
Rotam na UTI

Perseguição à Polícia 
Militar em Aragarças

Clube dos Oficiais comemora 
o Dia Internacional da Mulher

Batalhão Rodoviário 
lança RAS com a LABRE





Nesta edição

19

15

16

11

21

Departamento Jurídico
O Departamento Jurídico da Assof, comandado pelo Capitão Elias, tem realizado 
um grande trabalho em prol da defesa dos associados. Recentemente o departa-
mento interpôs a terceira ação coletiva do ano de 2008.  A Assof, interpôs uma 
ação para resguardar o direito de trinta e quatro coronéis da reserva, que foram 
notificados pela Gerência de Folha de Pagamentos de Inativos e Pensionistas, 
de que sofreriam desconto de mais de trinta mil reais em seus proventos.

Polícia Militar comemora 150 anos 
A polícia Militar do Estado de Goiás completa 150 anos em 2008 e para comemo-
rar tão importante data vários eventos estão sendo preparados. As festividades 
incluirão torneios de futebol, hipismo, tiro, desfiles entre outros. 

Dia Internacional da Mulher
O Clube dos Oficias através do seu departamento de eventos, brindou às mu-
lheres com um dia inteiro dedicados a elas. No dia 8 de março várias atividades 
foram realizadas para comemorar tão importante data: apresentações, jogos 
de futebol, a feira “Mulher você pode”, um delicioso café da manhã foi servido 
aos freqüentadores do clube. 

4º Batalhão
O 4º Batalhão da cidade de Anápolis tem realizado um excelente trabalho na-
quela região. Trabalhando com o plano de setorização implantado pela Polícia 
Militar em todo o estado de Goiás os resultados obtidos são considerados 
satisfatórios Comparando os números dos anos de 2006 e 2007, o que se vê 
é a diminuição das ocorrências. 

Rotam na UTI
Em artigo polêmico Major Araújo, Presidente da Assof,  fala sobre a sua preo-
cupação com a maneira que a ROTAM (Ronda Ostensiva Tática Metropolitana) 
vem sendo tratada pela imprensa, Comando da Polícia Militar e Secretaria de 
Segurança Pública. Segundo o Major com as modificações feitas na tropa, a 
população goianiense tem ficado à mercê de marginais. 
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M
erecem reflexão os últimos episó-

dios envolvendo a Polícia Militar. 

Dois desses casos nos chamaram 

mais atenção: A extinção parcial da 

ROTAM e a desmoralização da PM com a prisão 

de dois oficiais e quatro praças efetuadas por um 

bando de policiais civis covardes chamado GT3, 

que age no anonimato, esconde a face em uma 

balaclava e a própria identidade, ao contrário do 

nosso efetivo que mostra o rosto e é identificado 

pelo próprio nome no peito (local mais visível), 

qualquer que seja a operação.    

Jamais me esquecerei do fatídico dia 

11/02/08, dia em que na cidade de Aragar-

ças–GO, armou-se um teatro no qual atores 

como Polícia Civil, Ministério Público e Poder 

Judiciário se uniram a traficantes e marginais 

para prender policiais militares que trabalham 

para manter a ordem com risco da própria vida, 

invadiram as suas casas naquela cidade, que-

braram móveis e apreenderam vários objetos, 

praticando o terror contra suas famílias. Até 

policiais militares em serviço RP foram abor-

dados dentro da própria viatura, no meio da 

rua, com dezenas de fuzis apontados em suas 

cabeças, como se apenas a Polícia Civil fosse 

autoridade policial e nós os bandidos.

Foi permitido a um traficante, preso mui-

tas vezes pela própria PM, desferir um tapa no 

rosto do sargento algemado, sem poder esboçar 

qualquer reação, fato ocorrido no Fórum daquela 

cidade. As algemas doem até hoje em meus 

punhos, esse tapa doeu no meu rosto, eu fui 

tão humilhado quanto eles, a Instituição PM toda 

sofreu este escárnio, e o sentimento de vingança 

e de revanchismo atinge a todos nós.

Não foi diferente o que ocorreu no dia 14 

em Goiânia. Numa cena lamentável, o Secretário 

de Segurança Pública convoca a imprensa, se 

unindo, ao Ministério Público, Deputado Mauro 

Rubem, diversas ONGs que por puro oportunismo 

e conveniência política defendem os marginais, 

fazendo coro com o próprio sindicato do crime, 

para assinar, em público, a nota de culpa por 

todos os homicídios praticados na capital e 

determinar a quase extinção da ROTAM com o 

afastamento de todos os oficiais e de oitenta 

por cento dos praças que serviam naquela Uni-

dade. Dentre outras medidas determinou, pela 

imprensa, que as Unidades Especiais estavam 

proibidas de abordar, só atenderiam ocorrências 

de roubo em andamento, só permaneceriam 

nas ruas durante o dia e a criação da Correge-

doria Volante para atender as reclamações das 

pessoas de bem e também dos bandidos. Essa 

atitude do Secretário, ladeado pelo Comando, 

só é comparável à atitude do titular da pasta do 

Rio de Janeiro que convocou a imprensa para 

determinar que tomaria medidas duras contra 

policiais militares que efetuassem disparos nos 

morros da capital, em serviço de segurança, por 

ocasião das obras do PAC, num vergonhoso e 

lastimável acordo com traficantes.

Aliás, a continuarmos assistindo as pró-

prias instituições que, constitucionalmente, de-

veriam se opor ao crime, tomar medidas duras e 

politiqueiras contra a única força que cumpre rigo-

rosamente o seu papel fazendo, a qualquer custo, 

frente aos criminosos, estaremos caminhando 

a passos largos para nos tornar semelhante ao 

Rio de Janeiro. Tomara que quando acordarem 

para isso não seja muito tarde. A retórica oficial 

é muito bonita, mas os efeitos colaterais das 

medidas podem levar Goiás a índices calamito-

sos de violência. Sinais disto já começaram a 

ocorrer. Assalto a banco que a muito não ocorria, 

ocorreu logo após as medidas. Semelhantemente 

ocorreram roubo a residência em bairros nobres 

da capital. Os homicídios aumentaram e, o que 

é mais grave, em apenas um mês três policiais 

militares foram baleados.    

A PM deve ser comparada a um corpo. 

O que ocorre é que um membro desse corpo 

foi acometido por uma pequena infecção. Ao 

invés de tratar a ferida, a cabeça prefere ouvir 

pessoas que sempre quiseram a sua morte e 

decide amputar esse membro. Por enquanto 

a amputação foi parcial. Eu temo que ela se 

complete e que nós, mais novos, herdemos uma 

PM manca, amputada.

Semelhantemente, em Aragarças a vio-

lência aumentou. Apesar da atuação flatulenta 

e bisonha do MP local e da PC, os nossos PM 

continuam presos. Para se ter idéia, pasmem! O 

Ten Gustavo, recém promovido, foi denunciado 

por homicídios cometidos quando ainda era 

cadete. Tamanha a pessoalidade e tendencio-

sidade do MP local o que, no mínimo, coloca a 

denúncia sob suspeita. Vale ressaltar a grande 

dificuldade da concessão de habeas corpus 

para policiais militares na Justiça de Goiás. A 

continuar assim, muito brevemente teremos 

que reivindicar direitos iguais aos dos marginais 

para os militares. Eles respondem a um TCO e 

nós um inquérito policial; eles estão soltos e os 

militares presos; eles são condenados a penas 

alternativas e os militares a reclusão; eles res-

pondem ao processo em liberdade e os militares 

presos; enfim são tantos os benefícios para os 

bandidos em relação aos militares, parece até 

que a lei penal só se aplica a nós.        

Não podemos mais ser vítimas do bom-

bardeio dos inimigos e ainda do fogo amigo (as 

vezes o fogo amigo tem sido o mais letal). O 

escárnio que esses policiais militares sofreram 

eu também sofri.  A humilhação de ser esbofete-

ado no rosto, em publico, por um traficante que 

continua solto, feriu o meu caráter e marcou o 

meu rosto também. Quem levou um tapa não foi 

só o sargento PM, foi a farda, foi a Instituição. 

O rosto e o nome estampados nas primeiras 

páginas dos jornais também é o meu rosto. 

A família deles também é a minha e deve ser 

a de cada PM desse Estado. Assim como os 

seus inimigos devem ser os inimigos de cada 

um dos dezenove mil PM que compõem o nosso 

efetivo ativo e inativo.

Quem não defende-se de um bofete no 

rosto desferido por um traficante; não consegue 

dizer não as recomendações  do MP, e não de-

terminações; quem não consegue enfrentar os 

nossos inimigos  de frente; quem não defende a 

própria família para não por o seu cargo em risco 

ou porque tem “rabo preso”, ou ainda, por medo 

mesmo... “pede pra sair!” Não merece pertencer 

à Instituição quem não a defende, e não é digno 

de vestir esta farda. 

A ASSOF não tem por que não defender 

os militares e toda a instituição e quer ombrear, 

cerrar fileiras com todos aqueles que não querem 

o seu fim. Nós, os militares de Goiás precisamos 

nos unir para nos fortalecer contra aqueles que 

sonham com o nosso fim. 

Ao redigir esse texto me lembrei com muita 

saudade do comando do Cel Paulo Alves a quem 

mando um grande abraço, pedindo permissão 

para parafraseá-lo: “entre o policial militar e o 

bandido, que vá o bandido.” 

Júnio Alves Araújo - Maj QOPM
Diretor - Presidente da Associação dos Oficiais

Para onde caminha a
Polícia Militar
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Major Junio Alves Araújo - Presidente da Assof 

O
município de Aragarças, loca-
lizado à 412 Km de Goiânia, 
foi vítima de mais um abuso 
contra militares em nosso 

Estado. Acusados e expostos de forma 
inconstitucional, seis PMs foram presos 
em operação conjunta das Polícias Civil 
e Federal. Na oportunidade, a promoto-
ra do município, Wania Marçal, ofereceu 
denúncia contra os tenentes Neydimar 
da Silva Camilo (32 anos), Gustavo Ro-
cha (36 anos); o sargento Celso Pereira 
de Oliveira (30 anos), e os soldados 
Odair Fernando Souza de Oliveira (29 
anos), João Oliveira Diniz Júnior (27 
anos) e Antônio Divino da Silva Moreira 

(33 anos), acusando-os de formação de 
quadrilha e homicídio.

Para tentar entender essa grave 
história, vamos ao início do caso: No dia 
11 de fevereiro, em Aragarças, no Bar 
do Rosivaldo, três usuários de drogas 
foram alvejados por tiros. Sendo que um 
veio a falecer no local e  o outro ferido 
encaminhado ao hospital. Segundo tes-
temunhas, os assassinos estavam em 
uma moto Biz vermelha e ambos de ca-
pacetes. Fato que inviabiliza o reconheci-
mento imediato dos transgressores.  No 
dia seguinte, como de rotina, militares 
do Grupo Patrulhamento Tático- GPT fez 
uma visita solidária ao rapaz que havia 
sido alvejado. Nessa hora, o usuário 
de droga afirmou que os policiais eram 

PMs de 
Aragarças 
sofrem 
acusações

à Polícia Militar
Perseguição
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A ASSOF enlutou-se essa semana pela morte do Capitão 
Deusdete Ferreira de Moura Júnior. Oficial jovem, inteligente e 
extremamente dedicado sua última Unidade foi a Academia de 
Polícia Militar. Foi o Comandante e ajudou a formar a Turma 
de Aspirantes 2007. Na formatura, foi com muita galhardia 
que o Capitão Deusdete conduziu e apresentou os Cadetes 
ao Governador do Estado. Esteve à frente dos Cadetes em 
instrução ocorrida na Brigada de Operações Especiais e na 
Academia de Polícia Civil, ajudando a qualificá-los em Técnicas 

Policiais Militares e Ações Táticas Especiais. Sua intenção? 
dar um melhor preparo aos futuros Oficiais. Cumpriu bem a 
missão. Também participou ativamente da Associação dos 
Oficiais. Exerceu função na Diretoria, foi Conselheiro e acima 
de tudo companheiro. Deusdete, cada um de nós somos um 
pouco você. A família enlutada o nosso abraço e que Deus 
dê o consolo e supra o vazio que ele deixa a cada um de nós. 
Nós associados da ASSOF, utilizamos esse espaço para dizer 
um ATÉ BREVE AMIGO!

os assassinos de seu companheiro, fato 
que desencadeou uma verdadeira caça as 
bruxas na Polícia Militar.

Sofrendo humilhações e constran-
gimento, sem nenhuma prova evidente, 
os seis militares, tiveram sua prisão 
preventiva decretada, suas residências 
violadas, armas de trabalho apreendidas 
tudo de forma ríspida. Isso tudo porque 
uma vítima acusou o sargento Celso de 
disparar contra os usuários de drogas. 
Apesar de toda violência moral praticada 
contra os PMs, não foram encontrados 
nenhum vestígio que realmente acusasse 
a participação de envolvidos. Que, aliás, 
foram presos por estarem em freqüente 
observação aos meliantes, fato que ge-
rava repulsa aos bandidos que operavam 
na região, pois antes da firme atuação do 
GPT, o município era conhecido por ser 
rota do tráfico de droga.

Em entrevista a imprensa, a procura-
dora de Aragarças diz que as investigações 
levaram a conclusão de que o mandante 
de todos os crimes e das atividades do 
Grupo de Patrulhamento Tático da Polícia 
Militar de Aragarças era o tenente Camilo, 
inclusive quanto às escolhas das vítimas, 
bem como quanto à partilha dos lucros 
de suas atividades delituosas. “Mesmo 
estando de serviço no dia do crime 
ocorrido no dia 11 de fevereiro, foi ele o 
mandante dos assassinatos, já que as 
pessoas que foram alvejadas não vinham 
colaborando com as informações que o 
grupo procurava, tendo inclusive a vítima 
afirmado que o tenente Camilo já colocou 
uma arma em seu pescoço, chamando-o 

para enfrentá-lo, em virtude do declarante 
não mais querer participar do esquema”, 
salientou a Dra. Wania, que afirma que os 
detidos também são suspeitos de tortura, 
agressões físicas, além de poderem ter 
cometido outros assassinatos na região.  
 

Declarações como essa gera repulsa 
aos homens e mulheres que não medem 
esforços para vestir a centenária farda da 
gloriosa Polícia Militar do Estado de Goiás. 
Acusações infundadas vêm perseguindo 
militares do bem, que lutam incessante-
mente para a diminuição do crime. Em 
Aragarças, essa operação da Polícia Civil 
e Promotoria desencadeou um mal estar 
tremendo perante a sociedade, que hoje 
se sente indefesa e expostas às mãos de 
marginais e usuários de drogas.

Percebendo a falta de coerência 
dos atos e a maneira irregular com que 
essas autoridades agiram nesse caso, 
resolvi em companhia dos presidentes 
da ACS, Gilberto Lima, e da Associação 
dos Sub-tenentes e Sagentos, Maxuelo de 
Paula, visitar o município para realmente 
entender o que se passou no local.

Acredito que a forma como tudo 
ocorreu foi ilegal. Primeiramente, os mi-
litares foram presos arbitrariamente pelo 
GT3 da Civil, um grupo ocioso, que age no 
anonimato, sem tarjeta de identificação. 
Os policiais sofreram busca e apreensão 
e nada fora constatado. Mesmo assim, 
foram indiciados e se encontram presos 
no 1º Batalhão em Goiânia. 

Durante a visita a Aragarças, nós 
das Associações procuramos conversar 

com autoridades do município, policiais, 
imprensa, advogados e sociedade, para 
saber a opinião desses. A resposta foi 
unânime. Que há perseguição contra os 
policiais militares do município. A PM em 
Aragarças, bem como em todo o Estado 
de Goiás, trabalha diuturnamente os sete 
dias da semana. Já a delegacia desse 
município se dá o direito de desfrutar de 
finais de semana. Fato que prejudicava os 
trabalhos dos militares e causava revolta 
na população. Talvez por isso, tenha ocor-
rido essa caça as bruxas, na tentativa de 
incriminar aqueles que verdadeiramente 
trabalham em prol da sociedade. Eu, en-
quanto presidente da Assof, não medirei 
esforços para acompanhar de perto esse 
caso, para que inocentes não sejam acu-
sados covardemente. Se forem culpados 
devem cumprir a pena, agora, se provar 
sua inocência, iremos à justiça para pedir 
a reparação do dano.

Major Araújo concede entrevista 
em visita a Araguarça

Associação dos oficiais está de luto
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N
o dia trinta e um de março foi 
realizada a Assembléia Geral 
Ordinária da Associação dos 
Oficiais da Polícia e do Corpo 

de Bombeiros Militar - ASSOF. De acordo 
com o edital, os sócios foram convoca-
dos para deliberar sobre as contas do 
exercício de 2007 e sobre o aumento 
da mensalidade. O quorum mínimo es-
tatutário foi atingido na segunda sessão 
às 14h 30min.

A sessão foi aberta pelo Tenente 
Coronel Brito foi por ele esclarecido aos 
presentes que a aprovação das contas 
pela Assembléia é mais um ato de homo-
logação, já que para chegar até à Assem-
bléia, as contas já foram analisadas e 
atestadas pelo Conselho Fiscal, fazendo 
publicar em ata um relatório do estado 
das contas. Depois o Conselho Deliberati-
vo deve aprová-las. Só aí são submetidas 
à apreciação da Assembléia.

Feita a leitura da Ata do Conselho 
Fiscal, o Major Araújo informou que 
os documentos com o detalhamento 
das contas estavam a disposição, na 

pasta de arquivo depositada sobre a 
mesa. Informou ainda ocorre publica-
ção trimestral do balancete na Revista 
da ASSOF. Feita esta explanação, o 
Major Araújo solicitou que a votação 
fosse realizada. Aqueles que votavam 
pela aprovação deviam erguer o braço 
direito. Pelo contrário, se o voto fosse 
de reprovação, bastava não levantar o 
braço. Todos os presentes levantaram 
o braço direito. Assim, as contas da 
ASSOF exercício 2007, foram aprovadas 
por unanimidade.

Ato contínuo, o Presidente solicitou 
do Diretor Jurídico que fizesse um resu-
mo das ações coletivas interpostas. O 
Capitão Elias fez um breve relato das dez 
ações coletivas que estão tramitando no 
Judiciário. As principais dizem respeito 
ao qüinqüênio e ao regime próprio de 
previdência dos militares estaduais. Fi-
nalizou dizendo que no último número da 
revista há um artigo com mais detalhes 
sobre as ações coletivas interpostas em 
2007 e no próximo número da revista 
que sai no início de abril, estão sendo 

de 2008 teve assembléia geral na Assof
explicitadas três ações coletivas proto-
coladas em 2008.

O Major Araújo reassumindo a 
palavra, disse que desde 2005 o valor 
da mensalidade é o mesmo. No entan-
to, todos os bens e serviços sofreram 
aumento considerável. Apenas a guisa 
de exemplo, o IPTU aumentou quase du-
zentos por cento. Explicou que tomando 
por base o aumento salarial conseguido 
com a implantação do subsídio que foi 
algo em torno de cem por cento, seria 
lógico também aumentar a taxa no mes-
mo percentual.

No entanto, a proposta era de 
aumentar a mensalidade para R$ 
75,00 (setenta e cinco reais). To-
das as manifestações ocorreram no 
sentido de apoiar a medida. Nenhum 
dos presentes à sessão manifestou-
se contrário ao reajuste. No final, o 
Major Araújo solicitou fosse votada a 
proposta sendo a mesma aprovada por 
unanimidade e ainda será lançada no 
contracheque de todos os associados 
no pagamento do mês de abril. 

Dia 31 de março
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Associações de militares se uniram para

Entidades irão 
indicar e apoiar 
somente dois 
candidatos

eleições em Goiânia

A
s eleições municipais estão se 
aproximando. Com ela, a neces-
sidade de elegermos bons políti-
cos, que sejam verdadeiramente 

representantes do povo. Nesse contexto, 
devido as grandes dificuldades, os cida-
dãos sérios, responsáveis e comprome-
tidos, procuram não somente participar, 
mas serem atores nesse cenário.

Em 2008 temos a oportunidade 
de elegermos nossos prefeitos e verea-
dores, homens públicos que participam 
de forma significativa e próxima de 
nosso dia-a-dia. Sendo estes os nossos 
representantes mais ativos, pois são os 
responsáveis pelo desenvolvimento de 
nossas cidades.

Para transformar um quadro que 
ainda hoje é preocupante, as associa-
ções representantes dos militares da 
Polícia e Bombeiros Militar do Estado de 
Goiás se unirão para lançar apenas dois 
nomes em Goiânia, gerando assim, uma 
grande possibilidade de ser representa-
da na Câmara Municipal. A intenção é 
que com a força da união, os militares 
demonstrem suas forças e se elejam no 
próximo pleito.

Marcados pela grande divisão, os 
militares sempre apresentaram  deze-

nas de candidatos em uma mesma 
eleição. Todavia, esse fato foi o 
responsável pelas infinitas derrotas, 
visto que os votos se dividiam e 
raramente alguém se elegia.

Para lutar contra esse mal, 
as Associações dos Oficiais, Ca-
bos e Soldados, Sub-Tenente e 
Sargento, se uniram para lançar 
apenas dois nomes na capital. 
Para o presidente da Assof, 
Major Araújo, essa é uma opor-

tunidade ímpar da Polícia e Bombeiro 
Militar demonstrar seu valor. “Nossas 
corporações conta com dezenas de mi-
lhares de homens e mulheres, que se 
multiplicarmos por familiares chegam a 
mais de cem mil. Temos condições de 
ter um representante em cada município 
goiano, desde que trabalhemos unidos 
e em prol da representação militar. 

Major Araújo é um dos 
nomes lembrados para 
concorrer nas eleições 
municipais deste ano
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Somente assim teremos êxitos nessa 
difícil batalha”, destaca Araújo.

Realmente, a força dos militares em 
Goiás é grande, contudo, somente com 
coesão ela se faz presente. Vejamos o 
caso da cidade de Catalão. Lá, constan-
temente, a PM tinha vários candidatos. 
Entretanto, no último pleito municipal, os 
representantes da segurança pública se 
uniram para indicar apenas um nome e 
trabalhar para essa conquista. Não deu 
outra, o Sargento Anísio foi eleito.

Com um efetivo capaz de decidir 
eleições majoritárias, os militares 
devem seguir esse mesmo projeto, 
utilizando os exemplos de Catalão e 
agora em Goiânia, para bravos homens 
e mulheres representem os militares 
no cenário político. Fato, que garante 
mais apoio e segurança em ocasiões 
como em discussões sobre o plano de 
cargos e salários.

Nomes
Apesar do pouco tempo restante 

para as eleições municipais, os nomes 
que as associações indicaram ainda não 
foram decididos. Eles serão escolhidos 
após reuniões. Serão recomendadas 
as pessoas que verdadeiramente têm 
condições de se elegerem e representar 
com afinco essa importante classe.

Entre os principais nomes que 
surgem nas bocas dos militares estão 
o do Capitão Waine e do Major Araújo, 
ambos foram candidatos a deputa-
do em 2006 e receberam uma boa 
quantidade de votos. “Realmente me 
coloco a disposição para representar 
os bravos homens e mulheres dessa 
gloriosa instituição. Contudo, nada Gilberto Cândido de Lima - Cb PM Maxuêlo Braz de paula - 1º Sgt PM

está definido. Temos que realizar 
novos encontros para decidir pelos 
candidatos que verdadeiramente agre-
guem votos e valores. Caso seja o 
escolhido pelas associações, irei bata-
lhar diuturnamente para essa vitória”, 
ressalta Araújo. O presidente da Assof 
afirma que independente dos nomes, 
o que impor ta é a união, diálogo e 
representatividade que os militares da 
Polícia e Corpo de Bombeiros terão nos 
municípios goianos.
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N
o começo desta semana (dia 
25/03), enquanto o próximo 
número de nossa revista estava 
sendo finalizado, fomos sobres-

saltados por uma notícia: Trinta e quatro 
coronéis da reserva foram notificados 
pela Gerência de Folha de Pagamentos de 
Inativos e Pensionistas - GFPIP - de que 
sofreriam desconto de mais de trinta mil 
reais em seus proventos. Esse “favor”, 
segundo informa o documento, será cum-
prido em treze parcelas de quase dois mil 
e quinhentos reais cada. 

Em estado de alerta e visando res-
guardar os direitos de seus associados, 
a ASSOF acionou o escritório jurídico 
Tavares e Alencastro Veiga, solicitando 
em caráter de urgência, adoção de 
medida jurídica, a impedir, o que resol-
vemos denominar de confisco. Aliás, 
impera no nosso sistema, o princípio 
do não confisco. Falando em princípio, 
há outro que também foi olvidado pela 

Diretoria de Previdência do IPASGO. 
Trata-se do princípio da irredutibilidade 
de vencimento. 

Um sistema não pode ser interpre-
tado a partir de um ponto de vista vesgo. 
No dizer do jurista Hely Lopes Meireles, 
não pode ver o edifício todo, quem está 
em uma de suas janelas. O cientista 
sério distancia-se de seu objeto de 
estudo e o contempla de fora. Observa 
toda a estrutura em conjunto. Depois, 
escolhe um fenômeno em particular e 
o analisa, levando em conta, sempre, 
que o fenômeno observado, apenas é, 
a representação de um todo. Se preciso, 
distancia-se e aproxima-se várias vezes 
de seu objeto. Até que possa formular, 
com segurança, suas teses. 

Uma tese jurídica, ao ser aplicada, 
pode provocar prejuízos irreparáveis. 
Como é o caso da medida noticiada na 
malfadada notificação da GFPIP. Os coro-
néis IP 20 que se aposentaram antes da 

terceira ação coletiva em 2008

“Violar um princípio 
é muito mais grave 
que transgredir uma 
norma. A desatenção 
ao princípio implica 
ofensa não apenas a um 
específico mandamento 
obrigatório, mas a todo 
o sistema de comandos. 
É a mais grave forma 
de ilegalidade ou 
inconstitucionalidade, 
conforme o escalão do 
princípio violado, porque 
representa insurgência 
contra todo o sistema, 
subversão de seus 
valores fundamentais, 
contumélia irremissível 
a seu arcabouço lógico 
e corrosão de sua 
estrutura mestra”.

(MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Elementos de 

direito administrativo, 3ª ed. São Paulo: RT, 1992).

ASSOF interpôs

Capitão Elias não mede esforço para garantir direitos dos militares
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implantação do subsídio e que optaram 
por esse sistema, não podem ter seus 
salários reduzidos. Quer isto dizer que 
continuam tendo direito a receber o IP 
20. MAIS AINDA, NÃO PODEM SOFRER 
REDUÇÃO NESSA PARCELA. Nem agora 
e nem depois. Isso em homenagem ao 
princípio constitucional da irredutibilidade 
de vencimento. Poderíamos até falar em 
direito adquirido e ato jurídico perfeito, 
princípios imortalizados na Constituição 
Cidadã e que impedem essa mudança 
para pior nos direitos dos oficiais (a 
exigüidade de espaço não nos permite 
discorrer sobre esses princípios).

Tudo bem que o pagamento já 
saiu e a GFPIP não lançou o desconto, 
objeto da ameaça. Isso por que uma 
autoridade da Diretoria de Previdência, 
procurada pelos coronéis, prometeu que 
“estudaria” melhor o caso. No entanto, 
a GFPIP praticou contumélia irremissível, 
ao deixar de lançar, como vinha correta-
mente fazendo, o IP 20 nos proventos 
de trinta e quatro coronéis, optantes 
do subsídio (o salário do mês de março 
desse grupo foi liberado sem a parcela 
correspondente ao IP 20. O que redun-
dou em prejuízo de quase seiscentos 
reais a cada um). Não há estudo a ser 
feito. Basta uma interpretação siste-
mática da Constituição e da legislação, 
para se chegar ao mesmo raciocínio. 
Não entendemos a dificuldade de inter-
pretação, mas podemos apontar duas 
hipóteses: Má fé ou cegueira jurídica. 
Com a palavra o associado.

Foi com o objetivo de sustar 
essa medida invasiva que a ASSOF, 
em defesa desse grupo composto por 
trinta e quatro coronéis, protocolou 
no dia 27 (dois dias depois de tomar 
conhecimento da odiosa notícia), um 
Mandado de Segurança com pedido 
de liminar. O Poder Judiciário que é 
a última trincheira de resistência ao 
ataque do leviatã, certamente colocará 
o monstro no seu devido lugar.

Assim, em suma, resumidamen-
te, são os argumentos apresentados, 
na bem elaborada petição do Dr. Luiz 

Fernando Tavares (sócio do escritório 
jurídico Tavares e Alencastro Veiga).

No final do ano passado, o Major 
Araújo encomendou ao escritório jurídico 
Tavares e Alencastro Veiga, estudo sobre 
a viabilidade de ação judicial para com-
pelir o Estado a criar o regime próprio 
de previdência dos militares estaduais. 
O escritório jurídico concluiu pela viabi-
lidade da ação. Feitos os preparativos, 
a ação foi interposta ainda no começo 
de março. Esperamos confiantes na 
vitória, pois uma interpretação sistemá-
tica da Constituição Federal, do aparato 
legislativo federal que rege a matéria 
e também da Constituição do Estado 
de Goiás, não deixa dúvidas de que os 
militares estaduais têm direito a regime 
próprio de previdência. No entanto, as 
leis do Estado que estabelecem regime 
previdenciário único que abriga os ser-
vidores civis e os militares estaduais, 
afrontam a Constituição do Estado, e, 
de resto, a legislação federal aplicável 
à matéria, além de ferirem também a 
Constituição Federal.

Esta ação tem algo de inovador. 
Pela primeira vez as associações estão 
juntas num verdadeiro esforço comum 
em defesa dos associados. São parcei-
ras nesta ação da previdência a Associa-
ção dos Oficiais Inativos, a Associação 
dos Oficiais da Polícia e do Corpo de 
Bombeiros Militar, a Associação dos 
Subtenentes e Sargentos, a Associação 
dos Cabos e Soldados e a Associação 
dos Militares Inativos de Goiás. Isso 
possibilitou diminuir os custos da ação, 
por que cada entidade deverá pagar uma 
cota. Essa parceria deve continuar e tem 
tudo para dar certo.

Outra impor tante ação também 
interposta no começo de março, diz 
respeito ao qüinqüênio. Trata-se de um 
instituto que valoriza aqueles servidores 
que estão a mais tempo no serviço 
público. O qüinqüênio já representou 
10% do vencimento somado a outras 
rubricas. Depois, numa investida do 
governo, seu percentual foi reduzido 
para 5%. Tempo depois, novo ataque do 

governo suprimiu as outras rubricas da 
base de cálculo do qüinqüênio, passan-
do ele a incidir apenas no vencimento 
básico. Como resultado, seu valor foi 
extremamente aviltado. Mesmo assim 
não deixou de ser um direito. A entrada 
em vigor do sistema de subsídio, a partir 
de junho de 2006, não teve o condão 
de extinguir o qüinqüênio. Não fosse 
assim, os Procuradores do Estado não 
teriam garantido na Justiça, o direito de 
perceber o qüinqüênio como vantagem 
de caráter pessoal. Estão corretíssimos. 
Rendemos nossas homenagens a essa 
importante categoria. 

A Diretoria da ASSOF, aler tada 
pelo Advogado Dr. Luiz Fernando, sobre 
a vitória dos Procuradores, autorizou 
ação judicial no sentido de também 
obter provimento judicial que assegure 
aos seus associados, o recebimento do 
qüinqüênio a que fazem jus. Se já há 
decisão que reconhece esse direito a 
outra categoria, diferente não pode ser 
o resultado de nossa ação. 

Importante ressaltar que a vitória 
da ASSOF em qualquer ação judicial, só 
favorecerá os seus associados. Por isso, 
é muito importante que todo Oficial se 
associe, pois além de ter acesso aos be-
nefícios oriundos de decisões judiciais, 
também estará ajudando a fortalecer 
sua categoria.

Por outro lado, as conquistas 
políticas e administrativas obtidas (e 
não foram poucas: aprovação da Lei 
do Subsídio; aumento de salário; plano 
de carreira; retroação de promoções; 
aumento do número de vagas; etc) be-
neficiam a todos indistintamente. 

Menos de 40% dos Oficiais da PM e 
do Corpo de Bombeiros são associados 
da ASSOF. É deslealdade pra não dizer 
puro egoísmo, manter-se desassociado 
e aproveitar os benefícios que muitas 
vezes são obtidos com o sacrifício pes-
soal de uns poucos.

Goiânia, 29 de março de 2008.

Elias Ferreira Tosta - Diretor Jurídico

eliasft@yahoo.com.br
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R
ecentemente o Clube dos 
Oficiais recebeu cerca de 20 
novos sócios indicados pelo 
Coronel Romanoviski. Estas 

pessoas são todas praticantes de tênis  
que tiveram seu espaço para a prática do 
esporte desativado recentemente. 

Sendo assim por intermédio do 
Coronel Romanoviski eles realizaram 
uma parceria com o Clube dos oficiais 
e migraram para a entidade. Com o 
dinheiro da taxa de manutenção que 
eles pagaram para o clube, os diretores 
como parte do acordo, construíram uma 
terceira quadra de tênis, sendo esta a 
maio do Estado de Goiás, em área de 
escape e uma das maiores da América 

Clube dos Oficiais inaugura mais uma

quadra de tênis

Com a chegada de 
novos sócios o Clube 
dos Oficias construiu sua 
terceira quadra de tênis 
dando maior conforto 
aos praticantes dessa 
modalidade

Latina, podendo abrigar até mesmo 
competições internacionais, devido às 
suas medidas oficiais da ATT. A quadra 
III que fará parte do complexo de tênis 
do Clube dos Oficiais será inaugurada 
no mês de abril.

Para o Coronel Romanosviski o 
tênis é um esporte em ascensão, que 
deixou de ser visto com um esporte ape-
nas de elite para se popularizar. “Depois 
da era Guga, as pessoas passaram a 

Coronel Romanoviski e seus companheiros 
de tênis em partida na Assof
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ver o tênis de outra maneira, não há 
condomínio horizontal em Goiânia que 
seja construído sem um complexo de 
tênis”, enfatiza.

Uma das vantagens do esporte é a 
facilidade para cooptação de jogadores 
para um jogo, é preciso apenas dois 
jogadores, enquanto no futebol soçayte 
são necessários pelo menos doze prati-
cantes. “Além disso, é um esporte que 
agrada muito as pessoas de mais idade, 

pois, diferentemente do futebol não há 
contato físico, é um jogo de cavalheiros, 
sem tanta animosidade, para se ter uma 
idéia, somente em competições oficiais 
há a figura de um juiz. Cada um é juiz da 
sua própria quadra, fato que acredito ser 
relevante até mesmo para a formação do 
indivíduo”, ressalta Romanosviski. 

Por enquanto não há projetos para 
trazer outros sócios civis vinculados à 
prática do tênis. Segundo o Coronel seria 

necessário mais uma ou duas quadras 
para que se pensasse em trazer novos 
praticantes. “As quadras de tênis do 
Clube dos Oficiais se encontram lotadas 
aos sábados, são pessoas jogando en-
quanto outras esperam, é um verdadeiro 
sucesso, por isso, não vejo como trazer 
novas pessoas, pois, haveria saturação 
e os praticantes ficariam descontentes, 
é preciso pensar na qualidade e não na 
quantidade”, afirma o coronel.  

Ele salienta ainda que muitos 
oficiais já demonstram interesse em se 
tornarem adeptos dessa modalidade 
esportiva e que se de fato suas previ-
sões se confirmarem, muito em breve, 
haverá uma real necessidade de se 
construir novas quadras dentro do Clube 
dos Oficiais. 

Romanoviski afirma ainda que os 
novos associados do clube estão muito 
contentes com toda a receptividade 
da instituição. A localização do Clube 
também é um fator relevante para essa 
satisfação. “Gostaria de agradecer ao 
presidente, Major Araújo e também toda 
a diretoria do Clube dos Oficiais, pela 
disponibilidade em atender a nossa 
turma” finaliza. 

 
 
 

Assof conta com  a maior quadra de tênis de Goiás e uma das maiores da América Latina
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E
ste ano a Polícia Militar do Esta-
do de Goiás estará completan-
do 150 anos de muitos serviços 
prestados a sociedade goiana. 

Sua história começa em 28 de julho 
de 1858, quando o então presidente 
da província de Goyaz, Dr. Januário da 
Gama Cerqueira, sancionou a Resolução 
nº 13, criando a Força Policial de Goyaz, 
com ação limitada à capital da província 
(Vila Boa), Arraia e Palma, fixando seu 
efetivo em 3 oficiais e 44 praças.

Hoje, contando com milhares de 
homens e mulheres, a PM irá realizar 
uma gama de eventos para as comemo-
rações das festividades de seu aniversá-
rio. Além de apresentações à sociedade, 
haverá diversos eventos organizados 
para a participação de todo o efetivo 
da corporação. Sob a tutela do Coronel 
Antônio, estão sendo planejadas várias 
atrações aos militares.

Para o público interno estão sendo 
programadas competições em diferen-
tes modalidades, tudo com o objetivo de 

integrar e sociabilizar os policiais. Entre 
as atrações estão os torneios hípicos, 
futebol de campo, futebol soçaite, futsal 
e tiro.

Quem está a frente da competição 
de futebol soçayte é o Coronel Rômulo, 
que para esse ano enviou o convite para 
52 equipes, fato que foi prontamente 
atendido por todos. Um detalhe espe-
cífico dessa modalidade é a restrição 
da idade, ficando apto a participar do 
torneio somente jogadores acima de 
35 anos. O coronel explica que essa 
determinação possibilita uma maior 
participação de todos, visto que o fu-
tebol de campo está aberto para todas 
as idades.

A competição soçayte será toda 
realizada nos campos do Clube dos 
Oficiais e iniciando em abril com encer-
ramento  em agosto. Entre os destaques 
dessa competição está a seriedade da 
organização, que contará com a pre-
sença de 22 árbitros federados, sendo 
alguns deles militares, como o caso 

Polícia Militar promove eventos para

Festividades 
terão 
torneios 
como tiro, 
futebol e 
hipismo

comemorar 150 anos

dos majores Bites e Geraldo, além dos 
sargentos Adilson e Elmo Resende.

Todos os CRPMs de Goiás estarão 
presentes nesse torneio, juntamente 
com a Corregedoria, Diretoria de Ensino, 
Gabinete do Comandante, Diretório de 
Apoio Logístico, Batalhão de Trânsito, 
Batalhão Rodoviário, Rotam e Choque. 
Além disso, foram convidadas algumas 
instituições como o Detran, SMT, Guarda 
Municipal de Goiânia e de Aparecida, 
ASSOF, ACS, Bombeiros, Correios, Ugo-
poci, Polícia Rodoviária Federal, Polícia 
Federal, AMIGO, Assego, TBC Esportes, 
OAB, Ministério Público, Gabinete Militar 
Municipal, Gabinete Militar Estadual, 
IBGE, Saneago, CELG e FGF. 

Segundo Cel. Rômulo o evento tem 
tudo para ser um sucesso, visto que 
contará com a participação de toda a 
corporação, além de importantes seg-
mentos da sociedade goiana. Para os 
vencedores, a organização oferecerá 
troféus e medalhas, além de premiação 
que ainda está sendo providenciada. 
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A
comemoração ao DIA INTERNACIONAL DA MULHER 
do Clube dos Oficiais, ocorreu no dia 08 de março 
e foi regada com uma chuva branda. Entretanto, tal 
fato não impediu que as mulheres comparecessem e 

pudessem desfrutar de várias atividades. Elas foram recebidas 
com flores logo na entrada do clube. 

A partida de Futebol Society Feminino entre as mulheres 
da Polícia Militar, Civil e Bombeiros, representando as equipes 
do Goiás Esporte Clube e Vila Nova Futebol Clube foi um dos 
destaques. Elas puderam mostrar suas habilidades e confir-
mar que as mulheres também são boas de bola, tendo como 
resultado 3x0 para a equipe esmeraldina. 

Após o término da partida, os Delegados de Polícia Civil, 
Doutor Célio Tristão e a Doutora Gildeci Marinho, juntamente 
como Presidente da Associação dos Oficiais, Major Araújo, 
fizeram a entrega dos troféus de participação às equipes e as 
medalhas de destaques às atletas, em seguida foi realizado 
um delicioso café da manhã.

Com o intuito de trazer para as mulheres todo o conforto 
e a praticidade para a comemoração do seu dia o Clube dos 
Oficiais com a coordenação do professor Glaidson Mascare-
nhas organizou a “Feira Mulher Você Pooode!!!” que contou 
com a participação de doze empresas que se acomodaram 
pelos taipiris e  no estacionamento do clube. 

O Clube dos Oficiais teve bastante parceiros neste evento 
como no ramo da beleza (Capisilin Indústria de Cosméticos, 
Centro da Beleza-Cosméticos, Kênya de Sá Acessórios, Dona 
Bela Moda Feminina, Marlene Melo Lingerie), culinária (Ma-

Prêmios, lanche 
e atividade 
física foram os 
presentes que a 
Assof  ofereceu 
às mulheres 
em seu Dia 
Internacional

riinha Produtos da Roça), medicamentos (Officinal Farmácia 
de Manipulação), imobiliário (MRV Engenharia/JGM Imóveis), 
informática (Movie.com Produções e Informática), automotores 
(Saint Martin Peugeot), supermercados (San´S Club/Wal Mart 
Atacado) e decoração (Arte Flawors Decoração e Eventos).

Todas as empresas ofereceram vantagens aos freqüen-
tadores da feira e sortearam seus produtos e entre eles: 
aparelho de DVD, Micro system, relógio, pen drives, roupas, 
acessórios e produtos de beleza.

Ana Márcia Belém Mourão levou os filhos para uma 
apresentação de Capoeira do mestre Sarará e pode aproveitar 
da massagem oferecida ao público presente. Quem também 
pode desfrutar deste serviço foi sua filha Izabarh Belém Mou-
rão Araújo; “Eu adoro massagem e achei legal porque lá em 
casa sou eu quem faz massagem nas outras pessoas e hoje 
recebi, é muito relaxante”, afirmou a garota. 

O professor de Capoeira, mestre Sarará, ministra o es-
porte há 25 anos e hoje faz parte do quadro docente do Clube 
dos Oficiais, para ele o evento é uma oportunidade de integra-
ção, como várias outras atividades que o clube desenvolve. 
Quanto ao Dia da Mulher especificamente, ele assegura que 
é um dia muito especial e que deveria ser feriado nacional. 

Para o coordenador do evento, professor Glaidson a 
festividade foi bastante produtiva. “Algumas atividades da 
programação infelizmente foram canceladas devido à chuva 
que caiu durante todo o dia, mas tal fato o que não diminuiu 
a importância do mesmo e nos mostra o quanto os sócios e a 
sociedade em geral prestigia tais acontecimentos.” Finaliza. 

ao Dia Internacional da Mulher do 
Clube dos Oficiais da PM/BM-GO

Comemoração

Dia de beleza, 
massagem e 
futebol foram 

outros atrativos 
no Dia da Mulher
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e a praticidade para a comemoração do seu dia o Clube dos 
Oficiais com a coordenação do professor Glaidson Mascare-
nhas organizou a “Feira Mulher Você Pooode!!!” que contou 
com a participação de doze empresas que se acomodaram 
pelos taipiris e  no estacionamento do clube. 

O Clube dos Oficiais teve bastante parceiros neste evento 
como no ramo da beleza (Capisilin Indústria de Cosméticos, 
Centro da Beleza-Cosméticos, Kênya de Sá Acessórios, Dona 
Bela Moda Feminina, Marlene Melo Lingerie), culinária (Ma-

Prêmios, lanche 
e atividade 
física foram os 
presentes que a 
Assof  ofereceu 
às mulheres 
em seu Dia 
Internacional

riinha Produtos da Roça), medicamentos (Officinal Farmácia 
de Manipulação), imobiliário (MRV Engenharia/JGM Imóveis), 
informática (Movie.com Produções e Informática), automotores 
(Saint Martin Peugeot), supermercados (San´S Club/Wal Mart 
Atacado) e decoração (Arte Flawors Decoração e Eventos).

Todas as empresas ofereceram vantagens aos freqüen-
tadores da feira e sortearam seus produtos e entre eles: 
aparelho de DVD, Micro system, relógio, pen drives, roupas, 
acessórios e produtos de beleza.

Ana Márcia Belém Mourão levou os filhos para uma 
apresentação de Capoeira do mestre Sarará e pode aproveitar 
da massagem oferecida ao público presente. Quem também 
pode desfrutar deste serviço foi sua filha Izabarh Belém Mou-
rão Araújo; “Eu adoro massagem e achei legal porque lá em 
casa sou eu quem faz massagem nas outras pessoas e hoje 
recebi, é muito relaxante”, afirmou a garota. 

O professor de Capoeira, mestre Sarará, ministra o es-
porte há 25 anos e hoje faz parte do quadro docente do Clube 
dos Oficiais, para ele o evento é uma oportunidade de integra-
ção, como várias outras atividades que o clube desenvolve. 
Quanto ao Dia da Mulher especificamente, ele assegura que 
é um dia muito especial e que deveria ser feriado nacional. 

Para o coordenador do evento, professor Glaidson a 
festividade foi bastante produtiva. “Algumas atividades da 
programação infelizmente foram canceladas devido à chuva 
que caiu durante todo o dia, mas tal fato o que não diminuiu 
a importância do mesmo e nos mostra o quanto os sócios e a 
sociedade em geral prestigia tais acontecimentos.” Finaliza. 

ao Dia Internacional da Mulher do 
Clube dos Oficiais da PM/BM-GO

Comemoração

Dia de beleza, 
massagem e 
futebol foram 

outros atrativos 
no Dia da Mulher
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C
omo meta primária, foi implan-
tada naquela estância hidro-
termal, a setorização, com a 
divisão da cidade em áreas de 

policiamento motorizado. O número de 
viaturas e de policiais militares foi maxi-
mizado. Para cada equipe  responsáveis 
pelos setores, foi direcionada  metas 
distintas a serem atingidas em curto 
prazo, entre estas, a minimização dos 
índices de ocorrências, além de visitas 
diárias dos policiais aos moradores e 
comerciantes dos bairros abrangidos por 
esta modalidade de policiamento. 

Com a divisão setorial, a cidade 
ficou distribuída em: uma BASE ADMI-
NISTRATIVA, comandada pelo 1º Ten 
PM Belelli e mais cinco setores: SETOR 
I - Área Central, sob o comando do 2º 
Ten PM Alencar; SETOR II - Rodoviária, 
sob o comando do 1º Ten PM Ponciano; 
SETOR III - Parque das Brisas, sob o co-
mando do 1º Ten PM Eli Almeida; SETOR 

IV - Santa Efigênia, sob o comando do 
ST PM Reis e SETOR V - Mansões, sob 
o comando do ST PM Junior. 

Os bairros da cidade foram dis-
tribuídos para cada setor referenciado 
sendo que uma das meta do comando 
da 14ª CIPM, é priorizar as áreas com 
maior índice de ocorrências e fluxo de 
turistas que afluem para esta cidade nos 
períodos de finais de semana, feriados 
e datas festivas. 

Dentro destas metas, também está 
prevista a colocação de tendas nas prin-
cipais entradas da cidade com policiais 
militares preparados para fornecer infor-
mações e orientações aos turistas. As 

Setorização já e realidade

No dia 17 de Janeiro 
de 2008, o TC QOPM 
Avelar Lopes de Viveiros 
assumiu o Comando 
da 14ª CIPM, com a 
proposta de sistematizar 
a operacionalidade 
na cidade turística de 
Caldas Novas

em Caldas Novas

viaturas destinadas a esta modalidade 
foram supridas com telefones celulares, 
cujos números foram plotados em local 
visível para facilitar a comunicação 
direta entre Policia Militar e Cidadão, 
encurtando assim o tempo de atendi-
mento em caso de solicitação.

Maj QOPM HEBER Subcomandante
1º Ten PM Belelli
Sd PM Alisson
Sd PM Anderson

Seção de Relações 
Publicas da 14ª CIPM
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S
ituada a pouca distância entre 
as capitais federal e estadual, 
detentora da segunda maior 
arrecadação estadual, o fato 

de ter a terceira maior população e ainda 
manter o maior pólo industrial de Goiás, 
o DAIA, faz com que Anápolis possua 
a receita completa e bem temperada 
para ser um reduto de marginalidade e 
carregar em seu currículo altos índices 
de criminalidade. No entanto, o cenário, 
felizmente é outro. Contando com um 
batalhão de polícia militar e uma Compa-
nhia Independente de Polícia Militar para 
o serviço especificamente direcionado 

para a atividade fim desta instituição, a 
cidade conta ainda com três outras uni-
dades, sendo uma do Colégio Milita, uma 
delegacia de polícia militar judiciária e a 
sede do 3º Comando Regional de Polícia 
Militar. Isto sem citar sua população, 
pacata, humilde e trabalhadora. 

Apesar disto, a viga mestre do 
policiamento e controle da atividade 
policial na cidadã ainda fica por conta 
do histórico Batalhão Sant’ana, ou 
para os que preferirem, apenas Quarto 
Batalhão. Comandado atualmente pelo 
Tenente Coronel Alexandre Freitas Elias, 
a unidade conta com três companhias, 

sendo uma destas especializada (Cia 
COE), que é subdivida em dois pelotões, 
o Grupo de Operações Especiais (GOE) 
e o Grupo de Intervenções Rápidas e 
Ostensivas (GIRO).

Em sua estrutura conta ainda com 
seis pelotões cujas áreas foram estrate-
gicamente subdivididas sendo que sua 
gerência fica a cargo de um oficial de 
área, função que em casos alheios pode 
ser exercida por um praça mais antigo, 
imbuídos do projeto de setorização e 
ainda do que rege os preceitos do poli-
ciamento comunitário, estes “chefes de 
polícia” estão plugados em suas regiões 

Exemplo Policial Militar do Estado
4 º Batalhão

Tropa de Anápolis garante o bem-estar  e a segurança de toda comunidade
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20%. Os furtos de veículos, sempre uma 
grande preocupação do comando, caíram 
fabulosos 40,9%. Por outro lado, e ainda 
positivamente, as apreensões de armas 
de fogo cresceram 6,3%. Vale ressaltar 
que o município, com a segunda maior 
arrecadação no estado não teve nenhum 
roubo a banco em 2007.

São os números que estão com-
provando que o trabalho em equipe, 
gerenciado por um gestor dotado de co-
nhecimento, zelando pela harmonia entre 
seus comandados e possuidor de uma 
estrutura que lhe permite por em prática 
o que é necessário ser feito se torna uma 
receita promissora e completa para o 
bom funcionamento da unidade, trazendo 
orgulho do trabalho executado. 

Para 2008 as metas já estão 
traçadas e os oficiais e praças que com-
põem esta família chamada 4º Batalhão 
também já estão prontos para em mais 
um ano suar suas camisas, vestidas 
em prol do engrandecimento da Polícia 
Militar em Anápolis. O serviço, como 
já foi exposto, é árduo, porém ao ser 
praticado por todos na unidade, é re-
compensado pela paz que vive a região, 
diferenciando o município dos demais, 
com as mesmas características, no 
quesito segurança pública. 

de trabalho 24 horas por dia, realizando 
reuniões com lideranças sociais, execu-
tando visitas solidárias e comunitárias, 
aproximando-se de comerciantes, líde-
res religiosos, diretores e professores 
das escolas, enfim: movimentando-se ao 
máximo para que o entrosamento entre 
polícia e sociedade seja pleno. 

Não obstante a isto, tais coman-
dantes de setores não permitem que a 
atividade meramente policial seja posta de 
lado, uma vez que, além destas atividades 
ainda são executadas operações diárias 
com o fim de reprimir ações de ladrões, 
traficantes e marginais quaisquer. 

A missão é árdua, porém, os frutos 
que se colhem com tal dedicação são 
compensatórios. A unidade vive uma paz 
plena, com os índices de criminalidade 
controlados, após o alcance das metas 
estabelecidas pelo plano estadual de 
redução da criminalidade. Os elogios 
e o reconhecimento por parte da so-
ciedade em virtude dos bons trabalhos 
prestados têm trazido orgulho, satisfa-
ção e motivação aos mais de trezentos 
policiais militares que contribuem para a 
consumação das metas definidas. 

Detentora de uma sociedade 
bairrista e organizada, Anápolis possui 
muitas entidades de classe que exige 

bons trabalhos a serem executados 
pelos órgãos públicos no município e a 
Polícia Militar não é uma exceção.

Sempre questionado e cobrado 
pelas mais variadas autoridades regio-
nais, o comando do quarto batalhão 
tem resolvido com afinco e sabedoria 
os problemas que externam as depen-
dências do quartel. 

Gerando convênios, convocando 
reuniões e principalmente interagindo 
com autoridades dos três poderes 
constituídos, o comando cria uma ca-
pacidade ímpar em observar e verificar 
os encalços que mais tem afligido a 
população anapolina, o que lhe confere 
grande habilidade para controlar e ge-
renciar seus subordinados a fim de que 
todos trabalhem em prol de um objetivo 
comum, sempre galgado nos anseios da 
população a qual servimos.

As estatísticas deixam claro que o 
trabalho executado tem trazido resultados 
satisfatórios. Os índices de ocorrências 
tidas como “vulto” têm diminuído, de acor-
do com os comparativos entre os anos de 
2006 e 2007. As tentativas de homicídio 
diminuíram 6,8% , os roubos em estabe-
lecimentos comerciais 7,3%, os roubos 
a pessoa caíram 10,2% e os roubos 
em residência, acredite, diminuíram em 

Autoridades apóiam o belíssimo serviço do comandante Ten. Cel Alexandre Freitas Elias
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Major Araújo - Presidente da Assof 

A
comunidade goianiense está 
muito apreensiva pelas ondas 
de violência. Com a extinção do 
expediente noturno da Rondas 

Ostensivas Táticas Metropolitana- RO-
TAM e exclusão de mais de 70 policiais 
do batalhão, os cidadãos de bem se vêm 
desguarnecidos perante os crimes que 
assolam o município.

Durante uma semana de notícias 
em um jornal de grande circulação em 
Goiás, com insinuações de crimes come-
tidos pela PM, policiais foram igualados 

a bandidos. O mesmo veículo de comuni-
cação, taxava a ROTAM como o principal 
grupo de condutas ilegais, indicando 
principalmente a prática de tortura e 
homicídio. Apesar da veemência das 
matérias, algo que nunca aconteceu foi 
a condenação dos mesmos na justiça. 

Com todo esse ar de pressão pre-
sente, no dia 11 de fevereiro, policiais da 
ROTAM foram avisados pelo Copom, que 
havia sido cometido o crime de estupro. 
Em busca do suspeito, os militares foram 
em um local onde havia cinco meliantes 
consumindo Crack. O estuprador fugiu. 
Na mesma noite, os policiais foram acu-

sados de torturar os cinco usuários de 
drogas, além de desaparecerem com o 
servente de pedreiro Célio Roberto Fer-
reira de Souza, 28 anos. Fato que mexeu 
com o brio dos veículos de comunicação 
e Ministério Público. Entretanto, sem 
saber da verdade, acharam na ROTAM 
um bode expiatório para manchetes 
sensacionalistas, vendas de seus 
impressos, além da necessidade de 
aparecer às custas de uma unidade que 
durante tantos anos prestou serviços à 
população goiana.

Atendendo às reivindicações da 
mídia e do MP o secretário de Segu-

Rotam na UTI
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rança Pública, o deputado estadual 
Ernesto Roller e o comandante geral 
da Polícia Militar coronel Edson Costa 
Araújo, apresentaram medidas a serem 
adotadas dentro da corporação. Dentre 
elas estão à adequação nos serviços 
prestados pela ROTAM, que a partir de 
então passa a atuar exclusivamente em 
ocorrências relacionadas ao crime de 
roubo, com um horário compreendido 
das 7h às 19h. Outro ponto apresentado 
é em relação ao tempo de permanência 
dos policiais militares na unidade, sendo 
de três anos para os praças e um ano 
para os oficiais.

Com esse desserviço prestado a 
sociedade, o comando não cortou na pró-
pria carne como gostaram de apresentar 
nas manchetes, eles cortaram foram os 
braços e pernas dessa instituição que ao 
longo de sua existência adquiriu o apoio 
e respeito de toda a sociedade.

Com tais medidas, o comando assi-
nou um ato condenatório, contra homens 
que em muitas ocasiões deram suas vi-
das para honrar a farda desse órgão que 
chega ao seu aniversário de 150 anos 
em 2008.  Com essas ações, esses 
policiais foram colocados em uma vala 
comum e indiciados como torturadores 
e homicidas. Foram ignorados todos os 
princípios constitucionais da presunção 
de inocência, contraditório, verdade real, 
ampla defesa e principalmente do devido 

processo legal. Esqueceram que pais 
de famílias seriam expostos ao ridículo 
para sanar uma sede de poucos. Prefe-
riram ridicularizar sua tropa e denegrir 
a imagem de seus leais servos para 
suprir uma necessidade imediata de res-
posta, que não necessariamente, seria 
da condenação de militares. Através de 
tais medidas cerca de 70 policiais fo-
ram obrigados a abandonar o Batalhão, 
sendo transferidos para outras locações, 
inclusive no interior.

Dentre os policiais que integra-
vam a ROTAM, todos os oficiais foram 
remanejados, inclusive o comandante, 
tenente-coronel José Divino Cabral, que 
sempre foi um exemplo de honradez, 
disciplina e lealdade à Polícia Militar. Por 
meio de tal situação, a Associação dos 

Rotam tem o respeito da sociedade e o receio dos bandidos

Oficiais, Assof, se sentiu penalizada e 
chocada com tais ações, que só tiveram 
uma vítima: a sociedade goiana.

Eu acredito que o comando da PM 
teve uma iniciativa muito infeliz. Sabe-
mos que em toda classe há pessoas 
que se corrompem e desvirtuam de suas 
obrigações. Assim é no meio político, 
jornalístico e policial. Entretanto, colocar 
todos os integrantes da ROTAM em uma 
reles comum é provar uma total falta de 
capacidade dos instrumentos e entida-
des de justiça. Se existem culpados, os 
mesmos devem ser condenados, mas 
não se pode apontar a todos porque não 
são capazes de julgar corretamente.

Tais medidas foram precipitadas, 
sendo apenas de caráter político, satis-
fazendo alguns setores da sociedade, 
esquecendo que por se tratar de segu-
rança pública, conceitos técnicos deve-
riam ser avaliados. O que se fomentou 
nessa ocasião, não foi o fim dos policiais 
corruptos, se esses existirem, foi um 
tapa buraco para a alegria de uma mi-
noria, que se sentiu vitoriosa com essa 
queda da ROTAM. 

Após as novas diligencias, o que 
se percebe é que não foi só a população 
que está desfavorecida. Toda a tropa está 
desprotegida, visto que três policiais já 
foram baleados após essa decisão. A 
ROTAM tem o respeito da população e o 
receio dos marginais, que pensam várias 
vezes antes de atuar na criminalidade, 
pois sabem que a Polícia Militar de Goiás 
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Tropa de Elite sofre com as atuais deliberações do comando. Quem perde é a sociedade

estava protegida e preparada para usar 
da força, se necessário.

Apesar da tentativa de menospre-
zar os trabalhos realizados pela ROTAM, 
ela não deixará de cumprir seu  objetivo 
principal que é combater a criminalidade 
de grande vulto, seja apoiando tática e 
operacionalmente, seja fazendo ações 
com abordagens em operações espe-
ciais. Essa doutrina foi inspirada na 
ROTA - Ronda Ostensiva Tobias Aguiar, 
do estado de São Paulo, mas hoje 
tem características próprias servindo 
de modelo para as polícias de outros 
estados como Rondônia, Amapá, Acre 
e Espírito Santo. 

Mesmo diante de críticas, que ten-
taram macular a imagem do batalhão, 
comparando os valorosos homens a ban-
didos, os bravos policiais sempre con-
seguiram virar o jogo, reconquistando 
a credibilidade da sociedade. Contudo, 
após tais acontecimentos, a centenária 
Polícia Militar, os policiais e a socieda-
de estão desprotegidos e a mercê das 
ações de marginais, pois, colocaram 
nossa Tropa de Elite na UTI.

Histórico
A ROTAM surgiu na década de 

1970, e ao longo dos anos fortaleceu 
sua marca como símbolo de operacio-
nalidade e combate à criminalidade no 
Estado de Goiás. Iniciou-se como uma 

tropa de pronta reação do Comando 
Geral, incorporando-se, posteriormente, 
à Companhia de Choque do 1º Batalhão. 
Em 1989, figurou como o 1º Pelotão 
da incipiente Companhia Independente 
de Operações Especiais (CIOE), e, em 
1991, passou para a condição de 1ª 
Companhia do recém-criado Batalhão de 
Choque, permanecendo nessa condição 
até 6 de Junho de 2002, quando se tor-
nou uma Organização Policial Militar, na 
categoria de Companhia Independente. 

Desde o ano de 1996, a ROTAM 
passou a assimilar, com mais fidelidade, 
a doutrina operacional de co-irmã pau-
lista, a ROTA (Ronda Ostensiva Tobias 
Aguiar). Isso permitiu o profissionalismo, 
a disciplina e a sua produção operacio-
nal diante de ocorrências de grande 

vulto, sempre hasteando bandeiras com 
os lemas “Dignidade Acima de Tudo” e 
“Proteger e Servir”.

Transformada em unidade inde-
pendente no dia 6 de junho de 2002, 
por ato do então Comandante Geral, o 
coronel Divino Efigênio de Almeida, a 
Rondas Ostensivas Táticas Metropolita-
na (ROTAM) constitui-se como reserva 
tática e tropa de elite do alto comando 
da Polícia Militar. Com tal independên-
cia, a ROTAM alcançou o que sempre 
almejou: o reconhecimento de sua 
autonomia no Quadro de Organização 
e Distribuição da corporação.

O grupo teve como primeiro coman-
dante o major José Divino Cabral, pas-
sou a usufruir melhores e mais dignas 
condições de aquartelamento, instrução 
e operacionalidade. A produtividade 
alcançou patamares satisfatórios, com-
provados pelas estatísticas. Além disso, 
uma nova concepção na formação do po-
licial fora implantada, sendo referencial 
para Polícias Militares de todo o país. 
Nesse contexto, a unidade, no dia 6 de 
setembro de 2002, formou a primeira 
turma de “Rotamzeiros” do Curso Ope-
racional de ROTAM (COR).

Em 18 de outubro ganhou status de 
Batalhão, sendo novamente comandada 
pelo tenente-coronel Cabral. Ela contava 
com 144 policiais muito bem treinados 
e preparados para as maiores adversida-
des. Atualmente, ela é comandada pelo 
tenente coronel Cláudio Oliveira Silva.
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A
Capitã Kedma retornou à Goi-
ânia no dia 05 de janeiro de 
2008 depois de mais um ano 
de muito trabalho na Missão de 

PAZ da Organização das nações Unidas 
(ONU). Esta foi a segunda vez que a 
militar é destacada para participar de 
uma missão como esta.

Segunda a policial, ela estava se 
preparando para uma missão no Haiti, 
até mesmo estudando francês, quando 
foi requisitada pelo COTER (Centro de 
Operações Terrestres do Exército Brasi-
leiro) para retornar ao Timor Leste, fato 
que a deixa lisonjeada, pois, significa 

retorna de missão de paz

Policial Goiana 
se destaca na 
Força de Paz 
da Onu

Capitã Kedma

que o trabalho foi bem feito. “Desta vez 
lembraram de mim, o que me orgulha 
muito, é sinal que realizei um bom 
trabalho na minha primeira missão”, 
diz a capitã. 

relembre
Da primeira vez em que participou 

de uma missão de paz das Nações 
Unidas, Kedma ficou no Timor Leste por 
mais de dois anos, de junho de 2003 a 
agosto de 2005. 

Geralmente a Onu trabalha com 
três fases nas missões de paz que 
realiza, são elas:

1) Fase Militar - desarmar e pacificar 
toda a população do país, indepen-
dente da nacionalidade;

2) Fase de Reconstrução - envolvendo 
policiais, professores, médicos, e 
outros profissionais;

3) Fase de Manutenção - estabilizar o 
que já haviam conseguido e desen-
volver o país.

À época da primeira missão a Ofi-
cial fez parte das atividades relativas à 
manutenção da ordem pública no país, 
pois, as fases de pacificação e recons-
trução já haviam sido efetivadas, ela 
então trabalhou a Polícia Comunitária 
durante três meses.

Em 2006 uma greve levou uma de-
missão em massa nas forças armadas 
leste-timorenses que estavam estabe-
lecidas e um clima de tensão trouxe 
de volta a guerra civil para o país que 
ainda dava seus primeiros passos para 
a democraria e  a reconstrução.  

Em dezembro de 2006 a capi-
tã Kedma retornava ao Timor Leste 
para mais uma vez participar de uma 
missão de paz e trabalhar na fase de 
reconstrução, seu trabalho enquanto 
esteve naquela nação consistiu mais na 
fiscalização do trabalho da polícia local, 
como uma espécie de mentor. “Nós 
precisávamos deixar que eles fizessem 
o trabalho, já haviam sido treinados, fi-
camos mais na parte de monitoramento 
e orientação”, explica. 

Foi um ano bastante intenso e 
segundo a capitã mesmo já tendo uma 
experiência anterior não é nada fácil 
trabalhar em um local destruído e de-
vastado. Kedma relembra com tristeza 
a imagem de quando chegou ao país e 
viu tudo o que havia deixado para trás 
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no esgoto, isso traz um sentimento de 
impotência muito grande, naquele país 
falta o básico, estávamos lá com a espe-
rança de melhorar a vida de pessoas que 
ainda estão sem um rumo definido, que 
esperam por dias melhores”, afirma.

Kedma relata ainda que muitas ve-
zes as soluções para os problemas são 
simples, mas não podem ser aplicadas 
porque devem manter um protocolo de 
acordo com a sistemática da ONU, devem 
fazer tudo dentro de uma autonomia legal 
“Por termos experiências anteriores per-
cebemos que algumas coisas poderiam 
ser resolvidas de forma mais rápida, en-
tretanto é preciso respeitar certas regras 
que nos são impostas com o intuito de 
uniformizar nossas ações”, ressalta.

Quando sua missão estava aca-
bando foi solicitada a sua permanência 

por mais seis meses, entretanto, o 
pedido foi negado pelo COTER, situa-
ção que a militar acredita ter ocorrido 
para que outros policiais tivessem 
a opor tunidade de par ticiparem de 
experiências tão enriquecedora como 
a que ela foi submetida. 

Ela lembra que desta vez não rece-
beu nenhum adicional ao seu soldo para 
participar da missão por acreditar em 
uma causa, o contato com a família era 
feito através de e-mails e raros telefone-
mas, além disso, algo que dificultava a 
estada no país era a falta de liberdades 
individuais, um exemplo disso, era o to-
que de recolher, era estritamente proibi-
do sair às ruas após às 22:00. “Acredito 
que cada um de nós pode fazer algo para 
a manutenção da paz mundial, graças a 
Deus, venho de uma família que pode 
me dar o suporte financeiro necessário 
para que eu pudesse me dedicar a esta 
missão. Além disso, não tenho marido 
ou filhos, imagino ser muito mais difícil 
para pessoas que tenham filhos. Convivi 
com policias assim, o sofrimento é muito 
maior”, destaca.

A policial afirma que após sua pri-
meira missão de paz no ano de 2003 se Capitã pronta para atuar pela ONU

No Timor Leste, Capitã Kedma é uma das representantes da PM-GO

em 2005, completamente arrasado. “Os 
prédios públicos estavam todos destru-
ídos, o país inteiro sem infra-estrutura 
novamente. É uma sensação um pouco 
frustrante, eu vi crianças bebendo água 
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transformou em outra pessoa, passou a 
ver o mundo com outros olhos de “uma 
forma nua e crua”. Houve um amadu-
recimento profissional imenso. “Eu era 
uma criança grande até os 30 anos, 
após passar o que passei posso dizer 
que sou uma mulher madura.”

Ela tem seus posicionamentos pes-
soais sobre a situação no Timor Leste. 
“Como integrante da ONU não posso me 
posicionar. Mas como ser humano diria 
que o que ocorre no Timor tem várias 
causas, a principal dela é um interesse 
internacional pela reserva de gás natural 
que o país possui. É uma nação pequena 
com população menor que a da grande 
Goiânia, mas que desperta muito interes-
se econômico, além disso, os conflitos 
étnicos oriundos da colonização também 
são muito presentes”, relata.  

Com mensagem final, Kedma 
afirma, que é preciso que as mulheres 
policiais do Brasil e em especial da Polí-
cia Militar de Goiás estejam mais ativas 
nas questões relacionadas à ONU.  Ela 
ressalta que a força policial que o Brasil 
envia para este tipo de missão é parte da 
contribuição anual obrigatória que o país 
como Estado-Membro deve oferecer. 

Um outro ponto abordado pela capitã 
é a maneira como muitas pessoas dentro 
das corporações militares vêem àqueles 
profissionais que são destacados para as 
missões de paz. “Muitas pessoas acre-
ditam que nós vamos passear, conhecer 
novos países, ou então ganhar muito 
dinheiro. Nós recebemos da ONU apenas 
ajuda de custo e temos que comprar 
comida, alugar lugares para morarmos. 
Além de nos depararmos com situações 
horrorosas como as já relatadas anterior-
mente, não é algo divertido ou lucrativo 
como muitos imaginam”, finaliza.

Alguns requisitos são necessários 
para aqueles profissionais que têm inte-
resse em participar de missões em outros 
países. Os policiais militares, devem 
observar a entrega de ofícios mandados 
pelo COTER para o Comando Geral da  Capitã é homenageada pela ONU

Kedma durante atuação no Timor Leste. Ação durou mais de um ano

PM, requerendo voluntários; ter domínio 
em línguas estrangeiras (inglês, francês, 
espanhol, chinês e árabe) além de estar 
a pelo menos dez anos de PM e serem 
aprovados em  provas de Direção e Tiro. 
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F     
oi chegando um tanto quanto 
incerta, como se estivesse a pro-
curar um lugarzinho ao sol... Tra-
zendo dentro de si, um querer... E 

de raminho em raminho foi construindo 
o seu ninho em frente aquela janela... 
Aquela janela já moldada pelo tempo... 
Aquela janela que já ouviu tantos e 
tantos outros pássaros a cantarolar... A 
princípio aquela janela resistiu, mas aos 
poucos foi cedendo pela sua maneira de 
ser, pelo seu cântico... Um cântico doce, 
meigo como um afago de criança... Um 
cântico nunca ouvido por aquela janela... 
Um cântico que trazia nas suas notas a 
certeza, uma determinação, um querer, 
um viver. E de tom em tom aquele lindo 
pássaro a conquistou,e devagar aquela 
janela se abriu deixando que o trinar 
de sua voz adentrasse em si... Criando 
entre ambos uma cumplicidade, um 
despertar para a vida... E aquela forjada 
janela todas as manhãs se abria para 

ouvir suas notas musicais. O tempo 
foi passando e a alegria reinava entre 
ambos... Aquela janela que se imaginava 
apagada pelo tempo se revestiu de nova 
roupagem, de nova esperança... Um dia, 
daquele ninho nasceram alguns filho-
tes... Aqueles filhotes que aos poucos 
começaram a procurar a sua mãe o que 
existia entre ela e a janela... De início 
ela desconversara, porém o cerco foi 
se fechando. Até que um dia não mais 
resistindo às interrogações ela revelou 
o que estava havendo, e acreditando 
piamente no seu instinto maternal, e o 
os seus filhos iriam entender... Ainda 
mais eles que foram criados com tanto 
carinho, com tanto amor, e que já se 
encontravam bastante grandinhos para 
lhes entender e compreender essas coi-
sas do coração, coisas que quando che-
gam não pedem licença vão chegando 
e tomam conta da gente... porém, sem 
esperar, achando que realmente havia 

Major Zival: Diretor financeiro 
da Assof e Escritor

Pássaro
lhe entendido, aconteceu o contrário, 
em uma noite chuvosa os seus filhos 
batendo o martelo se tornando o Juiz, 
não mais aceitando o que estava acon-
tecendo entre o pássaro e a janela... E 
por tudo, em nome de sua família aquele 
pássaro teve que se afastar daquela 
janela... E aquela janela que nunca havia 
se aberto para deixar entrar uma fresta 
de luz, teve que se fechar. Porém o que 
queria aquela janela? Que esperança 
ela poderia ter? Ainda mais tendo ela 
uma tranca que lhe fechava para a vida 
e nesse tripé aquele pássaro não teve 
outra saída a não ser ficar do lado dos 
seus... E aquela janela que tanto rangeu 
no vai e vem da vida teve que se curvar, 
entender e aceitar em nome daquela ave 
que ainda não aprendeu a voar pelas 
suas próprias asas. 

Assinado a janela
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Cavalaria, 
arma ligeira

Nova Vila criado pela Lei 8.776 de 17 
de janeiro do ano. 

Com o Decreto de nº 2.593 de 07 
de março 1982, a força de Cavalaria da 
Policia Militar, passou a se chamar Re-
gimento de Policia Montada Engenheiro 
Ary Ribeiro Valadão Filho, tendo sido 
construída a sua sede definitiva, onde 
hoje esta instalada. 

O Regimento cresceu, e, é hoje 
uma das OPMs mais importantes da 
PM goiana. Como Unidade especiali-
zada, vem prestando excelentes servi-
ços à população do Estado de Goiás, 
através de policiamentos ordinários, 
grandes eventos e principalmente na 
reintegração de posse, como foi o caso 
do Parque Oeste Industrial em 2005, 

tendo sido a primeira força a romper os 
obstáculos e dar passagem à tropa a 
pé e motorizada.

No ano em que a Polícia Militar com-
pleta 150 anos de existência, a cavalaria 
passa por momentos de amadurecimento 
quanto a sua missão operacional, seja 
em policiamentos de patrulhamento os-
tensivo ou em eventos. Hoje o regimento 
de Policia Montada, está se preparando 
para os novos desafios impostos pela 
necessidade de responder aos anseios 
de uma sociedade, que cada vez mais 
clama por segurança.

O regimento, neste cento cinqüen-
tenário da PM goiana, resgata uma par-
te importante da história, recriando o 
fardamento de gala da cavalaria, tendo 

C
riada em 1893, como piquete 
de cavalaria, com a missão 
de diligências perigosas, o 
regimento de Polícia Montada 

possui uma história de bons e relevan-
tes serviços prestados à sociedade 
goiana. Já em 1918, com a Lei 624 de 
31 de julho do mesmo ano foi criado o 
Pelotão de Cavalaria. No exercício de 
1926, tinha a denominação de piquete 
de captura, com 01 Oficial, 39 Praças 
montados e 70 cavalos. 

Em 1950, tornamo-nos Regimento 
de Policia Montada Cel Demerval de 
Morais Brito. Por um tempo o povo 
goiano ficou sem a Cavalaria, quando 
em 1980, surgiu o Esquadrão de Polícia 
Montada no Parque de Exposições da 
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sido fruto de um exaustivo e minucioso 
estudo do atual Comandante do Regi-
mento e de seus Oficiais. Chegando 
a um resultado brilhante, não só pela 
composição da farda em si, mas pela 
criatividade na eleição das cores e 
demais adereços.

O regimento vem realizando um tra-
balho operacional de alta qualidade na 
prevenção e repressão ao crime em nos-
sa capital, uma vez que vem tirando das 
ruas de nossa cidade, uma quantidade 
significativa, de foragidos da justiça e 
mandando-os de volta ao cárcere, e com 
isso ajuda as demais OPMs da capital a 
devolver a paz e a tranqüilidade publica 
a nossa população goianiense.

Só no ano de 2008 a Cavalaria, 
através de seu serviço montado/mo-
torizado, capturou e mandou para a 
cadeia mais de 18(dezoito) foragidos da 
justiça. Além disso, muitos flagrantes 
delitos, que somaram mais de quinze, 
foram realizados pelo nosso serviço 
operacional. Sem contar a contribuição 
que o Regimento deu aos torcedores e 
freqüentadores do Estádio Serra Dou-
rada nos diversos jogos estaduais e do 
campeonato brasileiro no final de 2007. 
Sem sombra de dúvida, sem o policia-
mento montado teria ocorrido violência 
a torcedores nas rampas de entradas 
e bilheterias, além disso, a cavalaria 

trabalhou na prevenção de roubos de 
veículos nos estacionamentos.

Jamais poderíamos deixar de 
citar o importante trabalho social que 
a PMGO, vem prestando através do Re-
gimento à sociedade de nosso Estado. 
Em parceria com o CRER na equotera-
pia, onde policiais militares treinados e 
preparados dão uma contribuição ímpar, 
na reabilitação de poli traumatizados e 
em outras doenças congênitas. Este tra-
balho notável, tem chamado a atenção 
da sociedade pela imprensa de nossa 
capital. 

Neste ano o Comando Geral da 
PMGO, já autorizou novas aquisições de 
materiais e reforma de nossa unidade, 
o que, sem dúvida valorizará esta tão 
importante unidade de Cavalaria.

Edsson Candido Ribeiro - CAP QOPM

Sub Cmt do Regimento 

Haverá, sempre 
uma Cavalaria!

Cavalaria presente em Goiás desde 1893
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O
destacamento de Montes Claros de Goiás é com-
posto por quinze bravos homens, sendo quatro 
sargentos, dois cabos e nove soldados. Destes, 
treze trabalham na sede e dois atuam no Distrito 

de Ponte Alta a 50 km da sede, às margens da BR-070. A 
tropa possui duas viaturas, sendo um corsa que fica lotado no 
próprio Distrito e uma L-200 que presta serviço na sede.

O Comando do Destacamento fica por conta do 2º 
Sargento Valdeci Aparecido Gomes Neiva, desde o dia 02 de 
janeiro de 1999. O trabalho destes valorosos homens está 
fundamentado na prevenção de ocorrências. Além, dos tra-
balhos normais de polícia, eles também guardam o presídio 

de Montes 
Claros de Goiás

Destacamento

da região que atualmente conta com vinte e um presos no 
regime fechado e oito no semi-aberto.

Durante os nove anos de Comando  do 2º Sargento 
Valdeci Aparecido Gomes Neiva muitas prisões foram efetu-
adas, flagrantes por crime de tráfico de drogas, homicídios, 
furtos e outros. Mas o feito de maior destaque que rendeu 
muitos elogios pelo trabalho desenvolvido foi um homicídio 
no qual um cadáver foi encontrado às margens da rodovia 
GO-422 e em menos de doze horas após a descoberta do 
corpo, os três homicidas responsáveis já estavam presos e 
outorgados por crime de homicídio, ocultação de cadáver e 
vários outros qualificadores.
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O
Corpo de Bombeiros realizou 
entre os dias 20 e 23 de 
março a Operação Semana 
Santa, que teve a finalidade 

de prevenir e atuar nas áreas de aci-
dentes náuticos, incêndios diversos, no 
resgate de bens materiais, salvamentos 
às vítimas de acidentes de trânsito, mal 
súbito, queimaduras, traumas e ferimen-
tos diversos. Várias equipes reforçaram 
com pessoal, viatura e equipamentos as 
principais cidades turísticas.

A Operação Semana Santa foi co-
mandada pelo Major BM Lindomar Antô-
nio Ferreira, ex-diretor administrativo da 
Assof, e contou com a participação de 
aproximadamente 390 bombeiros, 152 
viaturas e 18 embarcações. 

As principais cidades atendidas por 
essa operação especial foram: Leopoldo 
de Bulhões, Vianópolis, São Simão, 
Lago Corumbá IV, Caldas Novas, Três 
Ranchos, Chapadão do Céu, Cidade de 

Goiás, Britânia, Chapada 
dos Veadeiros, Palmeiras, 
Paraúna, Uruaçu.

Pelo grande apoio 
e instrução, apesar de 
alguns casos de aciden-
tes, o programa teve seu 
caráter positivo, pois os 
números foram reduzidos 
em relação a 2007. 

A principal causa de problemas 
ainda é o trânsito. Nas rodovias goianas 
o período chuvoso, a má manutenção 
da malha viária e a imprudência de 
motoristas foram os responsáveis pela 
maioria dos acidentes. Entretanto, as 
estatísticas apresentadas apontaram 
para uma Páscoa menos violenta que 
a do ano passado, foram registrados 
73 acidentes nas rodovias goianas em 
2008, e no ano anterior a quantidade 
total de acidentes foi a mesma, só que 
mais violentos, pois, em 2007 aconte-

Operação
Semana Santa

ceram seis acidentes com vítimas fatais, 
enquanto em 2008 o número caiu pela 
metade. Outro dado importante foi o 
do número de mortes. Em 2007, oito 
pessoas não resistiram aos ferimentos 
e morreram em virtudes de acidentes 
nas rodovias, e esse número foi 62,5% 
menor em 2008.

Um outro ponto positivo foi à baixa 
procura por lagos e rios. Durante as 
chuvas, esses locais recebem poucas 
visitas, o que facilita o trabalho das equi-
pes do Corpo de Bombeiros Militar.
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Prestação de contas mês de fevereiro de 2008
RECEITA

Saldo do mês de Janeiro de 2008 R$ 1.153,30

Mensalidades sócio militar R$ 75.230,40

Mensalidades sócio civil R$ 3.132,00

Parcela 03/04 Títulos Sócio Contribuinte (plano/quadra tênis) R$ 2.900,00

Locação do salão de festas R$ 2.550,00

Hotel de trânsito R$ 740,00

Natação R$ 750,00

Estacionamento R$ 810,00

Convite ingresso R$ 55,00

Exame  médico R$ 305,00

Locação do restaurante R$ 1.300,00

Locação das quadras R$ 730,00

Locação sala Departamento Jurídico R$ 400,00

Locação campo de futebol R$ 330,00

Locação das churrasqueiras R$ 80,00

Total Ativo R$ 88.159,10              

DESPESAS 

Serviço extra R$ 140,00

Folha de pagamento R$ 14.614,25

Custas judiciais (associados) R$ 449,26

Limpeza e conservação R$ 1.935,16

Conserto /reparos Pálio R$ 350,00

Gasolina (Pálio) R$ 405,00   

Álcool (Vectra) R$  490,00

Reparos no Vectra R$ 156,00    

Água Nina “Consumo” R$ 60,80        

Vivo Empresa R$ 1.088,19     

Conserto de motor/bomba das piscinas R$ 685,00

Conservação e manutenção das piscinas R$ 1.821,03

P I S mês 01/2008 R$ 118,32

IPTU/2004 parcela 14/24 R$ 843,67

Parcela 6/36 Vectra R$ 1.458,08

Coroa de flores (FAMA) R$ 200,00

Manutenção e reparos R$ 3.655,51

Doação colchão para CPC R$ 150,00

Doação de cimento para APM R$ 340,00

Doação de uniforme (colete) para porteiro/Pedro Pereira da Luz R$ 40,00

Revalidação de 35 carteirinhas/Náutico Praia  Hotel/Caldas Novas-GO R$ 1.064,00

Doação gbinete CMT-Geral PM (xícaras de chá e café) R$ 140,00

FENEME R$ 200,00

Despesas comemoração aniversário 48 anos Clube dos Oficiais parc 4/4 R$ 4.371,00

Gás para sauna R$ 404,16

Ração para os animais R$ 95,80

Federação dos Clubes R$ 100,04

Parcela 2/2 reforma do sofá do Hotel de Trânsito R$ 218,48

Reparo piso antiderrapante rampa portaria/parcela 02/02 R$ 860,90

Férias funcionários R$ 575,65

Celg R$ 5.481,11

Correspondências R$ 86,15

Confecção de faixa R$ 118,00

Conserto vidro da recpção R$ 100,00

Doação formatura Choa/2008 BM R$ 1.500,00

Gratificação de Diretoria R$ 4.230,00

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

Papelaria/expediente R$ 387,27

Contador R$ 570,00

Química R$ 570,00

Médico R$ 480,60

Diretores de Dia R$ 450,00

Devolução de desconto indevido aos associados R$ 2.808,00

Saneago R$ 905,84

Diretor presidente (gratificaçã do mês 01/2008) R$ 1.520,00

Célia - Cabo PM (secretária) R$ 441,00

Reginaldo - SD PM (motorista) R$ 441,00

Freitas  - SD PM (moto boy) R$ 600,00

Edilson - CB PM R$ 100,00

Lima - CB PM R$ 100,00

Valdecy (estacionamento) R$ 380,00

Parcela 2/3 Curso Professor Gleidson R$ 77,00

Assessoria de informática (Cap Mendes) R$ 400,00

Restaurante R$ 3.168,00

Jurídico R$ 6.000,00

CNPG - Cel PM Edson R$ 200,00

CNPG - Cel BM Manzan R$ 200,00

Brasil Telecom S.A. (3241.9271) R$ 623,75         

Parcela construção quadra tênis nº 03 (construtor Vicente Braga) R$ 6.956,47

IRRF R$ 126,68  

FGTS R$ 949,76   

INSS R$ 4.351,68

Parcela 02/11  ITU/Caldas Novas R$ 250,44   

Inscrição Campeonato Goiano de Basquete R$ 300,00             

Pintura do piso das quadras R$ 500,00         

Construção softwere/Controle de Associados R$ 850,00      

Tarifas bancárias R$ 799,66      

Total Passivo R$ 84.793,19      

Ativo fevereiro de 2008 R$ 88.159,10              

Passivo fevereiro de 2008 R$ 84.793,19      

Saldo (transportado para o mês de março de 2008) R$ 3.365,91 

Em Fevereiro de 2008 foram pagas dívidas da gestão anterior no valor de R$ 843,67, restando 
ainda, multas e juros.   (INSS dezembro e 13º salário de 2004)

F inanças
Prestação de contas mês de janeiro de 2008

RECEITA

Saldo do mês de dezembro de 2007 R$ 2.064,33

Mensalidades sócio militares R$ 74.744,20

Mensalidades sócio civil R$ 2.106,00

Parcela 03/04 títulos Sócio Contribuinte (plano/quadra tênis) R$ 3.200,00

Locação do salão de festas R$ 2.300,00

Hotel de Trânsito R$ 775,00

Natação R$ 767,00

Estacionamento R$ 707,00

Convite ingresso R$ 190,00

Exame médico R$ 685,00

Locação do restaurante R$ 1.300,00

Locação das quadras R$ 545,00

Locação sala Departamento Jurídico R$ 400,00

Revista de Segurança Pública da ASSOF R$ 1.500,00

Total Ativo R$ 87.154,87

DESPESAS 

Serviço extra R$ 240,00

Folha de pagamento R$ 15.435,77

Custas judiciais (associados) R$ 179,50

Limpeza e conservação R$ 1.811,65

Conserto (manutenção/Pálio) R$ 435,00

Gasolina (Pálio) R$ 425,96   

Álcool (Vectra) R$ 506,00

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

Água Nina “Consumo” R$ 160,80        

Vivo Empresa R$ 1.154,33     

Conservação emanutenção das piscinas R$ 2.138,36

P I S mês 12/2007 R$ 146,48

IPTU/2004 parcela 13/24 R$ 835,32

Parcela 5/36 Vectra R$ 1.458,08

Coroa de flores (FAMA) R$ 120,00

Manutenção e reparos R$ 3.101,97

FENEME R$ 200,00

Despesas comemoração aniversário 48 anos Clube dos Oficiais parc 3/4 R$ 4.623,05  

Limpa fossa (caixa gordura restaurante/Tapiri) R$ 200,00

Gás para sauna R$ 569,16

Limpeza de caixa de gordura (restaurante) R$ 100,00

Exame demissional (Sr. Osvaldo) R$ 15,00

Doação Unicristo R$ 100,00

Doação PM 2 R$ 120,00

Ração para os animais R$ 158,00

Internet ADSL R$ 19,90

Federação dos Clubes R$ 100,04

Taxa corte asfalto (ligação esgoto quadra tênis) R$ 417,64

Confraternização aniversário Célia Lima - CB PM secretária R$ 97,34

Placas homenagem a autoridades R$ 240,00

Parcela 1/2 reforma do sofá do Hotel de Trânsito R$ 218,48

Confecção cartões de visita R$ 60,00

Manutenção computadores (RPA Walter Ciro Pimentel) R$ 120,00

Reparo piso antiderrapante rampa portaria R$ 80,00

Férias funcionários R$ 1.764,13

Celg R$ 5.844,94

Correspondências R$ 775,69

Gratificação de diretoria R$ 4.180,00

Publicidade (Programa Segurança em Destaque) mês 11/2007 R$ 500,00

Papelaria/expediente R$ 217,85

Contador R$ 570,00

Química mês 11 e 12/2007 R$ 1.140,00

Médico R$ 534.00

Diretores de dia (mês 11 e 12/2007) R$ 500,00

Devolução de desconto indevido aos associados R$ 2.675,00

Saneago R$ 858,41

Diretor presidente (gratificação mês 12/2007) R$ 1.520,00

Diretor presidente (gratificação 13º) R$ 1.520,00

Célia - Cabo PM (secretária) R$ 441,00

Reginaldo - SD PM (motorista) R$ 441,00

Freitas - SD PM (moto boy) R$ 600,00

Valdecy (estacionamento) R$ 380,00

Parcela 1/3 curso Professor Gleidson R$ 77,00

Rescisão contrato de trabalho Sr. Osvaldo R$ 1.733,12

Assessoria de informática (cap Mendes) R$ 400,00

Restaurante R$ 3.080,29

Jur./Ações: Agreg., Cob. Data-Base, Dif. salário Dr. Luiz Fernando OAB- 17.249 R$ 2.000,00

Jurídico R$ 6.000,00

Doação Assessoria de Comunicação Social R$ 300,00

Doação do COPOM R$ 155,00

Doação BPMRV R$ 153,00

CNPG  - Cel PM Edson R$ 200,00

Brasil Telecom S.A ( 3241.9271) R$ 618,64         

Tinta para impressora R$ 280,00

Material de esportes (01 Cx. de petecas/Pequita Super) R$ 291,20

Parcela 02/04 construção quadra tênis nº 03 (construtor Vicente Braga) R$ 6.350,00

IRRF meses 11 e 12/2007 R$ 253,36  

FGTS mês 11/2007 R$ 1.621,06   

FGTS mês 12/2007 R$ 1.480,43   

Parcela 01/11 ITU/Caldas Novas R$ 250,44   

INSS RPA Pedro Neto R$ 66,00

Tarifas bancárias R$ 716,11      

Total Passivo R$ 88.308,17      

Ativo janeiro de 2008 R$ 87.154,87              

Passivo janeiro 2008 R$ 88.308,17      

Saldo (transportado para o mês de fevereiro de 2008) R$ 1.153,30

Em janeiro de 2008 foram pagas dívidas da gestão anterior no valor de R$ 835,32, restando ainda  
a quantia de R$ 736,93, não incluso multas e juros.
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Prestação de contas mês de fevereiro de 2008
RECEITA

Saldo do mês de Janeiro de 2008 R$ 1.153,30

Mensalidades sócio militar R$ 75.230,40

Mensalidades sócio civil R$ 3.132,00

Parcela 03/04 Títulos Sócio Contribuinte (plano/quadra tênis) R$ 2.900,00

Locação do salão de festas R$ 2.550,00

Hotel de trânsito R$ 740,00

Natação R$ 750,00

Estacionamento R$ 810,00

Convite ingresso R$ 55,00

Exame  médico R$ 305,00

Locação do restaurante R$ 1.300,00

Locação das quadras R$ 730,00

Locação sala Departamento Jurídico R$ 400,00

Locação campo de futebol R$ 330,00

Locação das churrasqueiras R$ 80,00

Total Ativo R$ 88.159,10              

DESPESAS 

Serviço extra R$ 140,00

Folha de pagamento R$ 14.614,25

Custas judiciais (associados) R$ 449,26

Limpeza e conservação R$ 1.935,16

Conserto /reparos Pálio R$ 350,00

Gasolina (Pálio) R$ 405,00   

Álcool (Vectra) R$  490,00

Reparos no Vectra R$ 156,00    

Água Nina “Consumo” R$ 60,80        

Vivo Empresa R$ 1.088,19     

Conserto de motor/bomba das piscinas R$ 685,00

Conservação e manutenção das piscinas R$ 1.821,03

P I S mês 01/2008 R$ 118,32

IPTU/2004 parcela 14/24 R$ 843,67

Parcela 6/36 Vectra R$ 1.458,08

Coroa de flores (FAMA) R$ 200,00

Manutenção e reparos R$ 3.655,51

Doação colchão para CPC R$ 150,00

Doação de cimento para APM R$ 340,00

Doação de uniforme (colete) para porteiro/Pedro Pereira da Luz R$ 40,00

Revalidação de 35 carteirinhas/Náutico Praia  Hotel/Caldas Novas-GO R$ 1.064,00

Doação gbinete CMT-Geral PM (xícaras de chá e café) R$ 140,00

FENEME R$ 200,00

Despesas comemoração aniversário 48 anos Clube dos Oficiais parc 4/4 R$ 4.371,00

Gás para sauna R$ 404,16

Ração para os animais R$ 95,80

Federação dos Clubes R$ 100,04

Parcela 2/2 reforma do sofá do Hotel de Trânsito R$ 218,48

Reparo piso antiderrapante rampa portaria/parcela 02/02 R$ 860,90

Férias funcionários R$ 575,65

Celg R$ 5.481,11

Correspondências R$ 86,15

Confecção de faixa R$ 118,00

Conserto vidro da recpção R$ 100,00

Doação formatura Choa/2008 BM R$ 1.500,00

Gratificação de Diretoria R$ 4.230,00

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

Papelaria/expediente R$ 387,27

Contador R$ 570,00

Química R$ 570,00

Médico R$ 480,60

Diretores de Dia R$ 450,00

Devolução de desconto indevido aos associados R$ 2.808,00

Saneago R$ 905,84

Diretor presidente (gratificaçã do mês 01/2008) R$ 1.520,00

Célia - Cabo PM (secretária) R$ 441,00

Reginaldo - SD PM (motorista) R$ 441,00

Freitas  - SD PM (moto boy) R$ 600,00

Edilson - CB PM R$ 100,00

Lima - CB PM R$ 100,00

Valdecy (estacionamento) R$ 380,00

Parcela 2/3 Curso Professor Gleidson R$ 77,00

Assessoria de informática (Cap Mendes) R$ 400,00

Restaurante R$ 3.168,00

Jurídico R$ 6.000,00

CNPG - Cel PM Edson R$ 200,00

CNPG - Cel BM Manzan R$ 200,00

Brasil Telecom S.A. (3241.9271) R$ 623,75         

Parcela construção quadra tênis nº 03 (construtor Vicente Braga) R$ 6.956,47

IRRF R$ 126,68  

FGTS R$ 949,76   

INSS R$ 4.351,68

Parcela 02/11  ITU/Caldas Novas R$ 250,44   

Inscrição Campeonato Goiano de Basquete R$ 300,00             

Pintura do piso das quadras R$ 500,00         

Construção softwere/Controle de Associados R$ 850,00      

Tarifas bancárias R$ 799,66      

Total Passivo R$ 84.793,19      

Ativo fevereiro de 2008 R$ 88.159,10              

Passivo fevereiro de 2008 R$ 84.793,19      

Saldo (transportado para o mês de março de 2008) R$ 3.365,91 

Em Fevereiro de 2008 foram pagas dívidas da gestão anterior no valor de R$ 843,67, restando 
ainda, multas e juros.   (INSS dezembro e 13º salário de 2004)

F inanças
Prestação de contas mês de janeiro de 2008

RECEITA

Saldo do mês de dezembro de 2007 R$ 2.064,33

Mensalidades sócio militares R$ 74.744,20

Mensalidades sócio civil R$ 2.106,00

Parcela 03/04 títulos Sócio Contribuinte (plano/quadra tênis) R$ 3.200,00

Locação do salão de festas R$ 2.300,00

Hotel de Trânsito R$ 775,00

Natação R$ 767,00

Estacionamento R$ 707,00

Convite ingresso R$ 190,00

Exame médico R$ 685,00

Locação do restaurante R$ 1.300,00

Locação das quadras R$ 545,00

Locação sala Departamento Jurídico R$ 400,00

Revista de Segurança Pública da ASSOF R$ 1.500,00

Total Ativo R$ 87.154,87

DESPESAS 

Serviço extra R$ 240,00

Folha de pagamento R$ 15.435,77

Custas judiciais (associados) R$ 179,50

Limpeza e conservação R$ 1.811,65

Conserto (manutenção/Pálio) R$ 435,00

Gasolina (Pálio) R$ 425,96   

Álcool (Vectra) R$ 506,00

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

Água Nina “Consumo” R$ 160,80        

Vivo Empresa R$ 1.154,33     

Conservação emanutenção das piscinas R$ 2.138,36

P I S mês 12/2007 R$ 146,48

IPTU/2004 parcela 13/24 R$ 835,32

Parcela 5/36 Vectra R$ 1.458,08

Coroa de flores (FAMA) R$ 120,00

Manutenção e reparos R$ 3.101,97

FENEME R$ 200,00

Despesas comemoração aniversário 48 anos Clube dos Oficiais parc 3/4 R$ 4.623,05  

Limpa fossa (caixa gordura restaurante/Tapiri) R$ 200,00

Gás para sauna R$ 569,16

Limpeza de caixa de gordura (restaurante) R$ 100,00

Exame demissional (Sr. Osvaldo) R$ 15,00

Doação Unicristo R$ 100,00

Doação PM 2 R$ 120,00

Ração para os animais R$ 158,00

Internet ADSL R$ 19,90

Federação dos Clubes R$ 100,04

Taxa corte asfalto (ligação esgoto quadra tênis) R$ 417,64

Confraternização aniversário Célia Lima - CB PM secretária R$ 97,34

Placas homenagem a autoridades R$ 240,00

Parcela 1/2 reforma do sofá do Hotel de Trânsito R$ 218,48

Confecção cartões de visita R$ 60,00

Manutenção computadores (RPA Walter Ciro Pimentel) R$ 120,00

Reparo piso antiderrapante rampa portaria R$ 80,00

Férias funcionários R$ 1.764,13

Celg R$ 5.844,94

Correspondências R$ 775,69

Gratificação de diretoria R$ 4.180,00

Publicidade (Programa Segurança em Destaque) mês 11/2007 R$ 500,00

Papelaria/expediente R$ 217,85

Contador R$ 570,00

Química mês 11 e 12/2007 R$ 1.140,00

Médico R$ 534.00

Diretores de dia (mês 11 e 12/2007) R$ 500,00

Devolução de desconto indevido aos associados R$ 2.675,00

Saneago R$ 858,41

Diretor presidente (gratificação mês 12/2007) R$ 1.520,00

Diretor presidente (gratificação 13º) R$ 1.520,00

Célia - Cabo PM (secretária) R$ 441,00

Reginaldo - SD PM (motorista) R$ 441,00

Freitas - SD PM (moto boy) R$ 600,00

Valdecy (estacionamento) R$ 380,00

Parcela 1/3 curso Professor Gleidson R$ 77,00

Rescisão contrato de trabalho Sr. Osvaldo R$ 1.733,12

Assessoria de informática (cap Mendes) R$ 400,00

Restaurante R$ 3.080,29

Jur./Ações: Agreg., Cob. Data-Base, Dif. salário Dr. Luiz Fernando OAB- 17.249 R$ 2.000,00

Jurídico R$ 6.000,00

Doação Assessoria de Comunicação Social R$ 300,00

Doação do COPOM R$ 155,00

Doação BPMRV R$ 153,00

CNPG  - Cel PM Edson R$ 200,00

Brasil Telecom S.A ( 3241.9271) R$ 618,64         

Tinta para impressora R$ 280,00

Material de esportes (01 Cx. de petecas/Pequita Super) R$ 291,20

Parcela 02/04 construção quadra tênis nº 03 (construtor Vicente Braga) R$ 6.350,00

IRRF meses 11 e 12/2007 R$ 253,36  

FGTS mês 11/2007 R$ 1.621,06   

FGTS mês 12/2007 R$ 1.480,43   

Parcela 01/11 ITU/Caldas Novas R$ 250,44   

INSS RPA Pedro Neto R$ 66,00

Tarifas bancárias R$ 716,11      

Total Passivo R$ 88.308,17      

Ativo janeiro de 2008 R$ 87.154,87              

Passivo janeiro 2008 R$ 88.308,17      

Saldo (transportado para o mês de fevereiro de 2008) R$ 1.153,30

Em janeiro de 2008 foram pagas dívidas da gestão anterior no valor de R$ 835,32, restando ainda  
a quantia de R$ 736,93, não incluso multas e juros.



34
REVISTA

Segurança Pública Abril - 2008

P
oliciais Militares da Companhia 
Vale do Rio Turvo, Indiara, Goi-
ás, sob o comando do Capitão 
QOPM Jackson Luzo Conceição 

Araújo, estão se reunindo continuamen-
te para aperfeiçoar as ações policiais no 
combate rigoroso à criminalidade. 

A chegada do novo comandante 
trouxe uma nova filosofia de trabalho e 
reduziu de forma significativa o número 
de ocorrências da área. Já foram apreen-
didas nestes pouco mais de dois meses 

de comando, entorpecentes e armas de 
fogo, veículos furtados foram recupe-
rados e criminosos presos garantindo 
tranqüilidade para a população.

A política de trabalho é simples 
e se fundamenta em uma visão to-
talmente operacional voltada para a 
segurança da comunidade, o que de 
fato é o objetivo da PMGO.

Treinamentos, blitz e operações 
constantes têm propiciado êxito na 
busca incessante da tranqüilidade 

social. “Não estamos no nosso ideal, 
mas caminhamos de forma harmonio-
sa para atingir o mesmo”, afirma o 
comandante.

Patrulha rural, serviço ordinário, 
serviço de inteligência e GPT vêm pro-
porcionando o balizamento das ações 
policiais culminando na verdadeira inte-
gração policial militar e sociedade. 

Segurança eficiente = 
sociedade equilibrada

no combate ao crime

8º CRPM - Comando 
Regional da Polícia 
Militar - 5ª CIPM

Aperfeiçoamento
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O
Destacamento da Polícia Militar 
de Cachoeira Alta (cidade loca-
lizada a 360 km de Goiânia e 
possui uma população de dez 

mil habitantes) está subordinado ao 3º 
Pelotão de São Simão que é comandado 
pelo 1º Tenente Weik Ramos da Silva, per-
tencendo à 12ª CIPM de Quirinópolis, que 
tem com dirigente o Major Marcelo Amado 
da Silva, fazendo parte da 8ª CRPM, que 
fica na cidade de Rio Verde, sob a chefia 
do Cel. QOPM Marco Aurélio.

O destacamento da Polícia Militar 
de Cachoeira Alta conta atualmente com 
um efetivo reduzido com apenas cinco 
soldados (SD. Valdir, SD Aluízio, SD. 

Roney, SD Cleudes e SD. J.Silva) que 
são chefiados pelo 3º Sargento José 
Carlos Barbosa.  

Ao assumir o comando da cidade 
de Cachoeira Alta e a direção do presí-
dio o 3º Sargento Barbosa recebeu o 
referido presídio com seis reeducandos, 
após seis meses o local já conta com 
23 reeducandos  autuados em flagrante 
ou que foram presos após serem cum-
pridos mandados de prisão. No presídio 
também há menores internados.

O comandante do destacamento 
conta com a ajuda do Conselho da 
Comunidade, cuja presidente é a Srª 
Neuzely Braz.Tem ainda o apoio do po-

tem apoio de diversos 
segmentos da sociedade

PM de Cachoeira Alta

der Judiciário que realiza  as audiências 
baseadas nos TCOs. Além do apoio de 
empresas localizadas no município. 

O prefeito Municipal, Clóvis de 
Oliveira, assim como a Câmara Munici-
pal também dão suporte ao comando. 
As verbas destinadas para a PM de 
Cachoeira Alta foram utilizadas para a 
construção de garagens para as viaturas 
e de mais duas celas para abrigar os ree-
ducandos, construções estas realizadas 
pelos mesmos, os quais trabalharam 
autorizados pelo MM. Juiz de Direito Dr 
º Matheus Milhomem. Segundo o 3º Sar-
gento Barbosa todo apoio é necessário 
para o bem da população.
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Rener Rodrigo Pires 2º Ten QOPM

O
18º Batalhão da Polícia Militar 
tem se empenhado em fazer 
uma polícia eficiente e que cor-
responda aos anseios de segu-

rança da população, atuando fortemente 
na prevenção e combate a criminalidade, 
sob o comando do Major QOPM Francisco 
Geraldo Pereira, nesta função desde o dia 
08 de janeiro de 2008.

Tendo em vista que a região da 
estrada de ferro, mais precisamente a 
cidade Catalão, sede do 18º BPM,  vem 
se destacando no cenário goiano dada 
a sua pujança econômica, estando hoje 
entre as três forças econômicas do Es-
tado, com a  verticalização na produção 
de minérios e a conseqüente agregação 
de valores, a perspectiva de construção 
de três grandes hidrelétricas (uma inicia-
da, e com previsão de geração efetiva 
de energia em 2010), a presença de 
uma montadora de veículos, um parque 
industrial diversificado e crescente, que 
ocasionaram o incremento populacional 
(em busca de emprego), o que, natu-

ralmente, faz crescer a criminalidade, 
demandando-se, destarte, uma polícia 
mais próxima da comunidade.

Com o Programa de Educação e 
Resistência as Drogas (Proerd), dá-se 
atenção especial às crianças, traba-
lhando primordialmente na prevenção 
de futuros problemas vinculados às 
drogas, cuidando do menor na melhor 
fase de sua vida, informando sobre o 
risco das drogas, buscando prevenir o 
vício e afastar o tráfico. Devido ao con-
vênio entre o 18º BPM e o grupo Anglo 
American, com um patrocínio firmado 
de R$ 56.275,00 (cinqüenta e seis mil 
duzentos e setenta e cinco) reais para 
este ano de 2008, torna-se possível ge-
rar um apoio efetivo a uma vasta rede de 
“proerdianos”. Atendendo nove cidades 
que se encontram na circunscrição do 
Batalhão, inclusive distritos e povoados, 
em um projeto ambicioso e dividido em 
duas etapas dentro do ano, conseguiu-
se alcançar 29 escolas da rede pública 
e 12 da rede particular. Com previsão de 
10 semanas de curso, estima-se atingir 
um público para 2008 de 4.275 alunos, 

os quais passarão a 
ter mais consciência e 
capacidade de discer-
nimento quanto ao mal 
que as drogas produzem 
na vida de uma pessoa, 
corroborando com nossa 
função precípua da polí-
cia, que é a prevenção 
da criminalidade. 

Atuando com firmeza, o 18º BPM 
tem obtido êxito em várias frentes de 
serviço, seja na regularização de veí-
culos seja na prevenção e repressão 
ao crime.

Efetuaram-se prisões de indivíduos 
vinculados ao roubo de cargas, autuou-
se em flagrante quadrilha que atuava 
na BR-050 realizando furtos de partes 
de caminhões, pneus e combustível. 
Na cidade de Catalão, prenderam-se 
traficantes de drogas e receptadores de 
veículos furtados. 

Com operações pré-ordenadas, 
intituladas “Fecha Quartel” foram apre-
endidas 16 máquinas caça-níqueis, 
21 veículos em situação irregular, 33 
notificações, abordagem a 571 veículos 
e 957 pessoas, além da apreensão de 
arma de fogo. 

Ademais em atuações hodiernas, 
em 2008, até o dia 31 de março, foi 
apreendida quantidade considerável de 
veículos, 57 prisões em flagrante delito 
e 32 mandados de prisão cumpridos, 
demonstrando um fino ajuste entre o 
comando e a tropa, reduzindo-se, desse 
modo, os índices de criminalidade da 
região.

Tendo-se em mente ser preciso 
atuar com ostensividade e informações 
no momento certo, está em fase de 
elaboração a Rede de Apoio a Segurança 
(RAS), que agregará moto taxistas, fren-
tistas, atendentes de hotéis, vigilantes, 
dentre outros, visando a dar um plus à 
prevenção de crimes.

Dessa forma, com o fim precípuo 
de proteção do bem-estar social, há a 
convicção de que não se têm medido 
esforços para garantir à comunidade 
que se encontra sob os auspícios do 18º 
Batalhão a paz e harmonia necessárias 
para uma vida com tranqüila e segura. 

Maj Francisco Geraldo 
Pereira, comandante 
do 18º BPM

18º Batalhão da Polícia Militar
Atividade no
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O
Clube dos Oficiais visando 
uma maior qualidade de 
vida para seus associa-
dos pretende implantar em 

breve uma sala para a realização de 
massagem corporal a associados e 
não sócios. 

A prática da massagem existe 
desde os primórdios da humanidade. 
Nossos antepassados quando se 
machucavam faziam massagem em 
si mesmos através do toque, pois, 
perceberam que tal contato aliviava, 
aquecia e até curava.

A vida moderna trouxe consigo 
uma infinidade de problemas físicos 

Hora de relaxar

ao Clube dos Oficiais
Associe-se

O
Clube dos Oficiais é um lugar 
para que você e sua família 
possam passar um tempo 
tranqüilo, longe do estresse 

do dia-a-dia. É um ambiente privilegiado 
que traz a opor tunidade de conviver 
com amigos queridos em um ambiente 
agradável e aprazível. 

Sua estrutura conta com um par-
que aquático que beneficia todas as 
idades, pois, possui piscinas para adul-
tos, piscinas infantis, toboágua, sáuna. 
Para quem gosta de um churrasco, a 
área das churrasqueiras foi totalmente 
reformada e está esperando você para 
uma confraternização. 

O Complexo esportivo é um show 
a parte, conta com campos de futebol 
society, quadras poli esportivas para a 
prática de vôlei, futsal e basquete, qua-
dras de petecas e o recém inaugurado 

complexo de tênis traz a maior quadra 
da América Latina para o prazer dos 
amantes do esporte e freqüentadores 
do Clube dos Oficiais. 

Não podemos esquecer do restau-
rante que conta com uma equipe muito 
competente para lhe servir na hora que 
bate aquela fome, temos também uma 
lanchonete e um bar a disposição dos 
sócios e convidados. 

Se você é adapto à preservação da 
natureza, vai se encantar com a reserva 
ecológica e com as nascentes que for-
mam o Bosque dos Buritis. 

Existem três categorias de sócios 
no Clube dos Oficiais: sócio militar, só-
cio civil e sócio convidado. A diferença 
entre o sócio civil e o sócio convidado 
é que o primeiro para fazer parte do 
quadro de associados tem que comprar 
uma ação do clube e atualmente o 

número de possíveis sócios de acordo 
com o estatuto é de 300 pessoas, o 
sócio convidado deve ser abonado por 
um sócio militar e permanece como 
sócio pelo tempo que quiser, pagando 
apenas a taxa de manutenção.  É preci-
so salientar que nem o sócio civil, nem 
o sócio convidado têm poder de voto ou 
mesmo pode concorrer aos cargos da 
diretoria do Clube.

O sócio militar ao se associar ao 
Clube dos Oficiais está automaticamen-
te se filiando à Associação dos Oficiais 
(Assof) e passa a desfrutar dos benefí-
cios políticos e jurídicos da mesma. Uma 
vantagem que deve ser ressaltada é que 
é permitido ao sócio militar descontar no 
Imposto de Renda parte da contribuição 
feita ao Clube. Um outro convênio impor-
tante obtido pelo Clube dos Oficiais para 
os sócios militares. 

e mentais como: depressão, insônia, 
dor de cabeça, enxaqueca, dos nas 
costas, problemas musculares e cir-
culatórios, fadiga, ansiedade, entre 
outros, que podem ser tratados de 
maneira eficiente  com massagem 
terapêutica. 

Está comprovado cientificamente 
que logo após as primeiras sessões o 
resultado é evidente. 

Os interessados devem se dirigir 
à secretaria do Clube para agendar um 
horário para as sessões. Os preços va-
riam de acordo com a modalidade de 
massagem praticada, sócios contam 
com um desconto especial.

Horários: 
• Segunda a Sexta, 08:30 às 11:30h
• Terça e Quinta, 14:00 às 18:00h
Preços: 
Massagem Relaxante (anti stress)
Duração: 40 minutos
Valor por sessão: R$15,00
Valor por Pacote - 10 sessões
Não sócios: R$ 120,00
Sócios: R$ 94,00
Massagem Redutora (passiva)
Duração: +/- 60 minutos
Valor por sessão: R$ 20,00
Valor por Pacote - 10 sessões
Não sócios: R$ 160,00
Sócios: R$ 112,00
Massagem Redutora (ativa)
Duração: +/- 90 minutos
Valor por sessão: R$ 30,00
Valor por Pacote - 10 sessões)
Não Sócios: R$ 240,00
Sócios: R$ 168,00
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F
oi lançada no posto do Batalhão Rodoviário 
localizado na GO-070 saída para Inhumas, 
a Rede de Apoio a Segurança-RAS com a 
Liga Brasileira de Rádio Emissão-LABRE.  A 

Rede de Apoio a Segurança é uma inovação criada 
pela Polícia Militar do Estado de Goiás, através do 
Comando do Policiamento da Capital é tem servido 
de modelo para outros estados, uma vez que trás 
para próximo da polícia diversos seguimentos da 
sociedade civil organizada.

Na ocasião a Associação dos Caminhoneiros 
de Goiás que já é uma entidade integrante da RAS, 
fez um adesivaço em caminhões com números de 
telefones que falam diretamente com as viaturas e 
postos do BPMRV, além do início da comunicação via 
radioamador entre os caminhoneiros e o Serviço de 
Atendimento ao Cidadão da Polícia Militar. Estiveram 
presentes ao ato, o comandante do Policiamento da 
Capital coronel César Pacheco de Araújo, o coman-
dante do Batalhão Rodoviário tenente coronel Márcio 
Gonçalves de Queiroz, o presidente da Liga Brasileira 
de Rádio Emissão desembargador Djalma Tavares, o 
presidente da Associação dos Caminhoneiros Amin 
de Oliveira e o representante da empresa Panarello 
Geraldo Damázio Carvalho, além dos integrantes da 
Liga Brasileira de Rádio Emissão-LABRE.

Segundo um dos idealizadores do projeto, radio 
amador e SGT  da PMGO Rosemario PU2 hsv, o pro-
jeto é colocar todos os radio amadores em contato 
24 horas com a Policia Militar e também todos os 
caminhoneiros  que entrarem nas rodovias federais 
e estaduais e os radio operadores.

Batalhão Rodoviário lança

RAS com a LABRE
Rádio amadores 

instalando 
antena para link 

com Goiânia, 
Palestina e Rio 

Verde

Sgt Rosemario (BPMRV) em visita à Força Nacional 
para montar a RAS do entorno

Ambulância da labre
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A
19ª CIPM tem razões para co-
memorar. Sediada no município 
de Jussara, esta impor tante 
Companhia da Polícia Militar do 

Estado de Goiás, vem se destacando 
pelos inúmeros serviços prestados à 
sociedade. Sob o comando do Capitão 
QOPM Armando de Oliveira Fausto, que 
assumiu a função há pouco tempo, a 19º 
vem realizando um trabalho de qualidade 
nos dez municípios pertencentes a esta 
Unidade Operacional, fato que tem sido 
alvo de elogios por parte da comunidade 
local, em razão da sua filosofia de traba-
lho abrilhantada por muito dinamismo. 
Projetos como Proerd, Patrulha Rural, GPT 
e Segurança Comunitária fazem parte da 
rotina dessa importante Companhia.

È sabido, no meio militar, que 
para se obter bons resultados e atingir 
o objetivo almejado é necessário que 
a moral da tropa esteja em alta, moral 
essa que o Capitão Fausto tem procu-
rado elevar cotidianamente junto a seus 
subordinados, dando aos mesmos, 
maior apoio e melhores condições de 
trabalho, principalmente na atividade 
de rua. Um exemplo dessa preocupação 
foi a realização das confraternizações 
ocorridas na cidade de Britânia e Jus-
sara nos meses de janeiro e fevereiro 
respectivamente, onde a Companhia 
procurou promover a união e a integra-
ção da família miliciana. 

Outro destaque é a chegada de 
uma viatura/ambulância nova, que ficará 

Ações para a

19ª CIPM 
desenvolve 
diversas ações 
pró-ativas 
para o bem da 
população

sociedade
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à disposição de todos os policiais da 
19ª CIPM para os casos de urgências 
e emergência que contará ainda, com 
dois militares devidamente treinados e 
capacitados em um curso de primeiros-
socorros. Tudo isso em prol do bem-
estar do PM e de sua família.

O Capitão Fausto, de imediato, 
teve a iniciativa de reativar e reestruturar 
o Grupo de Patrulhamento Tático – GPT, 
que é a reserva tática do Comandante 
da OPM e está vinculada à doutrina de 
ROTAM (em sua forma de agir), promo-
vendo um policiamento especializado, 
com fardamento, arma, viatura especial, 
além de treinamento constante de téc-
nicas e táticas policiais na repressão e 
combate à criminalidade.

Outra prioridade destacada pelo 
novo comando é a patrulha rural que 
hoje na área da 19ª CIPM, atua com 
três viaturas, e é a maior responsável 
pela segurança do homem do campo. 
Essa é uma modalidade de policiamento 
preventivo, ostensivo e repressivo, dire-
cionado para a zona rural dos municípios 
da região, para coibir delitos nas proprie-
dades rurais. “Hoje graças ao trabalho 
dos nossos policiais o número de furtos 

e roubos no campo caiu drasticamente”, 
diz o Capitão. De acordo com o novo 
comandante, com a intensificação dessa 
modalidade de policiamento, o número 
de ocorrências baixou a índices quase 
zero. Isso mostra a eficiência da Patru-
lha Rural na região. “Nossos policiais 
militares são qualificados e estão ap-
tos a promover a segurança pública de 
qualidade através de uma patrulha rural 
forte”, afirma o comandante.

O PROERD também é um programa 
com caráter social preventivo, posto em 
prática pela 19ª CIPM, junto aos alunos, 
através do esforço cooperativo entre Po-
lícia Militar, Escola e Família, oferecendo 
atividades educacionais em sala de 
aula, que inserem em nossas crianças 
a necessidade de desenvolver as suas 
potencialidades, ajudando a preparar 
para o futuro uma geração consciente do 
exercício de sua cidadania. As informa-
ções transmitidas às crianças a respeito 
das drogas e dos tipos de abordagens, 
atuam como uma “vacina”, para que 
conscientizadas, possam dizer NÃO 
às drogas. Este programa faz parte da 
política do comando da companhia, que 
não abre mão da presença do Policial 
PROERD nas escolas, pois o mesmo traz 
segurança a toda comunidade escolar. 
De acordo com o Capitão Fausto “o poli-
cial militar especializado em orientar as 
crianças sobre as drogas e a violência 
é tão importante quanto o programa, 
pois é peça indispensável para manter 
nossas crianças longe das drogas e de 
bem com a vida”.

Mesmo com todas essas ações 
eficazes e permanentes, o objetivo 

principal da 19ª CIPM (Companhia 
Água Limpa), está na qualificação e 
aper feiçoamento de suas ações no 
sentido de melhorar a segurança e, em 
conseqüência, a qualidade de vida das 
pessoas. Engajada nessa idéia, a com-
panhia vem implantando nos municípios 
da área o programa intitulado “Polícia 
Comunitária”, mais corretamente cha-
mado pelos especialistas de “Segurança 
Comunitária”, que é uma filosofia de 
trabalho caracterizada pela parceria 
entre a Instituição Policial e a Comuni-
dade. Através da colaboração e apoio 
das pessoas as ações da PM tornam-
se mais eficazes e pró-ativas. Assim a 
polícia passa a desenvolver programas 
de prevenção diretos e indiretos. “Sendo 
assim a Polícia Militar espera melhorar 
sua qualidade de serviço e reduzir as 
ocorrências policiais através do contato 
direto com as pessoas e com a colabo-
ração delas, pois precisamos entender 
que a Segurança Pública se faz com 
todos imbuídos da responsabilidade”, 
finaliza o Capitão.
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A
empresa Mais Verde Planejamento Socioambiental 
é contratada para executar a gerência e gestão de 
todas as ações desenvolvidas pelo empreendedor 
no que diz respeito ao homem (sócio) e ao meio 

ambiente (ambiental) das cinco Usinas Hidrelétricas em 
construção na região. Atualmente, a empresa atua nos 
empreendimentos: AHE Foz do Rio Claro, AHE Salto do Rio 
Verdinho, AHE Salto, AHE Caçu, AHE Barra dos Coqueiros 
e UHE Corumbá IV. 

O trabalho da Mais Verde não abrange a área de en-
genharia das Usinas. Ela atua como se fosse um fiscal do 
empreendedor junto às empresas que são contratadas para 
desenvolver os PBA’s - Programas Básicos Ambientais tanto 
na área social como ambiental.  Esses Programas aconte-
cem porque há Leis que determinam que o empreendedor 
desenvolva ações para compensar, minimizar, prevenir e 
monitorar os impactos causados pelo empreendimento. 
Além da tarefa de fiscalizar, a empresa coordena as ativi-
dades para que ocorram dentro dos prazos previstos. Outro 
trabalho importante é o de ouvidoria, levando as expecta-
tivas e colaborações de todos os agentes envolvidos no 
processo (comunidade, órgão ambiental, poder público e 
outros) ao conhecimento do empreendedor.

Existem seis programas que desenvolvem ações 
relacionadas ao solo, água e ar, chamados de Programas 
do Meio Físico. São oito programas voltados para fauna e 
de flora, o Meio Biótico. Para o Meio socioeconomico são 
nove programas. Este grupo desenvolve ações que estão 
relacionadas aos impactos causados à população, tanto 
rural quanto urbana, dos municípios afetados. Para o Can-
teiro de Obras são quatro programas que tem o objetivo 
de prevenir e diminuir os impactos socioambientais e que 
prevê a recuperação das áreas degradadas após o término 
das atividades de construção da usina. 

É preciso lembrar que o ser humano faz parte do 
meio ambiente, pois nele está inserido e dele depende, 
portanto, toda e qualquer alteração ambiental certamente 
irá provocar alterações sociais.

Nossos escritórios funcionam em Caçu, na Av. Rio 
Claro, nº 877, Setor Aeroporto e em São Simão, na Av. 
Goiás, nº 4,Centro. Estamos à disposição da comunidade 
para informações sobre os referidos empreendimentos.

Mais Verde - Informar para Preservar!

O que faz a empresa 
Mais Verde

O 
Centro de Instrução 
da PMGO foi criado 
pelo do Exmº Sr. Cel 
QOPM Edson Costa 

Araújo, DD. Comandante Geral 
da PMGO, sendo uma das 
mais recentes OPMs da nossa 
Instituição, através da reestrutu-
ração da DEIP, segundo consta da Portaria nº. 117/2006-Gab, 
de 20 de setembro de 2006.

Tendo em vista o momento histórico em que vive a nossa 
Corporação, bem como a necessidade de resgate dos valores 
maiores perdidos ao longo do tempo, tornou-se imperiosa a 
implantação de medidas que visassem o fortalecimento dos 
pilares que sustentam a Milícia Goiana como, por exemplo, a 
disciplina e a hierarquia.

O Centro de Instrução da PMGO foi criado para suprir a ca-
rência de instrução, por falta de uma Unidade Especializada que 
fosse encarregada da ministrar os de conhecimentos necessários 
ao aperfeiçoamento técnico e profissional dos nossos policiais 
militares no desempenho da sua atividade operacional. 

O primeiro Comandante do CIPMGO foi o Tenente-Coronel 
QOPM Sérgio do Carmo e Silva que hoje comanda o 22º BPM, 
sediado em Trindade, onde desempenha um excelente trabalho 
junto à comunidade daquela cidade. Atualmente o CIPMGO é 
comandado pelo Major QOPM Valderir Pereira dos Santos, oficial 
com vasta experiência profissional e conhecedor das necessida-
des de instrução das Unidades Operacionais da PMGO.

A PMGO, durante o comando do Exmº Sr. Cel QOPM Edson 
Costa Araújo, não mais atua “como pai irresponsável”, que coloca 
filhos no mundo para os outros criarem, ou seja, ela não está 
preocupada tão somente com a “formação” mas, sim, em dar 
crescimento, habilitando, atualizando e treinando o policial militar, 
para que possa servir ao cidadão da melhor maneira possível, 
tornando-se exemplo a ser seguida por outras co-irmãs. 

Para isso, desenvolve programas de modernização e de 
padronização das atividades de instrução e operacionalidade, 
através do Procedimento Operacional Padrão (POP), tiro policial 
e cursos de especializações.  Parabéns Polícia Militar de Goiás, 
pelos seus 150 anos de existência, parabéns Centro de Instrução 
da PMGO, pelo seu segundo aniversário. 

Centro de Instrução da PMGO 
sinônimo de qualidade e excelência

Maj PM Valderir, 
comandante do 

Centro de Instrução 




