 
oito relatórios (básico, resgate, incêndio, 
busca e salvamento, acidentes com 
viaturas, hidrantes, defesa civil, apoio 
comunitário) - todos desenvolvidos por 
militares do Centro - o Major espera me-
lhorar ainda mais a estatística e ter em 
mãos dados concretos on-line capazes 
de auxiliar o Comando na tomada de 

decisões estratégicas para o aperfeiço-
amento da corporação. 

Uma das prioridades do Major 
Nolasco é integrar, através da intra-
net da SSP-GO, todas as unidades do 
CBMGO. “Todos passarão a registrar 
as ocorrências no SIAE. Com isso, os 
extratos serão oferecidos para o soli-
citante na localidade que lhe convier”, 
ressalta. Disponibilizar o fornecimento 
dos extratos de ocorrências nas uni-
dades do Vap-Vupt também está nos 
planos do comandante do COB. “Nosso 
maior desafio é a busca inatingível pela 
per feição, seja através da melhoria do 
sistema, do layout de equipamentos 
e do projeto de ampliação do Centro 
que possibilite melhor produtividade e 
melhor utilização da equipe. Tudo com 
o foco principal em reduzir o tempo 
resposta, nosso maior inimigo”. 

Em média, o número 193 recebe 
2 mil  ligações por dia. Destas, ape-
nas 80 se transformam em ocorrência 
de fato. Ligações indevidas e trotes 
- infelizmente - ainda lideram as esta-
tísticas do Centro. É bom lembrar que 
trote a bombeiros ou policiais pode 
ser qualificado como comunicado de 
falsa ocorrência, crime previsto no 
ar tigo 340 do Código Penal. A pena 
varia de um a seis meses de deten-
ção. Ao mesmo tempo, as estatísticas 
do Corpo de Bombeiros mostram a 
diminuição do número de incêndios 
em residências e prédios em Goiânia, 
graças ao trabalho de prevenção que 
vem sendo desenvolvido nos últimos 
anos. A grande demanda de atendi-
mento é de ocorrências de resgate, 
que responde por 65% do volume de 
trabalho das guarnições de socorro, 
tendo como principais vítimas os mo-
tociclistas, que por vezes ficam com 
severas seqüelas ou até mesmo vão 
a óbito. Seguido pelas de incêndio 
em vegetação que ocorre nos meses 
de seca e que infelizmente deixa um 
rastro de destruição ambiental. 

  Para melhor atender o público, 
os militares do COB participaram de um 

curso de relações humanas organizado 
pela Diretoria de Ensino e Instrução. 
Durante as aulas, psicólogos acompa-
nharam e promoveram dinâmicas com 
todo o efetivo. O objetivo foi melhorar o 
relacionamento interpessoal e dar dicas 
de como lidar com situações-limite. É 
através das vozes destes atendentes 
que tem início o trabalho dos bombei-
ros, aprovado por 93% dos brasileiros 
segundo pesquisa do Ibope Solutions. 
“O  COB - Centro de Operações Bombei-
ros é isso, uma equipe coesa, discipli-
nada, abnegada e que se disponibiliza 
diuturnamente em prol da sociedade 
goiana, sempre solícitos ao ouvir os pe-
didos daqueles que pedem socorro nos 
momentos mais desesperadores de 
suas vidas. Eles sabem que, ao ligarem 
para o Corpo de Bombeiros, faremos 
tudo que estiver ao nosso alcance ao 
socorrê-los, pois não é ocasional nosso 
lema - Vidas Alheias e Riquezas Salvar”, 
explica o Major Nolasco.

“ A vida humana 
depende da agilidade 
de nosso serviço”

2º Sargento Keppller Saeta Santos

“Gosto deste contato 
direto com o público e 
me sinto realizado ao 
saber que pude ajudar 
alguém que precisava 
de socorro”

Cabo Ricardo Dias Fogaça
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L
á pelos primórdios da década de 
sessenta, a Polícia Militar de Goiás 
era seriamente carente de tudo; 
desde dotação de pessoal até os 

itens fundamentais de logística, de forma 
que nossas apresentações em soleni-
dades e formaturas de tropas deixavam 
muito a desejar. Também, dado ao baixo 
nível de escolaridade do nosso contingen-
te de praças, às vezes tornava-se difícil até 
mesmo ministrar instrução de formação 
ou reenquadramento para a tropa.

Desse modo, as nossas exíguas 
tropas que representavam a corpora-
ção nos desfiles e formaturas diversas 
faziam, em geral, má figura perante au-
toridades e público em geral. Aí, então, 
na condição de um dos instrutores de 
ordem unida da unidade-escola achei por 
bem experimentar a introdução de um 
novo estilo de marcha no DIM (núcleo 
que mais tarde deu origem à atual aca-
demia).. Iniciamos a introdução do velho 
“Passo de Ganso” prussiano. 

A principio houve reação negativa 
por parte dos instruendos e até mesmo 
dos oficiais graduados da OPM, pois, 
todos tinham dificuldades em executar 
com correção as características da nova 
modalidade de marcha que, sem dúvida 
alguma, exigia muito esforço físico dos 
executantes. Mas aquela época era, 
indubitavelmente, um período de grande 
entusiasmo  e crença no futuro e, no 
7 de setembro de 1963, um pequeno 
contingente de 120 homens, em forma-
ção emassada, desfilou representando 
a PM na Av. Goiás. 

Autoridades e povo puderam notar 
não só a cadência firme, mas o porte da 
arma, alinhamento e cobertura davam 
algo de superior àquele pequeno contin-
gente em formação emassada. Naquele 
mesmo ano de 1963, depois de intensivo 

treinamento optamos por apresentar no 
estádio “Pedro Ludovico” (Av. Paranaíba 
c/ rua 74) uma demonstração de ordem 
unida sem comando,  mas conhecida por 
“Os Complexos”. Eram cerca de 21 horas, 
no intervalo de uma importante partida 
de futebol, o grupamento de recrutas 
ocupou, sob intensiva vaia da platéia, um 
dos lados do estádio e deu-se início às 
evoluções. Aos poucos as vaias foram-se 
amainando para, no final transformarem-
se em efusivos aplausos. Observa-se  
que, como comandante daquela tropa eu 
me encontrava perplexo com as vaias e 
os inúmeros erros de um ou outro partici-
pante que inclusive poderia botar a perder 
toda a apresentação. 

Vários anos  depois voltamos a 
fazer apresentações -  agora com parti-
cipação exclusiva de cadetes da escola 
de oficiais. Há que se observar que, no 
entanto, anos depois, mais precisamente 
em 1979, no pátio da academia, uma 
oscilação da cadência decorrente da 
mudança repentina do vento levou ao 
caos à formação, tumultuando o desen-
rolar da seqüência das evoluções, onde 
experimentamos o fracasso. Paradoxal-
mente, no ano de 1992, encontrava-me 
há vários anos na inatividade, eis que o 
então tenente coronel Hercílio 

Alves Dias, comandante da aca-
demia, propôs-me tentar apresentar os 
“Complexos”, mesmo porque nesse ano 
aquela unidade-escola estava repleta de 
cadetes, inclusive de inúmeros estados 
que para aqui vieram se formar oficiais; 
também a turma do 3º ano estava con-
cluindo o curso. 

Aceitamos a incumbência de levar 
a efeito os treinamentos, mas depara-
mo-nos com inúmeras dificuldades, pois 
tivemos de reestruturar os diagramas 
das evoluções que eu próprio já havia 

esquecido, e, também, verificamos que 
os cadetes, na sua maioria, ex-sargen-
tos, não sabia executar com esmero os 
movimentos de arma e , até mesmo as 
voltas em marcha (direita, esquerda e 
meia-volta). As dificuldades foram tantas 
que quase tivemos que desistir de levar a 
efeito a demonstração que deveria ocorrer 
por ocasião da formatura dos novos as-
pirantes. Contudo, graças ao firme apoio 
do comandante da academia tenente co-
ronel Hudson Silva Valente e, também do 
coronel comandante geral Joneval Gomes 
de Carvalho pudemos realizar com pleno 
êxito a tão esperada demonstração. Após 
aquela solene apresentação o corpo de 
cadetes voltou a repetir a demonstração 
para exclusiva assistência do general 
comandante militar do planalto.

Muitos anos vêm passando e nunca 
mais o corpo de alunos de nossa acade-
mia pode voltar a apresentar nos dias mais 
festivos de nossa centenária Polícia Mili-
tar, essa demonstração de ordem unida 
sem comando, cujas figuras geométricas 
dos complexos, foram criadas na nossa 
unidade-escola e que, portanto, deveriam 
ser perpetuadas, consubstanciando-se em 
patrimônio cultural da nossa Corporação, 
de tradições tão modestas e raras.

Nos dias de hoje, nem mesmo há 
cadetes na academia e mesmo se houves-
se um contingente razoável, seria muito 
temerário tentar restaurar tal modalidade 
de demonstração, pois a disciplina de 
ordem unida não é um fator importante na 
formação do policial militar, pois a carga 
horária prevista nos cursos de formação 
não são suficientes e mais, hoje, é muito 
raro encontrar instrutores e monitores 
capacitados e entusiastas dessa milenar 
disciplina militar.

Cel. PM RR Sebastião de Oliveira e Sousa

Reminiscências
de épocas mais profícuas
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O
s freqüentadores das rodovias 
estaduais de Goiás têm um 
bom motivo para se sentirem 
seguros. Desde 25 de maio 

de 2007 eles podem contar com o Tá-
tico Operacional Rodoviário (TOR)  uma 
companhia do Batalhão Rodoviário que 
tem o objetivo de ser o grupo de elite 
das estradas goianas.

Sob o comando do Capitão Márcio 
Vicente da Silva, 37 bravos homens, 
divididos em dois pelotões, se tornaram 
responsáveis pela cobertura viária do 
Estado. Com operações e abordagens 

especiais, o grupo se destaca pela alta 
capacidade, treinamento, disciplina e 
armamento pesado. “A doutrina do TOR 
é diferenciada e requer uma preparação 
específica por parte de seus integran-
tes”, afirma o comandante. Grupos 
especiais em rodovias têm experiência 
positiva em outros estados como Minas 
Gerais e São Paulo e foi criado em Goiás 
para atender as necessidades caracte-
rísticas de nossa região.

Entre as principais atuações do 
Tático Operacional Rodoviário está o 
combate a criminalidade, principalmen-

Elite das rodovias

Criado em maio de 
2007 o TOR traz 
segurança para as 
rodovias goianas
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Elite das rodovias

te os roubos à ônibus, carga, carros, 
tráfico de entorpecentes e contrabando 
de drogas. “Nosso grupo buscou os 
pontos positivos de nossas co-irmãs 
e acrescentamos nosso conhecimento 
para adaptar à nossa realidade”, asse-
gura Márcio.

Para ingressar no TOR é preciso 
passar por um curso operacional de 
aproximadamente três meses, nos quais 
os policiais militares aprendem todas 
as técnicas necessárias para aplicar as 
doutrinas dessa força de elite. 

Quem se sente bem com a pre-
sença desse grupo em nossas rodovias 
são os usuários, donos de postos e 
caminhoneiros, pois, percebem a se-
gurança que o grupo traz ao realizar 
operações especiais em todo o Estado. 
“Infelizmente ainda não contamos com 
o  efetivo desejado, mas acredito que já 
em 2008 poderemos atuar com cerca de 
80 militares, cobrindo assim todas as 
rodovias de Goiás”, ressalta o coman-
dante do grupo que hoje se situa na 
GO-060, saída para Trindade, no antigo 
posto rodoviário.

Há cerca de um mês à frente do 
Tático, Capitão Márcio enfatiza a eficácia 
dessa tropa. “Estamos trabalhando dia-
riamente com muita energia em nosso 
ideal. Atuando com veemência em ações 
que requer potencialidades”. Entre as 
operações mais destacadas desse grupo 
temos a prisão de uma quadrilha de roubo 
de carro de Araguari, que foi presa assim 
que adentrou em rodovias goianas.

Além de trabalhar com abordagens, 
o TOR se destaca no recobrimento de 
outras áreas, seguindo instruções do 
Batalhão Rodoviário. Uma outra forma 
de atuação se dá no apoio às equipes 
de batalhões do interior, que requisita 
a força dessa polícia especializada no 
combate ao crime.

Os guerreiros do asfalto desenvolvem trabalho de Elite nas rodovias goianas

Capitão Márcio está à frente 
deste grupo especializado
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F inanças
Locação do salão de festas R$ 1.550,00

Hotel de trânsito R$ 720,00

Venda de petecas (Pequita) R$ 10,00

Natação R$ 1.160,00

Estacionamento R$ 1.280,00

Locação do restaurante R$ 1.300,00

Convite ingresso R$ 310,00

Exame médico R$ 1.245,00

Locação das piscinas R$ 1.700,00

Locação campo de futebol R$ 300,00

Locação churrasqueira R$ 80,00

Locação de sala R$ 400,00

Locação quadra R$ 770,00

Revista Segurança Pública R$ 1.500,00

Locação do Clube para recreação e lazer R$ 936,00

Doação para 1º Semana Cultural da ASSOF R$ 1.000,00

Quadra de basquete R$ 300,70

Total Ativo R$ 94.125,40 

DESPESAS 

Folha de pagamento R$ 15.381,74

Serviço extra R$ 355,00

Custas das ações (Itaú, 13º, Ipasgo e promoções) R$ 751,88

Parcela 1/3 honorários advocatícios (Itaú, 13º, Ipasgo e promoções) R$ 1.000,00

Manutenção e reparos R$ 4.976,05

Jurídico R$ 6.000,00

Custas judiciais (Associados) R$ 968,27

Limpeza e conservação R$ 1.896,30

Química R$ 570,00

Gasolina (Pálio) R$ 372,70   

Água Nina “consumo” R$ 142,60        

Vivo Empresa R$ 880,29     

Gás para sauna R$ 872,55        

Conservação e manutenção das piscinas R$ 1.883,78

FGTS R$ 982,64

PIS R$ 126,68

ITU Caldas Novas 09/11 R$ 249,33

IPTU/2004 parcela 08/24 R$ 770,46

Reforma da  quadra de tênis R$ 8.717,00

Revisão do Vectra (Jorlan) R$ 606,66

Náutico Caldas Novas (aquisição títulos uso dos Associados da Assof) 5/5 R$ 750,00

IPVA/2007 Pálio R$ 647,06

Parcela 1/36 Vectra R$ 1.458,08

Parcela 2/2 divisórias (administração) R$ 650,00

Coroa de flores (FAMA) R$ 100,00

Correspondências R$ 862,88

ISS retido na fonte NF das correspondências R$ 33,04

FENEME meses 06 e 09/2007 R$ 400,00

Diarista Gilberto de Oliveira R$ 572,00

Gratificação de diretoria R$ 4.180,00

Lima (serviço noturno/ajuda de custo) R$ 100,00

Jonas (serviço noturno/ajuda de custo) R$ 100,00

Publicidade (Programa Segurança em Destaque) R$ 500,00

Papelaria/expediente R$ 304,66

Contador R$ 570,00

Médico R$ 480,60

Doação (copos de água mineral para militares PM/CBM Desfile 07/09) R$ 650,50

Diretores de dia R$ 550,00

Devolução de desconto indevido aos Associados R$ 4.104,00

Álcool Vectra R$ 199,50

Ração dos animais R$ 186,56

Saneago R$ 904,55

Célia (secretária) R$ 441,00

Reginaldo (motorista) R$ 441,00

Freitas (moto boy) R$ 600,00

Valdecy (estacionamento) R$ 380,00

Gratificação diretor presidente R$ 1.520,00

Refeições de funcionários R$ 3.361,00

Assessoria de informática R$ 400,00

INSS mês agosto de 2007 R$ 4.143,74

Brasil Telecom (conta telefone) R$ 472,20

Tinta para impressora R$ 250,00

IRRF R$ 126,68

Celg R$ 5.908,69

Despesas comemoração aniversário 48 anos Clube dos Oficiais R$ 1.845,00

Tarifas bancárias R$ 734,16      

Total Passivo R$ 88.430,83

Ativo setembro de 2007 R$ 94.125,40              

Passivo setembro de 2007 R$ 88.430,83            

Saldo transportado para o mês de outubro de 2007 R$ 5.694,57

Em setembro de 2007 foram pagas dívidas da gestão anterior no valor de R$ 770,46, restando 

ainda  a quantia de R$ 3.921,77, não incluso multas e juros.

Prestação de contas mês de outubro de 2007
RECEITA

Saldo do mês de setembro de 2007 R$ 5.694,57

Taxa de manutenção associados militares R$ 74.324,40

Mensalidades sócio civil R$ 2.052,00

Locação do salão de festas R$ 1.200,00
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Contribuição sindical (Senalba) R$ 39,60

Férias funcionários R$ 2.325,70

FENEME R$ 200,00

Um aparelho (toca CD ) Vectra R$ 350,00

Diarista Gilberto de Oliveira R$ 163,00

Coroa de flores (Associados falecidos) R$ 400,00

Doação CBM-GO (confraternização Oficiais BM Associados) R$ 300,00

Gratificação de diretoria R$ 4.180,00

Lima (serviço noturno/ajuda de custo) R$ 100,00

Jonas (serviço noturno/ajuda de custo) R$ 100,00

Publicidade (Programa Segurança em Destaque) R$ 500,00

Papelaria/expediente R$ 211,00

Contador R$ 570,00

Médico R$ 534,00

Divisórias parcela 1/2 (reforma sala/diretores) R$ 700,00

Diretores de dia R$ 400,00

Devolução de desconto indevido aos Associados R$ 5.351,00

Locação purificador de água Brastemp R$ 134,74

Ração dos animais R$ 191,00

Saneago R$ 971,78

Célia (secretária) R$ 441,00

Reginaldo (motorista) R$ 441,00

Freitas (moto boy) R$ 600,00

Valdecy (estacionamento) R$ 460,00

Gratificação diretor presidente R$ 1.520,00

Refeições de funcionários R$ 2.700,00

Assessoria de informática R$ 400,00

INSS mês de julho de 2007 R$ 4.564,34

Informática/manutenção Walter Ciro Pimentel R$ 400,00

Pelúla controle solar/reforma sala diretores R$ 287,00

IRRF R$ 126,68

Tarifas bancárias R$ 699,23      

Total Passivo R$ 93.248,81

Ativo agosto de 2007 R$ 96.058,71              

Passivo agosto de 2007 R$ 93.248,81            

Saldo transportado para o mês de setembro de 2007) R$ 2.809,90

Em agosto de 2007 foram pagas dívidas da gestão anterior no valor de R$ 762,83, restando ainda  

a quantia de R$ 4.692,23, não incluso multas e juros.

Prestação de contas mês de setembro de 2007
RECEITA

Saldo do mês de agosto de 2007 R$ 2.809,90

Taxa de manutenção associados militares R$ 74.485,80

Mensalidades sócio civil R$ 2.268,00

Prestação de contas mês de agosto de 2007
RECEITA

Saldo do mês de julho de 2007 R$ 5.998,51

Taxa de manutenção associados militares R$ 76.911,20

Mensalidades sócio civil R$ 2.660,00

Locação do salão de festas R$ 1.850,00

Hotel de trânsito R$ 930,00

Venda de petecas (Pequita) R$ 20,00

Natação R$ 1.040,00

Estacionamento R$ 1.366,00

Locação do restaurante R$ 1.300,00

Convite ingresso R$ 205,00

Exame médico R$ 785,00

Locação das piscinas R$ 1.700,00

Locação campo de futebol R$ 400,00

Locação churrasqueira R$ 280,00

Locação de sala R$ 400,00

Locação quadra R$ 240,00

Total Ativo R$ 96.058,71

DESPESAS 

Folha de pagamento R$ 15.009,98

Serviço extra R$ 195,00

Seguro Vectra parcela 1/5 (vigência 22/08/07 a 22/08/2008) R$ 452,16

Aquisição Vectra/2006 (R$ 15.000,00 entrada + 36x R$ 1.454,00) R$ 15.000,00

Manutenção e reparos R$ 4.045,10

Jurídico R$ 6.000,00

Custas judiciais (Associados) R$ 63,93

Limpeza e conservação R$ 1.835,80

Química R$ 570,00

Gasolina (Pálio) R$ 20,00   

Água Nina “consumo” R$ 83,60        

Vivo Empresa R$ 1.161,29     

Gás para sauna R$ 552,44

Conservação e manutenção das piscinas R$ 1.532,70

FGTS R$ 1.072,99

PIS R$ 134,04

ITU Caldas Novas 08/11 R$ 249,33

IPTU/2004 parcela 07/24 R$ 762,83

Reforma da quadra de tênis R$ 4.782,81

Pagamento parcela 4/4 do transformador R$ 5.000,00

Náutico Caldas Novas (aquisição títulos uso dos Associados da Assof) 4/5 R$ 750,00

Manutenção de 3 computadores da Assof e aquisição demais um R$ 2.867,02

Parcela 3/3 reforma do pálio R$ 588,00

Doação BPM de Luziania-GO (café da manhã) R$ 158,72
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Hotel de trânsito R$ 850,00

Venda de petecas (Pequita) R$ 20,00

Natação R$ 1.095,00

Estacionamento R$ 1.555,00

Locação do restaurante R$ 1.300,00

Convite ingresso R$ 30,00

Exame médico R$ 885,00

Locação campo de futebol R$ 360,00

Locação de sala R$ 400,00

Locação quadra R$ 590,00

Locação do Clube para recreação e lazer R$ 2.033,00

Quadra de basquete R$ 200,00

Locação chalés de Aruanã R$ 100,00

Venda de sucatas R$ 75,00

Locação lanchonete nos meses 02 a 10/2007 R$ 3.330,00

Locação sala escritório Kênia 02 a 07/2007 R$ 700,00

Total Ativo R$ 96.793,97

DESPESAS 

Serviço extra R$ 290,00

CELG R$ 5.790,56

Jurídico R$ 6.000,00

Custas judiciais (Associados) R$ 232,00

Limpeza e conservação R$ 1.810,00

Química R$ 570,00

Gasolina (Pálio) R$ 487,54   

Água  Nina “consumo” R$ 125,18        

Vivo Empresa R$ 1.161,29     

Gás para sauna R$ 816,77        

Conservação e manutenção das piscinas R$ 1.824,94

FGTS R$ 1.115,06

PIS R$ 139,38

ITU Caldas Novas 09/11 R$ 249,33

IPTU/2004 parcela 09/24 R$ 778,17

Reforma da quadra de tênis R$ 6.635,60

Troca de óleo Pálio da ASSOF R$ 74,50

Parcela 2/36 Vectra R$ 1.458,08

Coroa de flores (FAMA) R$ 170,00

Correspondências R$ 354,57

Manutenção e reparos R$ 4.878,62

FENEME R$ 200,00

Doação agasalhos Choa/2007 R$ 1.080,00

Café da manhã (inauguração quadra tênis de campo) R$ 2.350,00

França (marketing/divulgação do evento) R$ 1.600,00

Doação aniversário (chefe do Estado Maior da PMGO) R$ 164,00

Material de esportes R$ 105,00

Diarista Gilberto de Oliveira R$ 143,00

Jurídico Ações: IPASGO, Promoções e Banco Itaú R$ 2.000,00

Gratificação de diretoria R$ 4.180,00

Lima (serviço noturno/ajuda de custo) R$ 100,00

Jonas (serviço noturno/ajuda de custo) R$ 50,00

Edilson (serviço noturno/ajuda de custo) R$ 50,00

Publicidade (Programa Segurança em Destaque) R$ 500,00

Papelaria/expediente R$ 328,00

Contador R$ 570,00

Médico R$ 534,00

Parcela 1/3 (Grupamento Salvamento de Emergência BM) R$ 563,25

Diretores de dia R$ 550,00

Devolução de desconto indevido aos Associados R$ 3.780,00

Álcool Vectra R$ 470,00

Seguro Vectra/parcela 02/05 R$ 452,16

Ração dos animais R$ 238,00

Saneago R$ 838,24

Restaurante (alimentação dos funcionários) R$ 3.700,86

Célia (secretária) R$ 441,00

Reginaldo (motorista) R$ 441,00

Freitas (moto boy) R$ 600,00

Aquisição de uma caixa d’água para churrasqueira do bosque R$ 90,00

Assessoria de informática R$ 400,00

INSS mês setembro de 2007 R$ 4.692,78

Brasil Telecom (conta telefone) R$ 586,64

Tinta para impressora R$ 332,00

IRRF R$ 126,68

Senalba R$ 374,77

FECEG R$ 200,00

Doação 16º BPM/Proerd R$ 700,00

Doação 8º Curso Op. Rotam R$ 200,00

Inscrição Torneio Futebol AGMP-2007 R$ 100,00

Despesas comemoração dia das crianças 12/10/2007 R$ 4.182,35

Despesas comemoração aniversário 48 anos Clube dos Oficiais parc 1/3 R$ 21.820,09

Parcela 1/3 conserto Pálio R$ 400,00

Doação Turma Asp /89 R$ 400,00

Tarifas bancárias R$ 689,16      

Total Passivo R$ 96.284,83

Ativo outubro de 2007 R$ 96.793,97              

Passivo outubro de 2007 R$ 96.284,57            

Saldo transportado para o mês de novembro de 2007 R$ 509,40

Em outubro de 2007 foram pagas dívidas da gestão anterior no valor de R$ 778,17, restando 

ainda  a quantia de R$ 3.143,60, não incluso multas e juros.

F inanças








