
Posse
Em discurso no ato 
de sua posse, Major 
Araújo fala sobre 
conquistas, problemas 
e dificuldades

Diferença salarial e Data-base
Foram assuntos discutidos em reunião realizada por policiais e bombeiros militares
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Discurso de posse
Presidente da Assof, Major Araújo, realiza discurso aclamado 

aos oficiais da Polícia e Corpo de Bombeiros Militares. Nessa 
oportunidade foram ressaltadas as ações em prol da categoria e 
também momentos de dificuldade e superação, nos quais Araújo 
sempre se colocou à disposição para defender os direitos e 
interesses de seus pares. 

Seriedade para administrar 
A diretoria de administração da Assof está sob novo comando: Major 

Juscelino. O diretor mal chegou e já está mostrando a que veio. 
Um dos seus principais projetos, a troca do sistema de tratamento 
de água das piscinas, trará ao clube técnicas utilizadas em toda a 
Europa, o que proporcionará aos freqüentadores do Clube um lazer 
mais saudável. 

Novas Diretrizes
A Polícia Militar do Estado de Goiás apresentou no mês de março 

as novas diretrizes a serem obedecidas por toda a corporação. As 
mudanças nos planos de ação visam dar mais autonomia a cada 
unidade, tendo como objetivo combater as especificidades da 
criminalidade em cada região do estado. 

Assof exige direitos de militares
Após o descumprimento da promessa feita pelo Governo do Estado 

de Goiás referente ao aumento gradativo dos salários dos militares 
estaduais e a efetivação da Data Base,  a ASSOF-GO, mobiliza a 
classe para lutar por seus direitos. Algumas reuniões já ocorreram 
e outras ainda virão com o intuito de esclarecer a tropa com 
informações oficiais, bem como buscar apoio do maior número 
possível dos militares no estado. 

POP o divisor de águas 
Em um artigo bastante esclarecedor o capitão QOPM e técnico do 

POP (Procedimentos Operacionais Padrão), Newton Nery de 
Castilho fala da importância da implantação da doutrina do POP 
para a Polícia Militar do Estado de Goiás.

7p á g i n a

1 1p á g i n a

2 0p á g i n a

2 3
p á g i n a

1 7p á g i n a



4 S E G U R A N Ç AR E V I S T A

Presidente:
MAJ PM - Júnio Alves Araújo
Vice-Presidente:
TEN CEL BM Edmilson Eurípedes Lopes
Diretor Eventos Sociais e Comunicação:
1º TEN PM André Luiz Digues da Costa
Diretor Administrativo:
MAJ PM R/R Juscelino Nunes de Moura
Diretor Financeiro:
MAJ PM R/R Zival Joaquim Pereira
Diretor Jurídico:
CAP PM Elias Ferreira Tosta
Diretor Secretário:
CAP PM Ubiratan Reges de Jesus Júnior

Diretor Articulação Política:
CAP PM Afrânio Carrijo de Oliveira

CONSELHO DELIBERATIVO
CEL PM R/R Álvaro Alves Júnior
CEL PM R/R Rubens de Oliveira Machado
CEL PM Jorge Renato da Costa Azeredo
MAJ PM Enival Pereira da Silva
CAP PM Newton Nery de Castilho
CAP PM Marco Túlio Pereira da Costa
CAP PM Luiz Alberto Rodrigues Júnior
CAP BM Roberto Machado Borges
CAP QOAPM Carlos Sant’ana de Lira
CAP PM José Augusto de Oliveira Lima

TEN QOAPM Deocleciano Jose Coelho Lima 
TEN PM Tairo Ciloe de Oliveira
MAJ BM Lindomar Antonio Ferreira
MAJ PM Anderson do Carmo Araújo Igreja

CONSELHO DELIBERATIVO – SUPLENTES
CEL PM RR Cleido Claudino Pereira
CEL BM R/R Anthony Jefersson Soares Frazão
MAJ PM Adalberto da Silva Quixabeira
CAP QOAPM Ruber Paulo Romero
TEN PM Roberto Kenedy Vidal
TEN PM Silvia Francisca Monteiro Batista
TEN BM Roberto Carlos Carrijo de Oliveira

CONSELHO FISCAL
Maj PM R/R Gerson Dias dos Santos
MAJ BM José Borges Filho
CAP QOAPM Pedro Rocha da Silva

CONSELHO FISCAL – SUPLENTES
Ten Cel PM Helena Aparecida Damásio
CAP PM Marden Altur Teles
TEN PM Lusdenes Rodrigues Alencar

REDAÇÃO
Rafaella Tadão e Thiago Fernando

DIRETOR COMERCIAL
Luiz Antônio S. Rodrigues

DEPARTAMENTO COMERCIAL
Eli Silva e Paulo Silva

ARTE FINAL e ILUSTRAÇÕES
Pawllyn   62  9916.6363 - 3588.5896
pawllyn@bol.com.br - pawllyn.arte@yahoo.com.br

TIRAGEM
10 mil exemplares
A Revista não se responsabiliza por artigos 
assinados

EMPRESA RESPONSÁVEL
Design Assessoria de Marketing Publicidade
Av. César Lattes, esq. com Rua Presidente de 
Morais, Qd. 6, Lt. 3, Conj. Cachoeira Dourada, 

Goiânia - Goiás
Fones: 62  3095.6977 - 3095.8861 - 3095.8862

Email: designpb@terra.com.br

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DE GOIÁS

Valente Nordestino
Saido lá do Nordeste
Deixando aquele viver
Conta o flagelo da seca
Lutou pra sobreviver

Olhou no rumo do Norte
Procurando seu destino
No Amazônia chegou
Nosso valente nordestino.

Embrenhou-se pela selva
Enfrentando animais
Tirou leite de castanhas
De batata e seringais.

Atalaia adormecida
Sempre alerta em sua marcha
Pelo Brasil foi chamado
De “Soldado da Borracha”.

Veio fazer a história
Deste imenso rincão
Com garra, suor e sangue
Defendeu nosso torrão.

Fez  da coragem arma
Do trabalho fez missão
Com mulher da floresta
Fez miscigenação.

Com bravura e destemor
Alcançou nossas fronteiras
No território selvagem
Foi enfincando bandeiras.

Somos filhos dessa saga
Desse heróico destino
Pulsa forte em nossas veias
Sangue índio-nordestino.

C O N T O S  &  P O E S I A S

2º Ten PM/RR Antonio Holanda Arruda

www.assof.org.br - cboficiaispmgo@gmail.com - Rua 132, nº 300, Setor Sul, Goiânia - GO - Fones: (62) 3241-9271 - 9982-5997
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E D I T O R I A L

D
esde os primórdios da civi-
lização o homem tem a ne-
cessidade de formar grupos 
para defender aqueles que 
fazem parte da sociedade a 
que pertencem.  Foi assim 

no começo do mundo, os homens 
se agrupavam para defenderem de 
seus algozes, pois naquele tempo 
já sabiam que somente juntos é que 
poderiam sobreviver e alcançar os 
objetivos. Ainda hoje não é diferen-
te, nos tempos atuais a necessidade 
de união tornou-se imprescindível, 
pois, aqueles que estão dispersos es-

tão fadados a serem engolidos pela 
sociedade organizada.

Baseado nesta assertiva é que 
conclamamos aos integrantes des-
tas duas gloriosas corporações a 
que comunguem um só pensamen-
to no sentido de unirmos para con-
quistarmos os nossos espaços a que 
sempre tivemos direito e que sem-
pre nos fora negado.

A toda hora e a todo o momen-
to estamos sendo alvos de pessoas 
que não querem reconhecer a nos-
sa força e a nossa capacidade de 
administrar,  ou tem medo de que 

possamos nos unir para podemos 
fazer parte das mudanças que são 
necessárias. Pois, sabem que nós 
militares somos melhores prepa-
rados para assumir qualquer que 
seja o cargo, tanto político quanto 
administrativo.

Em assim sendo, é que em todo 
ano eleitoral os partidos saem à 
caça de nossos candidatos, disper-
sando assim a nossa força política, 
onde nossos votos somente servem 
para fazer legenda para que outros 
que não tem compromisso conosco 
sejam eleitos. Politicamente ainda 
estamos engatinhando, pois, somen-
te com o advento da constituição de 
1988 é que os cabos e soldados fo-
ram considerados cidadãos, poden-
do  elegerem e serem  eleitos. 

Mas, nestes vinte anos, já somos 
uma força política reconhecida em 
toda a extensão territorial do nosso 
grande País, pois, já temos represen-
tes eleitos pelo voto do povo, tanto 
no executivo quanto no legislativo. 
Só para exemplificar nesta última 
eleição aqui em Goiás, elegemos  
quatro prefeitos e 72 vereadores.

Mas ainda assim, estamos muito 
aquém do que somos capazes, afi-
nal, em toda época de eleições saem 
vários candidatos por vários parti-
dos, pulverizando os votos nossos, 
por isso temos a necessidade de nos 
organizar para melhor nos defender. 
Hoje já temos a consciência de nossa 
força de que não somos mais um ele-
fante branco preso por um cordão.

Mesmo assim, ainda somos 
menosprezados pelos poderes pú-

Eleições: necessidade de prévias na 
Polícia e Corpo de Bombeiros Militar
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blicos que nos tratam com desprezo, que estão reti-
rando nossos direitos que foram conquistados a duras 
penas. Prova disso, que no congresso nacional circula 
varias PECS, sendo que a maioria delas tem o intuito 
de nos prejudicar.

Para que tenhamos maior representatividade e força 
nas decisões se faz  necessário elegermos nossos repre-
sentantes, para que possam gritar por nós, fazer que 
nossos gritos em defesas de nossos direitos sejam ou-
vidos por todos, tanto na Assembléia Legislativa, como 
no Congresso Nacional, onde juntos com os represen-
tantes de outros Estados Federativos,  unidos em uma 
só voz para que  defendam nossos direitos e alcancem  
novas conquistas, ou ao contrário nossas instituições 
estarão fadadas  a viver na mediocridade.

O melhor meio de escolher nossos mais legítimos 
representantes se faz a uma necessidade urgentíssima 
de fazer através de uma pesquisa dentro da tropa.  Os 
nomes serão posteriormente submetidos a uma prévia e 
que destes nomes sairão os  candidatos para nos repre-
sentar na Assembléia Legislativa e  Congresso Nacional.

Com certeza a nossa tropa escolherá os melhores 
nomes, pois, sabem que não precisamos de políticos 
profissionais, mas sim de pessoas que tenham com-
promisso com a Polícia e com o Bombeiro Militar, que 
tenha demonstrando em sua carreira um espírito de 
sacrifício em defesa dos militares e das corporações, 
também capacidade intelectual para desenvolver e 
apresentar projetos e acima de tudo postura condizen-
te, pois a vida pregressa do escolhido dará condições 
de apostar no seu comportamento futuro.

Em assim sendo, entendo que todas as associações 
representativas de classe do militares e também o co-
mando das duas instituições deverão unir para que a 
prévia seja realizada de maneira mais cristalina pos-
sível, formando uma comissão eleitoral central e sub-

comissões em cada CRPM a fim de que todos os mi-
litares, tanto da ativa quanto da reserva, possam votar 
nas prévias, que os escolhidos sejam verdadeiramente 
reconhecidos como nossos verdadeiros  representan-
tes. Acredito este ser o caminho mais correto para que 
possamos realmente fazer parte do contexto político 
brasileiro, que nossas aspirações e a defesa de nossos 
interesses estejam asseguradas.

As associações, juntamente com os comandos, de-
monstrarão que juntos poderão no mesmo propósito tra-
çar os destinos de nossas corporações e de seus valentes 
homens e mulheres que integram essas forças, condu-
zindo-nos para grandes objetivos e livrando-nos desta 
maléfica influência política em nossas casernas, princi-
palmente ao individualismo de pessoas em todos os pos-
tos e graduações, que se beneficiam individualmente, 
esquecendo que para nossas subsistência e conquistas 
de objetivos é preciso manter nossa união, fortalecendo 
as nossas instituições e, por conseguinte a nós mesmos.

 Com essa união e força passaremos a ocupar o cen-
tro de decisões, onde poderemos através de nossos re-
presentantes exigirmos o verdadeiro reconhecimento e 
tratamento que merecemos.

Afrânio  Carrijo de Oliveira - Cap QOPM 
Diretor de Articulação Política

CONVITE (ingresso) - R$ 10,00

EXAME MÉDICO - R$ 5,00

SALÃO DE FESTAS - Locação - R$ 1.300,00

CHURRASQUEIRA (reserva de 2ª a 6ª feira)
Sócio - R$ 25,00 - Convidado 40% do valor do convite
Não Sócio - R$ 50,00 - Convidado 60% do valor do convite

TAPIRI - Valores á combinar com a adm. do restaurante

CAMPO DE FUTEBOL - Período Diurno - R$ 60,00 (a hora)

QUADRAS - Horário diurno - R$ 40,00  (a hora)

TÍTULO DE SÓCIO (Contribuinte Civil) 
À VISTA - R$ 800,00 - Parcelado - 04 vezes de R$ 220,00

HOTEL DE TRÂNSITO 
01 pessoa (diária 08h00 - 08h00) - R$ 20,00
5 a 6 pessoas (apartamento 08) - R$ 120,00
Crianças acima de 10 anos - R$ 10,00
Apartamento casal - R$ 35,00

CENTRO DE LAZER ARUANÃ
Chalé para 04 pessoas (diária 08h00 – 08h00)
Sócio - R$ 35,00 - Não Sócio - R$ 60,00
Excedente por pessoa no chalé - R$ 10,00

CAMPING - (diária 08h00 - 08h00)
Sócio - R$ 6,00 - Não Sócio - R$ 10,00

TABELA DE PREÇOS ASSOF 2009

E D I T O R I A L
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P O S S E

Senhores
e senhoras,
Q

uis o criador, o senhor dos 
senhores, o nosso grande 
Deus que estivéssemos 
por mais um mandato à 
frente da Associação dos 
Oficiais, a ele toda honra, 

toda gloria, todo louvor. Quiseram 
também os oficiais militares deste 
vasto Estado, nos concedendo uma 
vitória com a maior votação já regis-
trada na ASSOF e com larga vanta-
gem 424 contra 221 votos, embora 
concorrendo com uma chapa forte 
formada por oficiais que merecem 

todo o nosso respeito, o que dimen-
siona sobremaneira a conquista e 
sobretudo, a nossa responsabilida-
de. As urnas nos delegaram uma 
missão, e missão não se pede, acei-
ta-se para cumprir. Registro o nosso 
compromisso de corresponder com 
o maior empenho e sacrifício, e 
não com proveito, a confiança em 
nós depositada e agradeço por nos 
ter dado mais esta oportunidade. 

As associações, tal qual as cida-
des e os governos, foram instituídas 
para promover o bem comum dos 

seus. Não aceitamos e nem aceita-
remos que ela busque novamente 
atender os interesses do clube dos 
contemplados. Aqui o coletivo há 
sempre de dominar o individual, o 
institucional há de superar o huma-
no e impessoalidade há de ser o tra-
ço marcante do seu representante. 

Ser representante de militares 
portanto, exige coragem e sacrifí-
cio. Exige também compreensão 
universal e exercício da liberdade 
garantida pela Constituição do Bra-
sil a todo povo brasileiro, inclusive 
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ao povo fardado, principalmente no 
seu artigo 5º e na carta das Nações 
Unidas,  especialmente o direito de 
reunião e o direito de falar. 

O representante não deve ape-
nas receber os louros da vitória. 
Tem também que levar nos ombros 
as conseqüências da batalha. É as-
sim que  a ASSOF tem sido condu-
zida. Caso concreto, por exemplo, 
é o fato da denúncia na justiça mi-
litar, pelo movimento do aquarte-
lamento de maio de 2005, para o 
Ministério Público pelo crime de 
incitação e para nós pelo pleno 
exercício de representação garanti-
do pela nossa Carta Magna, onde 
foram denunciados além deste pre-
sidente, os presidentes da ACS e 
ASSEGO, Cabo Gilberto e ST J. He-
leno, o Capitão Carrijo e o Capitão 
Caixeta. Assim, a estátua do repre-
sentante militar não é forjada pelo 
varejo da rotina ou pela fisiologia 
do cotidiano. 

Contudo sem participação a re-
presentação será vazia. Estaremos, 
por certo, buscando cada vez mais 
a participação de forma ordena-
da, assegurando a organização e a 
mobilização dos militares, através 
da união com as demais associa-
ções. Explorando todos os cami-
nhos numa luta persistente em de-
fesa dos nossos interesses comuns. 
Através da controvérsia, do diálo-
go, do debate, da independência 
para dizer sim ao bem e da cora-
gem dizer não ao mal, chegaremos 
sempre ao objetivo. Mas a nossa 
vocação é para o combate, e dele 
não fugiremos se o dever nos im-
puser esta alternativa.

Assim, a representação não é 
para todos que a ela se volunta-
riam. Não é somente para entrar 
no céu que a porta é estreita, como 

naquele centro penitenciário, tudo 
ao arrepio da lei. 

Para completar no final do ano, 
um Juiz de Direito de Inhumas re-
solve soltar um traficante, com vas-
ta folha corrida e prender o soldado 
que, meses antes, lhe havia autua-
do em flagrante delito. Tal fato foi 
reprovado até pelos cães vira-latas 
daquela cidade, bem como das ci-
dades vizinhas. Graças à reação da 
tropa, que com o nosso apoio, da 
ACS e ASSEGO, aquartelou-se em 
solidariedade ao militar, e em repú-
dio a decisão do magistrado, com 
repercussão em todos os canais da 
imprensa, a prisão foi revogada. Os 
militares de Inhumas nos deixaram 
o exemplo de como devemos reagir 
em casos semelhantes.  

nos ensina o evangelho. Por igual é 
angustiosa a porta do dever do bem 
comum. Orgulha-nos fazer parte 
de uma instituição de cento e cin-
quenta anos e participar da grande 
festa do ano que se passou. Estive-
mos presentes em cada momento 
de sua comemoração e reverencia-
mos a cada PM que escreveu cada 
página dessa história, alguns com o 
próprio sangue.

Entretanto, justamente no seu 
sesquicentenário a Corporação 
teve sua imagem manchada por 
aviltantes ações de autoridade e 
instituições antipm. Em janeiro a 
ROTAM foi retirada das ruas, con-
trariando a vontade do povo, e em 
Aragarças baseado em acusação 
verbal de um traficante reinciden-
te, cinco policiais militares foram 
presos acusados de homicídio. Su-
cedeu-se durante o ano uma série 
de ações provocadas principal-
mente pelo Ministério Público aos 
policiais militares de Goiás, espe-
cialmente aos grupos táticos. Goi-
ânia, coincidentemente, tornou-se 
a capital dos homicídios com uma 
média duas vezes maior que São 
Paulo. Registrou-se ainda o maior 
numero de PM mortos ou feridos 
de todos os tempos, tendo um de 
nossos oficiais ficado mutilado 
pela ação dos marginais.

Nem no meu pior momento de 
delírio imaginei que veria policiais 
militares sendo presos por policiais 
civis e, pior, sendo transferidos para 
um presídio de segurança máxima 
em Campo Grande, onde se encon-
tram os piores e mais perigosos mar-
ginais do Brasil. Verdadeira humi-
lhação e afronta a PMGO uma vez 
que se inaugura uma nova etapa 
na história das policias militares do 
Brasil sendo os nossos, os primeiros 
praças e oficiais a ficarem reclusos 

Major Araújo recebe das mãos do Cel 
Antonio Elias, o diploma de posse, para 
mais um biênio à frente da Assof

Capitão Marden e esposa, prestigiaram 
a posse do Major Araújo na Assof

P O S S E
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Somado aos fatos relatados, a troca relâmpago do 
Comandante Geral no final do ano, revelam a fragilidade 
da Corporação e as instituições, e autoridades antipm e 
tornam cristalino o ódio e a intolerância, principalmen-
te do Ministério Público pelos militares. No caso dos 
PM de Aragarças, 16 promotores de justiça, quase toda 
a instituição, assinaram a petição. Que este sentimento 
– verdadeira apologia ao comportamento antipm, seja 
contido antes que encontre solo fértil no coração das 
instituições e dos cidadãos de bem, e se espalhe como a 
erva daninha causando o funeral da PMGO. 

Mas para que isto ocorra, é necessário que a insti-
tuição se auto- respeite. “que conceito se faria de um 
chefe de família que, para exaltar as virtudes de seu 
vizinho, aviltasse o procedimento de seus filhos? O elo-
gio sob o império da subserviência, transforma-se em 
bajulação.” A ASSOF não aceita o compadrio, a con-
descendência, o entreguismo e a servidão, e vai conti-
nuar atirando os seus sapatos em todo antipm. 

Na linda canção da PMGO se conta que “de Tira-
dentes nós herdamos a virtude, nosso patrono exemplo 
sem igual”, e eu me pergunto se nós realmente herda-
mos alguma de suas virtudes ou seguimos o seu exem-
plo. Creio que, se Tiradentes pudesse voltar da sepul-
tura e decidir por continuar ou não patrono da PMGO, 
ele não aceitaria.

Que estes abusos tiranos contra os militares de Goi-
ás sirvam para nos unir. Calculem agora quantos ho-
mens seriam necessários, para nos impor o cativeiro, 
imaginem se há reações, que não desapareçam ao so-
pro do direito do povo fardado, quando nós militares 
levantados tivermos a consciência, a vontade e a cora-
gem de nossa soberania.

Tem se propagado por ai que as PMs dos Brasil rece-
beram um presente da Constituição Federal de 88 que 
ainda não foi desembrulhado. Na realidade temos dois 
presentes que ainda não desembrulhamos. O primeiro 
é a nossa definição como militares estaduais, que nos 
garante uma série de prerrogativas e direitos. A segunda 
nos garante o direito de nos organizarmos em associa-
ções. Embora tenhamos conquistado o segundo melhor 
salário do país e a isonomia com a Polícia Civil, temos 
a menor participação do Brasil na luta de classe, com 
apenas 37% dos oficiais associados.

Muitos são portanto os desafios que enfrentaremos. 
E o caminho que vai encurtar o nosso triunfo é, sem 
dúvida, a eleição de nossos candidatos a deputado es-
tadual e federal. A ASSOF tem proposto e vai buscar a 
realização de prévias para definição dos candidatos.

Está claro, com isto, que a ASSOF, ao contrário das 
instituições, não é um barco a deriva: sabe de onde está 
partindo e o ponto onde quer chegar e tem o controle 
do leme, nesse mar de conflitos e incertezas. 

Major Araújo, seu pai Cícero Araújo e sua mãe Alvina Araújo

Cel Agripino, ao centro, prestigiou a posse do Major Araújo

Major Zinval recebe das mãos do Cel Carlos Antonio 
Elias, o diploma de posse



10 S E G U R A N Ç AR E V I S T A

Nessa nova jornada, que hoje se inicia,  a ASSOF 
se compromete a fortalecer o comando do Cel Antô-
nio Elias, buscando apresentar alternativas que possam 
ajudá-lo na elaboração de políticas de comando mais 
corretas. Nossa entidade acredita no seu talento e lhe 
deseja todo sucesso a frente da nossa Instituição. Que 
ele consiga, sobretudo, resgatar os valores perdidos e, 
conseqüentemente, a fé dos militares na Instituição, o 
estímulo e a motivação. 

A ASSOF também reconhece o grande esforço do 
Governador Alcides Rodrigues em oferecer melhores 
condições salariais e de trabalho aos militares deste Es-
tado. Mas, por dever, vai buscar cada direito e o mais 
urgente é a data base de 2008 cujo compromisso de 
pagamento seria agora em janeiro. 

Por fim, a minha gratidão a Deus por ter me ilumina-
do durante os 4 anos à frente  de tão honrosa Entidade. 
Minha gratidão também aos diretores e membros dos 
conselhos que conosco ombrearam na busca incessan-
te de dias melhores para os militares (aos presidentes 
dos conselhos Cel Frazão e Cel Pacheco). Aos ex co-
mandantes gerais e atuais da PM e CBM pela colabora-
ção e apoio prestados a esta Entidade. Aos funcionários 
pela dedicação, fator decisivo para nossa reeleição. As 
associações que assumiram a nossa candidatura sem 
se deixar abater pelas pressões. Aos nossos advogados 
pela dedicação e responsabilidade com que tem cuida-
do juridicamente dos interesses dos oficiais. Ao Cel Ál-
varo e esposa, oficial pertencente à restrita galeria dos 
insuperáveis líderes da história dos milicianos de Goiás, 
por compor conosco e pelo irretribuível apoio que nos 
tem prestado. Ao Cel Sobrinho e esposa pela prontidão 
e voluntariedade que nos tem atendido, como agora, 
assumindo a Comissão Eleitoral, pelo suporte espiritual 
através das orações. Ao Cel Silveira e esposa, que me 

faz acreditar que a política também é para pessoas ho-
nestas e pelo apoio, pelos conselhos, pelo carinho. Ao 
Cel Anjo, que com sua liderança incontestável cerrou 
fileiras conosco nesta reeleição. A minha igreja e ao 
meu pastor, pelas orações, sustento espiritual que nos 
prestou. Aos amigos pela torcida motivadora. A minha 
família, minha esposa Luciana e minha filha Camila, 
que me fazem crer no amor, por quem minha alma can-
ta, se renova e deseja viver mais e mais. A minha mãe 
exemplo de persistência e de fé, e ao meu pai, meu 
referencial de homem, de militar e de cristão e de quem 
herdei, sobretudo, a honra. A todos os meus irmãos que 
fazem crer na família e na consangüineidade. Enfim, 
a todos os oficiais que proporcionaram este momento 
e aos praças que não podendo votar, participaram su-
gerindo e torcendo pela nossa vitória. A todos o nosso 
reconhecimento e a nossa gratidão. 

Que Deus nos abençoe e que o Estado de Goiás, a 
PM e o CBM nos proteja, e que   a ASSOF nos defenda. 

Um grande 2009!
                                      

Major Jorge Damásio Batista e sua esposa Adélia

Major Araújo, ladeado por sua família, no dia da posse
Maj Célio, Pastor Rusembergue Barbosa, Jorge Pinheiro, 
Pedro Rocha e Jair, marcaram presença

P O S S E
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Seriedade para administrar
Diversos 
projetos são 
realizados 
pela diretoria 
administrativa 
da Assof

do e toda estrutura e conforto para 
os militares.

Trabalhando com o slogan “A 
natureza começa aqui”, Juscelino 
ressalta a importância da nascente 
de água dentro do Clube dos Ofi-
ciais. É a única remanescente nessa 
região tão nobre de Goiânia. Para 
tanto, todo o cuidado é pouco, 
pois, a preservação da mesma traz 
diversos benefícios à comunidade 
que freqüenta a área de lazer.

Por falar em diversão, uma ação 
bastante saudável está sendo reali-
zada: a troca do sistema de trata-
mento de água das piscinas. Algo 
que exige atenção imediata, visto 
que o processo utilizado, com clo-
ro e sal, estraga toda a estrutura. 
Para o Major essa mudança per-
mitirá a redução de quase metade 
dos gastos de manutenção. “Iremos 
trabalhar com um produto à base 
de ozônio  que faz com que a água 
tenha as características mais próxi-
mas da água potável, o que permi-
te levar qualidade de vida e saúde 
aos freqüentadores de nossas 
piscinas. Além disso, com esse 
tratamento a água não irrita os 
olhos, não resseca a pele e os 
cabelos, elimina a possibili-
dade de infecção no ouvido e 
reações alérgicas. E também  
fica sem o odor inde-
sejável do cloro”, 
afirma o dire-

A
atual diretoria da Assof 
desenvolve uma maneira 
muito eficaz de adminis-
tração. Trabalhando sem-
pre para o bem comum, 
o presidente, diretores e 

colaboradores desempenham um 
papel salutar, sempre pautados pela 
ética, honestidade, transparência 
e luta de classe. Isso pode ser ob-
servado nos inúmeros projetos re-
alizados tanto nas áreas social, tra-
balhista e lazer. As conquistas são 
provas do esforço e competência 
de cada um que se apresenta para 
essa jornada em prol dos oficiais e 
seus familiares. 

À frente da parte administrativa 
da Associação está Major Juscelino, 
homem sério e arrojado, que arre-
gaça as mangas para oferecer me-
lhorias nos projetos apresentados. 
Contando com o apoio incondicio-
nal do Major Araújo, o diretor está 
preparando diversas ações. Entre 
elas, destaca-se a revitalização do 
complexo de lazer de Aruanã, bem 
como reformas estruturais do Clube 
e Hotel de Trânsito, que está ofere-
cendo quartos com ar condiciona-

tor, que ressalta que esse sistema é 
bastante utilizado na Europa, como 
um agente oxidante extremamen-
te poderoso. É 1,5 vezes mais for-
te que o cloro e 3.125 vezes mais 
rápido na inativação de bactérias. 
Com isso, a qualidades das piscinas 
do Clube dos Oficiais terão padrões 
internacionais.

Esse é o Clube dos Oficiais, 
que está sendo bem administrado 
pelo atual gestão. Com todas essas 
melhorias que começaram ainda 
com o Major Lindomar e agora são 
concretizadas e ampliadas sob a 
tutela do Major Juscelino. Para o 
presidente da Assof, trabalhar com 
homens assim dignifica e facilita a 
realização dos anseios dos oficiais. 
“Tenho muito orgulho da diretoria 
administrativa da Assof, pois, sei 
que nossas ações estão em boas 
mãos. Tenho certeza que todos os 
nossos associados se sentem pres-
tigiados pelos trabalhos que esta-
mos realizando”, destaca Araújo.

E M  B O A S  M Ã O S

Juscelino Nunes de 
Moura - Maj PM RR
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Assof revitaliza 
sua área no 
município de 
Aruanã

S
e preocupando cada vez 
mais com a saúde e bem 
estar de seus associados 
e familiares, a Assof de-
sempenha um brilhante 
trabalho de integração en-

tre os militares. Prova disso, são as 
melhorias constantes em suas áreas 
sociais, principalmente no Clube. 
Entretanto, desde que o Major Jus-
celino assumiu a diretoria adminis-
trativa da Associação, uma ação em 
especial vem sendo desenvolvida. É 
a revitalização da área da Assof no 
município de Aruanã, localizado a 
360 Km de Goiânia. 

Situado em um terreno extenso, 
composto por seis lotes, o espa-
ço de lazer, até então, era pouco 
aproveitado, sendo uso destacado 
apenas nas férias de julho. Contu-
do, com o investimento que vem 

S A Ú D E  &  L A Z E R

sendo administrado por Juscelino, 
muito tem sido feito, e as barrei-
ras encontradas pela escassez de 
recursos estão sendo transpostas 
com muita determinação, inteli-
gência e principalmente suor.

Na confluência do Rio Verme-
lho com o Rio Araguaia encontra-
se a cidade de Aruanã. A principal 
porta de entrada para o turismo no 
Rio Araguaia, um dos mais belos 
rios do mundo. Ao perceber esse 
grande potencial, a Assof organi-
za seu complexo de lazer na re-
gião, melhorando a estrutura para 
que tanto os associados, quanto 
seus familiares possam aproveitar 
momentos prazerosos ao lado da 
natureza. Para tanto, foi necessá-
ria uma programação. Sob a tutela 
do Major Juscelino, os três chalés 
existentes passaram por uma ver-

Conforto no Araguaia



13S E G U R A N Ç AR E V I S T A

dadeira mudança. Ganharam pin-
tura, eletrodomésticos, e também 
teve suas áreas estendidas, fato 
que permitiu um melhor aprovei-
tamento do local.

Mas os benefícios não pararam 
por aí. Como cada chalé comporta 
quatro pessoas, apenas doze pode-
riam se instalar. Assim, vislumbran-
do atender um número maior de 
associados, Juscelino, revitalizou 
toda a área de camping, permitindo 
espaços para utilização de barra-
cas. E mais do que isso, construiu 
banheiros masculino e feminino, 
para atender os visitantes. Aliás, 
todos com água quente para maior 
conforto dos associados.

Apesar das melhorias já obser-
vadas, o trabalho do diretor admi-
nistrativo não para. Ele aproveita 
o grande terreno para criar um es-

tacionamento e sua intenção é de 
futuros investimentos. “Temos uma 
área importante num município 
que se destaca por sua potencia-
lidade hídrica. Além disto, Aruanã 
oferece a pesca abundante e lazer 
em suas lindas praias que atraem 
centenas de turistas durante todo 
o ano, principalmente em época 
de temporada (Julho a Setembro), 
período esse em que a população 
flutuante alcança níveis elevados. 
O lugar é ideal para a pescaria, 
prática dos esportes náuticos, ca-
minhada por trilhas, passeios de 
barco, assim como é perfeito para 
o descanso de nossa rotina diá-
ria em prol da segurança pública 
goiana”, ressalta Juscelino.

O Major enfatiza ainda que 
todo o esforço é superado ao per-
ceber o bem que está sendo desen-

volvido para os associados. “ Tenho 
visitado regularmente Aruanã para 
acompanhar de perto o empenho 
nessa obra. Aliás, muitas das vezes, 
participo do trabalho de constru-
ção, colocando a mão na massa. 
Mas tudo que é feito com amor 
gera frutos positivos e o ardor dessa 
caminhada é recompensado quan-
do percebemos a satisfação dos só-
cios com essa nossa iniciativa, que 
sempre foi avalizada pelo nosso 
presidente Major Araújo”, destaca 
o diretor administrativo.

A  nova estrutura do comple-
xo de lazer da Assof em Aruanã já 
está aberta a todos. Aqueles que 
se interessarem devem procurar a 
sede da Associação para fazer sua 
reserva e usufruir das belezas do 
rio Araguaia e do conforto das no-
vas instalações da Associação.

Conforto no Araguaia

Reformas visam oferecer melhor 
qualidade aos associados

Maior e melhor estrutura: Tanto nos 
chalés, quanto na área de camping
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A
gloriosa Polícia Militar do 
Estado de Goiás está pas-
sando por situações delica-
das. Ao passo que a violên-
cia está aumento e as ações 
mais enérgicas em prol da 

sociedade são cessadas, nos depa-
ramos com momentos de instabili-
dade e insegurança nas ruas de nos-
sas cidades. Aliás, mais do que isso, 
percebemos o descontentamento 
da sociedade em geral. Todavia, o 
que mais incomoda nessas circuns-
tâncias é a maneira como nossos ir-
mãos de farda são tratados.

Nessa oportunidade não quero 
tirar juízo de nenhum lado, muito 
menos indicar culpados ou inocen-
tes, mas peço uma atenção especial 
para os nossos companheiros que 
estão presos no município de Ara-
garça, fato que já foi amplamente 
discutido e apresentado em outra 
edição de nossa revista.

Só relembrando para maiores 
esclarecimentos, no dia 11 de feve-
reiro, em Aragarças, no Bar do Ro-
sivaldo, três usuários de drogas fo-
ram alvejados por tiros. Sendo que 
um veio a falecer no local e outro 
ferido e encaminhado ao hospital. 
Segundo testemunhas, os assassinos 

Descaso com 
militares

Caso de Aragarças 
mancha reputação da PM

estavam em uma moto Biz verme-
lha e ambos de capacetes. Fato que 
inviabiliza o conhecimento ime-
diato dos transgressores.  No dia 
seguinte, como de rotina, militares 
do Grupo Patrulhamento Tático- 
GPT fez uma visita solidária ao ra-
paz que havia sido alvejado. Nessa 
hora, o usuário de droga afirmou 
que os policiais eram os assassinos 
de seu companheiro, fato que de-
sencadeou uma verdadeira caça as 
bruxas na Polícia Militar. 

Na ocasião fizemos protestos, 
demonstrando nossa repudia, visi-
tamos a cidade, fizemos o que es-
tava em nosso alcance. Com nossas 
ações recebemos apoio de todo os 
lados. Porém, o tempo foi passando 
e o caso caindo no esquecimento. E 
como está a vida desses policiais?

Segundo relatos de parentes dos 
policiais, todos estão sendo tratados 
de forma indigna. Encarcerados em 
presídio comum, os militares estão 
totalmente expostos e entregues, 
podendo ter banho de sol apenas 
uma vez por semana. Além disso, 
podem ser visitados semanalmen-
te apenas por um parente. Será 
que é justo nossos irmãos de farda, 
companheiros de luta e combate 

ao mal, serem tratados assim? No 
início eram cinco nessa situação e 
agora são sete, todos sem um julga-
mento realizado.

Infelizmente, ao serem tomadas 
medidas como essa, temo pelo fu-
turo de nossa corporação, na qual 
sua tropa se sente abandonada. Não 
posso afirmar se esses pms são cul-
pados ou inocentes, contudo, vejo 
no mínimo uma falta de interesses 
com nossos pares. Quem será a pró-
xima vítima dessa caça aos militares 
dessa sesquicentenária instituição?

Por isso tudo que foi relatado e 
principalmente para que tenhamos 
o direito à ampla defesa, tanto no 
aspecto jurídico, quanto no político, 
devemos nos unir para elegermos 
verdadeiros representantes de nossa 
classe. Dessa forma, teremos mais 
respaldo para encararmos as dificul-
dades que surgem. Não podemos 
nos ausentar no auxílio de nossos 
colegas de profissão, pois todos, ao 
vestirem essa farda, assumem carac-
terísticas que em algumas ocasiões 
afugentam e gera repulsa aos ini-
migos da lei, fato que nos expõem 
perante o mal e aqueles que sabem 
que combateremos a tudo e a todos 
por uma sociedade melhor.

A R T I G O
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Novas tecnologias 
de segurança pública 
são apresentadas 
para bombeiros de 
Minas Gerais

SIAPI goiano é modelo 
para todo o país

N
o último dia 12 de março 
uma comissão formada por 
um coronel, dois majores e 
um cabo do Corpo de Bom-
beiros Militar do Estado de 
Minas Gerais (CBMMG) 

foi recebida pelo Comandante Ge-
ral do Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado de Goiás (CBMGO), Cel 
Uilson Alcântara Manzan. O Grupo 
esteve  em Goiânia com o objetivo 
de buscar aprimoramento no que 
diz respeito às novas tecnologias na 
área de segurança pública.

Os bombeiros mineiros puderam 
conhecer duas tecnologias empre-
gadas pelo CBMGO consideradas 

modelos nacionais: o Sistema Inte-
grado de Segurança Pública (SISP) 
e o Sistema Integrado de Análise de 
Projetos e Inspeções (SIAPI).

 O comandante do Centro Esta-
dual de Atendimento Operacional 
de Bombeiros (COB), Major Nolas-
co, acompanhou a comissão forma-
da pelo Cel Alexandre, diretor de 
assuntos institucionais do CBMMG, 
o Major Rodrigues, diretor de as-
suntos técnicos, o Major Marques, 
diretor de tecnologia e sistema, e o 
Cabo Fernando, do Centro de Ati-
vidades Técnicas, na visita as ins-
talações do serviço operacional do 
CBMGO.

T R A B A L H O  &  T E C N O L O G I A
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D
esde o início do mês de março a Polícia Mili-
tar do Estado de Goiás está trabalhando com 
novas diretrizes que foram anunciadas logo 
após o termino do feriado de carnaval. A prin-
cipal mudança diz respeito ao planejamento 
estratégico, anteriormente as 65 unidades no 

estado (24 batalhões de área em Goiás, 7 Especializa-
dos - Choque, Rotam, Cavalaria, Escolar, Rodoviário, 
Trânsito e Ambiental - e  34 Companhias Independen-
tes)  recebiam a mesma diretriz oriunda do Comando 
Geral. A partir de agora cada unidade contará com o 
seu próprio plano de ação (elaborado pelos coman-
dantes regionais e apresentado ao Comando Geral em 
fevereiro, tendo sido os mesmos anexados ao plano ge-
ral) propiciando atuações mais eficazes, pois, poderá se 
atentar às metas específicas de cada região para coibir 
os ilícitos regionais mais comuns. 

Além disso, a PM desenvolveu um programa com 
o objetivo principal de trazer mais integração entre a 
corporação e a sociedade em geral, inclusive organi-
zações apartidárias, para isso, o contato entre o oficial 
responsável pela região e os moradores dos bairros será 
priorizado. Segundo o Comandante Geral da PM, Carlos 
Antônio Elias, é preciso que o agente de segurança seja 
visto com o um aliado. “Vamos intensificar as ações da 
Polícia Comunitária, criando um projeto macro em que 

Novas Diretrizes
Mudança nos planos de 
ação da PM visa dar mais 
autonomia aos batalhões 
e companhias e também 
aproximar a corporação 
da comunidade

os oficiais realizarão visitas a todas as residências” asse-
gurou o comandante. 

Uma das metas operacionais a serem cumpridas está 
a continuação da Operação legalidade e também a des-
coberta e inativação de possíveis refúgios de criminosos.  
Para isso, a flexibilidade das ações dos batalhões e  real 
integração com a sociedade serão fatores importantes.

Reuniões
O comando geral buscando o entendimento de toda a 

corporação e também o alinhamento das novas diretrizes 
realizou várias viagens nas quais visitou todas as regionais 
no estado. Durante esses encontros o Comandante Geral 
frisou a importância da capacitação dos profissionais que 
trabalham na PM goiana e também na confiança que ele 
deposita em seus subordinados. “O líder deve enxergar 
os profissionais como pessoas capazes de exercer suas 
funções dando o melhor de si, dedicando o seu melhor 
esforço. O verdadeiro líder cuida, apóia, treina e sabe da 
capacidade de cada um, reconhece que está apto”. 

No último dia 12 de março em reunião de trabalho 
com todos os oficiais da área do 2º Comando Regional 
ele anunciou a programação para a realização de dois 
cursos: o de Negociador (para tenentes e capitães sem 
CEGESP) e o Curso de Comando e Estado-Maior (para 
os oficiais superiores).

C O M A N D O S

Comandante Geral desenvolve e apresenta projetos 
em prol da sociedade e corporação
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F
oi realizada no último dia 23 de janeiro uma 
Reunião Extraordinária da Federação Nacional 
de Entidades de Oficiais Militares Estaduais 
(FENEME), em Belo Horizonte (MG). A Asso-
ciação dos Oficiais da Polícia e do Corpo de 
Bombeiros Militares de Goiás (Assof), preocu-

pada com as questões nacionais que visam valorizar 
a classe e o interesse de seus associados, enviou o 1º 
Tenente André Luiz Digues da Costa, Diretor de Co-
municação Social como seu representante. 

A FENEME foi criada em dezembro de 2006 com o 
objetivo de  reunir e representar nacionalmente as Enti-
dades de Oficiais de todo o Brasil e desde então mostra-
se bastante ativa na defesa dos oficiais militares. A reu-
nião contou com a presença de 17 entidades associadas 
oriundas de diversas partes do Brasil e foi realizada no 
Clube dos Oficiais de Minas Gerais, com o apoio da As-

Assof participa de reunião 
extraordinária  da FENEME

A Associação dos 
Oficiais esteve 
representada pelo 
1º Tenente Digues
em evento na cidade
de Belo Horizonte

F E N E M E
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Assof participa de reunião 
extraordinária  da FENEME

sociação dos Oficiais da Polícia Militar e Corpo de Bom-
beiros Militar de Minas Gerais e teve como presidente o 
Coronel Marlon Teza, de Santa Catarina. 

Um dos principais temas discutidos no evento 
definiu a participação da Feneme na 1ª Conferência 
Nacional de Segurança que ocorrerá de 27 a 31 de 
agosto deste ano. O assuntou contou com um repre-
sentante do Ministério da Justiça  que dissertou sobre 
os trabalhos e a importância conferências estaduais 
preparatórias, ainda no âmbito política Federal, ocor-
reu uma avaliação minuciosa da PEC 300/09 que  en-
tre outros pontos sugere a equiparação dos salários 
dos militares estaduais aos salários dos militares do 
Distrito Federal .

Outros dezessete assuntos de interesse da cate-
goria foram definidos para os trabalhos do ano de 
2009 e o grau de prioridade de cada uma delas com 

a finalidade de nortear as ações das entidades em 
seus estados e em Brasília. Com o intuito de que as 
diretrizes traçadas se tornem reais, foi criado um gru-
po de estudos acerca dos temas discutidos por alguns 
integrantes da Feneme que devem apresentar o re-
sultado dos mesmo na próxima reunião nacional da 
entidade que será realizada na cidade de São Paulo 
nos dias 25 a 27 de março.

Ficou deliberado pela realização do 3º CONAME 
(Congresso Nacional de Oficiais Militares), no Estado 
do Mato Grosso do Sul, a princípio na cidade de Bo-
nito (realização da Associação de Oficiais da Polícia 
Militar do Mato Grosso do Sul), o 7º ENEME (Encontro 
Nacional de Entidades de Oficiais) na cidade São Pau-
lo-SP (realizado pela Associação dos Oficiais da Polí-
cia Militar e pela Associação dos Oficiais da Reserva 
da Polícia Militar de São Paulo), nos dias 25, 26 e 27 
de março, e o 8º ENEME na cidade de João Pessoa (PB) 
(realizado pelo Clube dos Oficiais da Polícia Militar 
da Paraíba), no mês de maio.

Segundo o Tenente Digues a participação da Assof 
vem corroborar suas ações em defesa de seus associa-
dos. “A ASSOF tem buscado priorizar a valorização do 
oficial da Polícia Militar do Estado de Goiás e nossa 
participação em encontros nacionais nos traz mais ex-
periência para futuras batalhas”, salientou o diretor de 
Comunicação Social. 

Tenente Digues foi o representante goiano nessa importante reunião
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Assof exige direitos 
de militares

Diferença salarial 
e Data-base 
são pautas de 
encontro

S A L Á R I O S

V
isando garantir os direitos 
dos militares, após acordo 
com o governo de Estado 
de Goiás, a Assof realizou 
um encontro em que reu-
niu centenas de policiais e 

bombeiros militares. Na ocasião do 
evento, que foi realizado no salão 
social do Clube, foram abordados 
assuntos pertinentes às reivindica-

ções exigidas, como a questão da 
Data-base, que foi prometida que 
seria paga, entretanto, desde maio 
de 2008 foi “esquecida” pelo Go-
verno do Estado.

Atualmente, a PM goiana conta 
com uma tropa preparada e bas-
tante disposta. Aliás, seus profissio-
nais são comparados às principais 
polícias do mundo, devido ao seu 

Major Araújo em entrevista: “precisamos nos unir para saírmos vitoriosos”
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grau de instrução. Contudo, manter 
o padrão de qualidade gera inves-
timentos, sem contar as despesas 
rotineiras e familiares do dia-a-dia. 
Assim, sempre pronta para exercer 
e garantir o bom andamento da so-
ciedade, o mínimo que se exige é 
um tratamento digno, o qual permi-
ta que oficiais e praças se mante-
nham motivados para a prática de 
seu trabalho.

Dessa forma, visando benefícios 
garantidos a todos, a Assof, junta-
mente com os representantes dos 
Oficiais da reserva deu o primeiro 
passo para a requisição desse direi-
to. Algo que está garantido consti-
tucionalmente pelo Art. 37, inciso 
10, sobre a aplicação da data-base, 
a qual nunca pode ser retroativa. 

Atendendo um apelo do Go-
verno de Goiás, que passava por 
dificuldades financeiras, os repre-
sentantes classistas concordaram 

em dividir e aumentar os prazos 
para que fossem regularizados os 
ajustes necessários. Porém, as datas 
limites  findaram e nenhuma movi-
mentação por parte da administra-
ção pública foi percebida. Assim, 
observando a insatisfação de todos, 
a Assof, que sempre se fez presen-
te na defesa dos militares goianos, 
mais uma vez abriu a discussão, a 
qual já tomou proporções em ou-
tras entidades classistas, como por 
exemplo, os representantes das Po-
lícias Civil e Técnico Científica.

Para o Major Araújo, presidente 
da Associação, esse ato nada mais 
é do que um apelo inicial. “Nessa 
oportunidade, não estamos gerando 
nenhuma ameaça, muito menos in-
centivando a greve. Nosso encontro 
visa garantir os direitos conquistados 
e acordados com o governo. Quere-
mos nesse primeiro momento apre-
sentar ao governador Alcides Rodri-

gues e ao secretário Ernesto Roller, 
nossa insatisfação pela maneira em 
que eles nos tem tratados. Sempre 
soubemos que existiam dificuldades 
financeiras e permitimos que essas 
fossem sanadas. Agora, estamos 
aqui de cabeça erguida para exigir-
mos nossos direitos”, afirma Araújo.

O presidente da Assof acredita 
ainda que a participação de todos 
nesse processo será de extrema im-
portância. “Infelizmente ainda exis-
tem representantes que não aderiram 
a essa luta, que é de todos os milita-
res, sejam eles praças ou oficiais. To-
davia, mesmo que esses não defen-
dam os interesses dos seus, saibam 
que aqui nós não temos medo da 
batalha e conquistaremos as vitórias 
para todas as patentes, pois tenho a 
convicção que estamos fazendo o 
bem para os policiais e bombeiros 
militares do Estado de Goiás”, enfa-
tiza Major Araújo.

A 
covardia com o servidor público goiano conti-
nua. Em reunião realizada no dia 22 de abril, 
os secretários da Fazenda, Jorcelino Braga, e Se-
gurança Pública, Ernesto Roller, comunicaram 

aos lideres classistas das Polícias Militar e Civil, que o 
acordo assinado pelo Governador Alcides Rodrigues, 
não será honrado. Dessa forma, os aumentos acorda-
dos não serão cumpridos.

Seguindo o lema “Devo sim, pago quando puder”, 
o Governo de Goiás destaca a dificuldade que o Esta-
do está passando. Entretanto, se esquece das adversi-
dades diárias enfrentadas pelos militares goianos, que 

saem de casa para trabalhar, com a expectativa que 
terão pelo menos sua dignidade honrada. Todavia, 
apesar de enfrentar todo tipo de mal, os homens de 
fardas não fogem da luta, ou se esconde em discursos 
demagogos. 

Nossa dedicação à sociedade goiana continuará 
da mesma forma. Seguiremos nossa rotina em defesa 
dos cidadãos de bem, pois nós militares temos uma só 
palavra, que foi dita durante nosso juramento, muito 
diferente de outros, nos quais não se podem confiar. 

 
Diretoria Assof

Nota de Indignação

Direitos dos militares, foram debatidos na ocasião do encontro Várias lideranças policiais e pombeiros militares estiveram presentes
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P
ensando no bem estar e 
em uma maior qualidade 
de vida dos policiais mili-
tares e seus dependentes, 
a Fundação Tiradentes 
inaugurou no em julho 

deste ano o Fitness Center, localiza-
do na Academia da Polícia Militar 
no Setor Universitário, que tem a fi-
nalidade de proporcionar a prática 
esportiva de maneira acessível e de 
alta qualidade. 

A academia é uma das mais mo-
dernas do Centro-Oeste brasileiro, 
com uma estrutura e equipamentos 
de última geração. Além dos apa-
relhos  de ponta (a maioria foram  
importados), os profissionais sele-
cionados para  trabalhar no Fitness 
Center são altamente qualificados 
(todos com formação em Educação 
Física) para proporcionar aos usuá-

Fitness Center
Fundação Tiradentes 
traz qualidade de vida 
aos seus associados

rios uma prática de atividades físi-
cas com excelência. 

O Fitness Center tem capacida-
de para atender cinco mil pessoas, 
atualmente conta com cerca de mi 
e quinhentos usuários e deve abrir 
em breve sua estrutura para os fun-
cionários das entidades de classe 
ligada à Polícia Militar. Há uma 
enorme procura por parte da co-
munidade civil, mas por enquanto 
a academia não atende a este pú-
blico. 

O horário de funcionamento 
da academia é de segunda a sex-
ta- feira, das 06: 30 às 22:00 horas 
e aos sábados das 07:00 às 13:00 
horas. As modalidades oferecidas 
são as mais variadas possíveis, com 
o intuito de trazer além de saúde, 
o prazer na prática esportiva. Os 
usuários podem escolher entre na-
tação, judô, tae know do,  capo-
eira, ergometria, step, jump, bike 
indoor, condicionamento físico, 
musculação, RPG, musculação, pi-
lates, dança de salão, sauna, entre 
outras. As esteiras adquiridas pela 
academia possuem 28 programas 
de treinamento, sendo que um de-
les é especial para o treinamento 
dos policiais militares. Para usufruir 
de todos esses benefícios os alunos 

pagam apenas uma taxa de manu-
tenção no valor de R$ 20,00 (vinte 
reais). 

Segundo o diretor presidente 
da Fundação Tiradentes, o Tenen-
te Coronel QOPM Elói, o policial 
militar precisa de um condicio-
namento físico diferenciada para 
desempenhar de forma satisfatória 
o seu trabalho diário, por isso, a 
importância de uma praça espor-
tiva de moderna e de qualidade. 
“A Fundação Tiradentes sabe da 
importância da prática esportiva 
para uma vida saudável, e o Fit-
ness Center tem essa função: trazer 
à família miliciana a possibilidade 
de realizar programas de exercí-
cios físicos pagando apenas uma 
pequena taxa, que nem podemos 
chamar de mensalidade, é apenas 
uma taxa de manutenção”, afirmou 
o Ten Cel Elói. 

O diretor presidente salienta ain-
da que o número de usuários deve 
aumentar ainda mais, nos próximos 
meses. “Estamos realizando um tra-
balho de divulgação para que todos 
os policiais militares e seus depen-
dentes conheçam um pouco mais 
sobre a academia da Fundação Ti-
radentes e passem a utilizar os seus 
serviços”, concluiu. 

S A Ú D E
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Cap Newton Nery de Castilho

A
nossa sesquicentenária milícia Anhanguera, 
através de seu corpo de tropa, orgulha-se de 
sua doutrina operacional, sendo que os Proce-
dimentos Operacionais Padrão _ POP, instituí-
do em novembro de 2003, configura-se em um 
destacado referencial para todas as Polícias do 

Brasil.
Captado em experiências consagradas, trabalhado e 

proposto por Técnicos Oficiais e praças da PMGO; sob 
a coordenação do então Ten Cel QOPM Carlos Antônio 
Elias, que à época era o Gerente da Qualidade e Cmt do 
CIOE da PMGO, e atualmente é o nosso Exmo. Sr. Cel 
QOPM Comandante Geral; o POP vem se desenvolven-
do, crescendo e se solidificando, como uma criança de 
quase seis anos. Criança essa, que precisa ser acompa-
nhada, orientada e instruída para um norteamento ade-
quado de seus caminhos.

O POP é a mais legítima ferramenta operacional-
institucional, contando, desde sua origem, com trinta e 
nove processos, subdividido em inúmeros procedimen-
tos, que visam o mapeamento do processo produtivo, 
sem engessamento doutrinário, passivo de avanços e al-
terações, sempre com o foco na qualidade da atividade-
fim de nossa Corporação.

Graças à ação abnegada de vários Técnicos, o POP 
vem se desenvolvendo nas capacitações dos Multipli-
cadores e Executores, no que ressaltamos o magistério 
técnico do MAJ FLECHA, MAJ TAUFICK, MAJ ANDRÉ, 
MAJ BITES, MAJ PORTO, MAJ RICARDO ROCHA, CAP 
WILLIAM, CAP SANCHES, CAP WELSON, CAP KARI-
SON, CAP WENDEL, CAP CLAUDIO, CAP RICARDO 
MENDES, CAP JONEVAL, CAP ALENCAR, TEN EFIGÊ-
NIO, TEN ALYSON, TEN GIOVANE, SGT WERLEN, SGT 
ALBUQUERQUE, SD RUYLSON, dentre outros, pois 
apesar das adversidades e das constantes não-conformi-
dades administrativas, esses valorosos Oficiais nunca se 
intimidaram diante do negativismo ou mesmo das au-

POP o divisor 
de águas

A R T I G O

sências de condi-
ções em relação ao 
sacerdócio docente 
ou técnico. 

São verdadei-
ros baluartes do 
POP, tendo lugar 
reservado nos anais 
dessa Força Públi-
ca Militar. Registro 
ainda, a imperiosa 
participação, neste 
contexto, do amigo 
CAP DEUSDETE de 
saudosa memória.

Nesses poucos anos de existência, o POP já se     en-
contra inserido nos cursos de formações básicos da Insti-
tuição, em forma de módulos (padrão esse desenvolvido 
pelo CAP SANCHES), bem como, nos cursos de aperfei-
çoamento ou de especializações. O parâmetro doutriná-
rio já é uma realidade, antes tido como utópico. Cursos 
específicos de multiplicadores foram realizados, colo-
cando no plano acadêmico a operacionalidade em dou-
trinamento constante. Comandos e tropa já assimilam a 
sua importância histórica e operacional, tendo o POP se 
revelado como um importante mecanismo de medição 
técnica, que refuta o empirismo como regra, e adota o 
profissionalismo técnico como norma.

Essa ‘criança´ que esse ano completará seis anos, 
vai continuar crescendo, se desenvolvendo, estimando, 
uma Força Pública responsável pela POLÍCIA OSTEN-
SIVA de nosso Estado de Goiás, com todos os encargos 
dessa expressão constitucionalmente prevista,  cada vez 
mais capaz e de qualidade.

Cabem a cada um de nós, operadores de segurança 
pública, nos diversos níveis, a ajudar o aprimoramento 
do POP na sua execução, capacitação e desenvolvimen-
to técnico, tudo para diminuirmos as probabilidades de 
não-conformidades OPERACIONAIS, já que as não-con-
formidades ADMINISTRATIVAS dependem do Estado tu-
tor para serem saneadas, e assim aguardamos.

Contudo, os PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 
PADRÃO _ POP é um verdadeiro divisor de águas, com 
qualidade ao alcance de todos, e um marco para nossa 
infantaria que protege e serve os nossos goianos.

Newton Nery de Castilho - Cap QOPM 
Técnico do POP
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A
ASSOF comemorou no dia 
07 de março o Dia Interna-
cional da Mulher com uma 
extensa programação to-
talmente voltada para elas. 
Com o intuito de melhor 

atendê-las foi montada uma grande 
estrutura,  visando proporcionar a 
todos os associados o maior confor-
to possível.

O dia comemorativo começou 
com um delicioso café da manhã 
e seguiu com várias apresentações 
culturais como dança do ventre, 
dança de salão, capoeira, torneio de 
futebol feminino, massagem, aulas 
de relaxamento e hidroginástica.   

C O M E M O R A Ç Ã O

Dia Internacional da Mulher
Com o 
objetivo de 
homenagear o 
sexo feminino 
a Assof 
promoveu 
um dia 
festivo com 
apresentações 
culturais e 
realização de 
cursos

Nesse ano a ASSOF inovou e 
buscou parcerias com empresas de 
diversos segmentos, as quais parti-
ciparam e abrilhantaram o evento, 
inclusive expondo produtos voltados 
ao público feminino, trazendo assim, 
uma maior aproximação dos associa-
dos. Um salão de beleza foi montado 
dentro de  das instalações do clube, 
onde as mulheres tiveram à sua dis-
posição todos os serviços como corte 
de cabelo, escova, etc. Aliado a tudo 
isso foi realizado ainda um curso de 
maquiagem onde elas aprenderam 
todos os segredos desta arte.

O presidente da ASSOF, Major 
Araújo, em suas palavras lembrou 
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Dia Internacional da Mulher O Dia Internacional da 
Mulher, celebrado no dia 8 
de Março, tem origem nas 
manifestações femininas 
por melhores condições de 
trabalho e direito de voto, 
no início do século XX, 
na Europa e nos Estados 
Unidos. A data foi adotada 
pelas Nações Unidas, em 
1975, para lembrar tanto as 
conquistas sociais, políticas 
e econômicas das mulheres 
como as discriminações e 
as violências a que muitas 
mulheres ainda estão 
sujeitas em todo o mundo.
Atualmente, as mulheres 
conquistaram seus espaços, 
ocupando cargos de extrema 
importância, tornando-se 
presidentes de destacados 
países. Além disso, podemos 
observar o crescimento 
da presença feminina em 
nossas corporações.

o papel importante e fundamental 
das mulheres no mundo contem-
porâneo, destacando os ícones fe-
mininos mundiais, falou ainda das 
mulheres dentro do militarismo, 
onde elas ocupam lugares de desta-
que e estratégicos desempenhando 
suas funções com uma habilidade 
ímpar, não esquecendo do maior 
dom dado às mulheres, o dom de 
gerar uma vida, bem como o privi-
légio de ser mãe.

Mulheres parabéns pelo seu 
dia, parabéns por sua garra, dedi-
cação, beleza e força, vocês mere-
cem o sucesso, não tenham medo 
dos desafios que virão, sejam al-

tivas, decididas, guerreiras, mas 
nunca deixem a ternura de lado. 
Sejam felizes! 

A Associação dos Oficiais atra-
vés de sua nova diretoria, ressalta 
que pretende desempenhar um 
trabalho inovador e diferenciado, 
colocando os associados em pri-
meiro lugar, reivindicando direitos 
e buscando melhorias para todos, 
sem nunca perder de vista o grande 
objetivo de proporcionar segurança 
pública de qualidade.   

      
Com informações do 1º Ten QOPM 

André Luiz Digues da Costa 
Diretor de Esportes e Eventos da Assof
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A
20º Companhia Indepen-
dente de Polícia Militar, de-
nominada Companhia Ban-
deirantes, sediada na cidade 
de Goiatuba, vem desempe-
nhando de forma eficiente o 

seu papel constitucional de polícia 
ostensiva, preventiva e repressiva.

Comandada desde 2007 pelo 
Major Adalberto da Silva Quixa-
beira, policial militar arrojado, que 
desde o primeiro dia de comando 

Exemplo de Comando
Major Quixabeira 
desenvolve 
trabalho exemplar 
na 20ª CIPM

C O M P E T Ê N C I A

começou a traçar metas para a di-
minuição da criminalidade, ele-
vação da auto-estima da tropa e  
aproximação desta com a socieda-
de. Nos termos do que prescreve a 
nova mentalidade de se fazer segu-
rança pública, ou seja, através de 
uma “Policia Comunitária”, em que 
o cidadão é de fato um parceiro do 
policial na manutenção da ordem 
pública de sua sociedade, o líder 
desenvolve um projeto bastante 
honrado, visando sempre a partici-
pação de todos.

Entre as ações empreendidas 
pelo Major Quixabeira, que rapida-
mente foram colocadas em prática 
e que tiveram grande destaque na 
redução considerável da criminali-
dade na área da 20º CIPM, estão a 
interação com a comunidade, opor-
tunidade em que de forma inteligen-
te converge os conhecimentos dos 
cidadãos, que informam à polícia 
qualquer tipo de desvio de conduta 
e estado de suspeição de pessoas. 

Goiatuba e região são modelos de disciplina e ações junto a comunidade

Outro ponto importantíssimo 
desse comando é o incentivo à 
busca de parcerias com os demais 
órgão de segurança, como Polícia 
Civil, Conselho Tutelar da Criança 
e do Adolescente, Conselho de Se-
gurança, Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente, entre outros que 
de forma consciente e coesa bus-
cam o auxílio dessa estimada cor-
poração, favorecendo a soma de 
esforços. Essas parcerias são todas 
coroadas de êxitos. “Juntos seremos 
mais fortes e eficientes, pois, pode-
remos oferecer um serviço de me-
lhor qualidade à sociedade”, ressal-
ta o comandante.

É por isso que, apesar do pou-
co tempo na cidade de Goiatuba, 
o Major Quixabeira caiu nas graças 
da população, adquirindo uma po-
pularidade de destaque. Com um 
trabalho como esse, o comandante 
conquistou o carinho e confiança, 
tanto no seio da tropa, como na so-
ciedade civil.
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F I N A N Ç A S  &  B A L A N C E T E S

Prestação  de  contas  mês de  Janeiro/ 2009

RECEITA

Saldo do mês de dezembro de 2008 R$ 1.245,82

Mensalidades  sócio  Militares    R$ 96.093,90

Mensalidades  sócio  civil R$ 2.940,00

Locação do  salão de festas R$ 800,00

Hotel de  Trânsito R$ 960,00       

Natação R$ 515,00

Estacionamento R$ 75,00

Convite ingresso R$ 490,00

Exame  médico R$ 710,00

Locação do  Restaurante R$ 1.300,00

Locação Lanchonete R$ 2.075,00

Locação de churrasqueiras R$ 100,00

Mensalidades de Jiu Jitsu R$ 170,00

Total  Ativo R$ 104.983,08   

DESPESAS 

Serviço extra R$ 210,00

Folha  de  pagamento   R$ 15.641,63

Custas  judiciais   (  Associados ) R$ 234,95

Limpeza   e  conservação  R$ 1.834,46

Gasolina        (  Pálio      ) R$ 591,22

Doação  Graer  R$ 435,95

Álcool            ( Vectra      ) R$ 606,66

Troca de óleo do  VECTRA R$ 74,00

Água  Nina  “Consumo” R$ 70,80          

Vivo  Empresa    R$ 787,62     

Conservação e Manut. das piscinas R$ 1.875,99 

P I S     R$ 154,71

Doação Thiago Lima  de  J.  Silva R$ 156,07

Parcela  17/36       Vectra R$ 1.458,08

Peças e  mate. de  const. e  reparos R$ 2.872,44

Gás  para  Sauna R$ 784,39

Ração   para   os   animais R$ 174,98

Federação  dos  Clubes R$ 100,02

Celg R$ 7.005,88

Doação  9º  CIRO  PMGO R$ 300,00

Parcela 5/5  Seguro Vectra R$ 418,20

Manutenção do  Pálio R$ 667,67

Doação CPMG Rio Verde-GO - TC QOPM Fem Damásio R$ 548,00

Reparos no motor das piscinas R$ 395,00

IRRF R$ 75,00

Diarista Marcio Junio Costa da Conceição R$ 312,00

Coroa de Flores R$ 300,00

Aniversariantes do mês janeiro de 2009 R$ 99,70

Despesas Aruanã   ( corte/grama) R$ 68,00

Despesas viagem Belo Horizonte-MG R$ 1.172,84

Diária de viagens dos motoristas R$ 180,00

Lulyan Klamon ( mês Dezembro de 2008) R$ 800,00

Taxa municipal de expediente e func. (ANUAL) R$ 207,65

Confecção de carimbos para a administração R$ 60,00

Assessoria de Meio Ambiente  (Lago/Bosque ) R$ 1.000,00

Conserto da furadeira R$ 184,00

GFG refrigeração  parcela  1 / 4 ( ar condicionado /Hotel trânsito) R$ 2.750,00

Gratificação de Diretoria   R$ 3.779,00

Despesas  para  instalação  da  Catraca   parcela   3/5 R$ 3.766,00

Publicidade  ( Programa   Ronda  Policial  /  Fonte  TV  ) R$ 1.000,00

Desc. ind. parcela 2/3 Ten RR Dorival Francisco de Oliveira R$ 366,00

Papelaria  /  Expediente R$ 334,92

Contador R$ 622,50

Química  R$ 622,50

Médico    R$ 534,00

Diretores  de   Dia    R$ 600,00

Tinta  para  Impressora    R$ 150,00

Computador (para func. da catraca ) parcela 4/4 R$ 384,76

INSS   Dezembro/2008 R$ 5.275,32

INSS   Dezembro/2008     13º salário R$ 4.529,58

Saneago  R$ 892,87

Diretor  Presidente    (  Gratificação   )      R$ 1.660,00

Célia  - Cabo  PM      ( Secretária       )      R$ 483,00

Reginaldo   - SD PM  ( Motorista      )      R$ 483,00

Freitas  - SD PM        ( Estafeta      )      R$ 700,00

Santiago – SD PM                                     R$ 483,00

Lima   –   CB PM                                   R$ 550,00

Valdecy    ( Estacionamento  ) R$ 415,00

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

Restaurante R$ 2.733,82

Jurídico R$ 7.000,00

Correspondências R$ 1.084,17

Doação de tendas para o 1º BPM  parcela  02/02 R$ 250,00

Brasil   Telecom   (  62  3241.9271 ) R$ 665,83

FGTS   R$ 1.642,46

INSS   Dezembro/2008 R$ 5.632,20

Confecção de Banner R$ 90,00

Conserto do aspirador de pó R$ 111,00

Resc. Cont. de trab.  Josiane Monteiro Barros R$ 1.529,53

Cerimônia de Posse Diretoria Biênio 2009/2010 ( café da  manhã) R$ 5.534,00

Tarifas  bancárias R$ 621,18      

Total  Passivo R$ 102.374,49        

Ativo janeiro de 2009 R$ 103.606,08  

Passivo janeiro de 2009 R$ 102.374,49        

Saldo transportado  para o mês de fevereiro de 2009 R$ 1.231,59

Prestação  de  contas  mês de  fevereiro de 2009

RECEITA

Saldo   do   mês   de  Janeiro /  2009 R$ 1.231,59

Mensalidades  sócio  Militares    R$ 96.719,90

Mensalidades  sócio  civil R$ 3.153,20

Locação do  salão de festas R$ 1.000,00

Hotel de  Trânsito R$ 565,00       

Natação R$ 870,00

Estacionamento R$ 541,00

Convite ingresso R$ 535,00

Exame  médico R$ 1.295,00



29S E G U R A N Ç AR E V I S T A

Locação do  Restaurante R$ 1.300,00

Locação Lanchonete  mês   02/2009 R$ 465,00

Locação de churrasqueiras R$ 100,00

Locação das quadras R$ 1.585,00

Locação chalés de Aruanã R$ 110,00

Total  Ativo R$ 109.470,69      

DESPESAS 

Serviço extra R$ 140,00

Folha  de  pagamento   R$ 15.509,33

Custas  judiciais   (  Associados ) R$ 322,40

Limpeza   e  conservação  R$ 1.854,20

Reparos  Pálio R$ 567,67

Gasolina        (  Pálio      ) R$ 537,70

Álcool            ( Vectra      ) R$ 500,82

Água  Nina  “Consumo” R$ 72,20          

Vivo  Empresa    R$ 1.911,27     

Conservação   e    Manutenção   das    piscinas R$ 1.991,52 

P I S     R$ 125,43

Parcela  18/36       Vectra R$ 1.458,08

Peças  e  materiais de  construção  e  reparos R$ 3.121,49

Gás  para  Sauna R$ 661,60

Federação  dos  Clubes R$ 100,02

Celg R$ 5.280,55

Reparos  piscinas R$ 90,10

IRRF R$ 75,00

Diarista Marcio Junio Costa da Conceição R$ 468,00

Despesas viagem do jurídico R$ 472,93

Coroa de Flores R$ 400,00

Impressora ( carteirinhas ) parcela 1/3 R$ 116,55

Vigilância sanitária ( Álvara / renovação anual ) R$ 390,94

SENALBA  ( repasse funcionários sindicalizados ) R$ 63,00

Renovação Certificado AGANP  (  certidões ) R$ 516,95

Limpa Fossa   ( caixa gordura / restaurante ) R$ 280,00

Troca  vidro  porta  da  recepção R$ 85,00

IPTU/2009  Aruanã-GO R$ 631,53

Desconto  indevido R$ 515,39

IPTU/2009  Caldas Novas   1/11 R$ 216,56

Reformas no Clube  ( Pinturas ) R$ 777,50

Doação 12º BPM  ( 1 aparelho DVD ) R$ 149,00

Despesas Aruanã   ( Reforma) R$ 2.197,63

Lulyan Klamon ( mês Janeiro de 2009/Aux.Administrativo) R$ 772,00

Assessoria de Meio Ambiente  ( Lago / Bosque ) R$ 1.000,00

Doação 9º CIRO PMGO parcela 2/2 R$ 300,00

GFG refrigeração  parcela  2 / 4 ( ar condicionado /Hotel trânsito) R$ 2.750,00

Gratificação de Diretoria   R$ 6.041,00

Despesas  para  instalação  da  Catraca   parcela   4/5 R$ 3.830,16

Publicidade  ( Programa   Ronda  Policial  /  Fonte  TV  ) R$ 1.000,00

Desconto indevido parcela 3/3 Ten RR Dorival Francisco de Oliveira R$ 366,00

Papelaria  /  Expediente R$ 210,13

Contador R$ 622,50

Química  R$ 622,50

Médico    R$ 640,80

FENEME  R$ 400,00

Diretores  de   Dia    R$ 700,00

Tinta  para  Impressora    R$ 182,50

Saneago  R$ 1.038,84

Reunião  com  Oficiais Associados  R$ 496,16

Férias funcionários R$ 1.665,02

INSS  08/2006 R$ 4.806,95

Diretor  Presidente    (  Gratificação   )      R$ 1.660,00

Célia  - Cabo  PM      ( Secretária       )      R$ 483,00

Reginaldo   - SD PM  ( Motorista      )      R$ 483,00

Freitas  - SD PM        ( Estafeta      )      R$ 700,00

Santiago – SD PM                                     R$ 483,00

Lima   –   CB PM                                   R$ 550,00

Valdecy    ( Estacionamento  ) R$ 415,00

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

Restaurante R$ 2.845,80

Jurídico R$ 7.000,00

Correspondências R$ 1.454,85

Brasil   Telecom   (  62  3241.9271 ) R$ 702,69

FGTS   R$ 1.003,44

INSS   Janeiro/2009 R$ 5.142,92

Tarifas  bancárias R$ 544,11      

Total  Passivo R$ 92.912,73        

Ativo fevereiro de 2009 R$ 109.470,69  

Passivo fevereiro de 2009 R$ 92.912,73        

Saldo transportado para o mês de março de 2009 R$ 16.557,96
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C O N T O S  &  P O E S I A S

S
ou pequena não sou mui-
to pesada. Muitos me cha-
mam de gordinha, não que 
me importe com tal deno-
minação. Os povos me co-
nhecem, sou aglutinação de 

multidões, tenho fã clubes em todas 
as partes, sou a alegria da garotada. 

Não sou esnobe, viajo a pé, car-
ro, barco, navio e avião, visito toda 
a garotada, não importe a cor da 
pele ou jeito de falar, me entendo 
com todos. 

Em determinado lugar em que 
chego, fico triste, antes de come-
çar a brincadeira, por ver guerras, 
fome, perseguições! Não provoca-
da por meus mais fiéis amiguinhos, 

às vezes digo a eles que as guerras 
poderiam ser resolvidas como nós 
fazemos, sem morte ou destruição. 

Quando estou deslizando nas 
passarelas das emoções, todos me 
acompanham com um olhar fixo, 
sou bastante alegre, salto, rolo, 
pulo para cima e para baixo. Ulti-
mamente ganhei novos amiguinhos 
de olhinhos apertados e falar difí-
ceis. Estou preocupado, será que 
vai dar certo? 

Acredito que sim, talvez ainda 
não tanto quanto num lugar cha-
mado verde-amarelo, onde sou 
concebida nos leitos maternais e 
que vem abraçada aos meus ami-
guinhos. Este lugar é lindo, com be-
las cachoeiras, matas exuberantes, 
clima tropical. É um lugar onde se 
plantando tudo se multiplica, que 
somente o que está atrapalhando é 
uma das plantas que nasce de qua-
tro em quatro anos, mas que já se 
inventou um antídoto para comba-
te-las, cujo nome é CONSCIENTI-

ZAÇÃO,  e para aplicá-lo, só basta 
apertar algumas teclas, que elas de-
saparecem.

Existem também uns seres que 
dizem gostar muito de mim, mas 
não brincam comigo, eles querem 
que eu brinque com eles e que 
sempre metem o bedelho querendo 
atrapalhar as minhas brincadeiras. 

As coisas andam feias para o 
meu lado, uns falam em diminuir 
minha casinha e outros em aumentá-
la. Ninguém pediu a minha opinião, 
portanto estou chateada e triste, sa-
bem por quê? Gostaria que me tra-
tassem com mais delicadeza, como 
meus velhos amigos, Didi, Ademir 
da Guia, Garrincha e o meu amigo 
do peito, o querido rei PELÉ.

Assinado, 

A BOLA

Zival Joaquim Pereira - Maj PM
Diretor Financeiro da Assof e escritor

Adivinhe se 
puder

Major Zival: o poeta da Assof
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A
sesquicentenária Polícia 
Militar do Estado de Goiás 
possui diversos rituais, que 
ao longo dos anos foram 
perpetuando sua força e 
disciplina. Entre essas ceri-

mônias, uma em especial se destaca. 
Por se tratar de uma ocasião ímpar, 
em que um projeto de vida se reali-
za sob o olhar de Deus, nada mais 
justo do que as benções dadas pelos 
irmãos de farda. Oportunidade em 
que os companheiros das lutas diá-
rias prestam homenagem a um bra-
vo combatente. Trata-se do “Cruzar 

Bodas de Ouro
Coronel Luiz Jacinto 
completa 50 anos 
do casamento, que 
foi abençoado sob o 
“Cruzar Espadas”

Espadas”, um tributo aos principais 
lemas dessa instituição.

Sob as atenções destinadas por 
essa honraria, Maria José das Neves 
e Luiz Jacinto Duarte casaram-se ci-
vil e religiosamente no dia 24 de de-
zembro de 1958, na Igreja Coração 
de Maria em Goiânia.

Considerando que Luiz Jacinto 
era na época 2º Tenente da gloriosa 
Polícia Militar do Estado de Goiás, 
Maria José manifestou o desejo de 
que a Cerimônia religiosa se reves-
tisse das formalidades militares de 
estilo, ou seja, na saída da Igreja, 
após consagração matrimonial, fos-
se realizado por seus pares da Cor-
poração, “o cruzar espadas”. Tal 
cerimônia, como de praxe, era reali-
zada sempre por Oficiais de igual ou 
posto inferior ao do homenageado.

Como na ocasião, Luiz Jacinto 
era o único 2º Tenente remanescen-
te do quadro dos oficiais da PM/GO, 
seus superiores hierárquicos, por 
empenho do saudoso senhor Co-
ronel Viana, realizaram a saudosa 
homenagem. Na foto observamos as 

presenças dos Capitães Viana, Ho-
zanah, Geraldo de Freitas (In memo-
rian) e João Pinheiro, além dos pri-
meiros Tenentes Manoel de Araújo 
Pires e João Costa, respectivamente.

Vale lembrar, que pelo fato de 
Luiz Jacinto exercer na época as fun-
ções de ajudante secretário do 1º Ba-
talhão, por ordem do Comandante, 
isto é, do saudoso Coronel Antônio 
Bomfim dos Santos (In memoriam), 
a Banda de Música se fez presente 
ao evento, quando, sob a regência 
do Tenente e Maestro Regino, foram 
executados memoráveis números 
musicais, tanto durante a cerimônia 
religiosa, quanto na confraterniza-
ção na residência dos nubentes, na 
Avenida Oeste, Bairro Popular.

A presença da Banda de Música 
da Polícia Militar, causou a interdi-
ção do trânsito nos confrontos da 
Avenida Araguaia, Rua 24 e Aveni-
da Paranaíba, tornando a referida 
cerimônia de “Cruzar Espadas” um 
acontecimento inédito e memorável 
com repercussão para os que assis-
tiam e principalmente aos noivos. 

Tamanha graça em um momento 
tão especial só poderia resultar em 
um casamento sólido e abençoado 
com as graças de Deus.

A N I V E R S Á R I O

Coronel Luiz Jacinto e Maria José: Amor e solidariedade sãos as marcas desse casal que completa 50 anos de união e felicidade
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T
odos conhecem o progra-
ma “Bombeiro Mirim” de-
senvolvido pelo Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado 
de Goiás, que se tornou um 
sucesso desde a sua cria-

ção no ano de 1997 na cidade de 
Caldas Novas, depois disso foi im-
plantado em outras cidades como 
Goiânia, Anápolis, Rio Verde, Lu-
ziânia, Mineiros, Senador Canedo, 
Minaçu, Santa Helena, Goianésia, 
Trindade, Pirenópolis, Niquelândia 
e Formosa e já formaram aproxima-
damente 1842 Bombeiros Mirins. 

O projeto consiste em socia-
lizar crianças e adolescentes que 

Bombeiro Mirim Diferente

2º BBM 
investe em 
inclusão 
social

S O C I A L

durante um ano aprendem noções 
básicas de combate a incêndios, 
primeiros socorros, salvamento em 
altura, terrestre e náutico, civismo e 
cidadania com respeito aos símbo-
los nacionais, noções de educação 
no trânsito, higiene pessoal, edu-
cação familiar e ambiental, além 
de reforço escolar. Eles usam uni-
formes, material escolar e as aulas 
são sempre em horário contrário as 
suas atividades escolares regulares.

No 2º BBM (Batalhão de Bom-
beiro Militar), o projeto Bombeiro 
Mirim encontrou um outro viés: 
além das noções próprias da profis-
são de bombeiros, o cunho social 
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Bombeiro Mirim Diferente
está presente de forma intrínseca, 
através de parcerias com a Orga-
nização Não Governamental da 
Igreja Evangélica Ministério Terra 
Fértil e também com a prefeitura 
de Goiânia, no Jardim Curitiba II. 

Com a ONG Terra Fértil os jo-
vens atendidos são aqueles, que 
passaram pela justiça, acusados de 
pequenos delitos, que têm de 13 
até 17 anos, que podem seguir a 
carreira de brigadistas. Segundo o 
coordenador do projeto, Tenente 
Washington, a parceria trouxe es-
perança, disciplina e serve como 
recuperador desses pequenos in-
fratores, pois, trabalha com a in-

clusão social. Ele salienta que a 
mudança de comportamento é 
facilmente notada nesses jovens. 
“Com a entrada no projeto eles 
modificam os seus heróis, deixam 
de ver o bandido como forma de 
sucesso, eles passam a ver que po-
dem trabalhar honestamente e ter 
uma vida melhor, muitos deles, di-
zem que querem ser bombeiros, e 
eu digo que é só acreditar. O efei-
to do programa é muito positivo, 
estamos formando cidadãos”, afir-
mou o Tenente. 

No Jardim Curitiba II são rece-
bidas crianças cujas famílias parti-
cipam do programa Bolsa Família, 
um dos requisitos para receber o 
benefício é a inserção no proje-
to. A parceria é feita com o CRAS 
(Centro de Referência de Assistên-
cia Social) da prefeitura de Goiânia 
e conta com o acompanhamento 
psicológico, financeiro e assistên-
cia social com as famílias partici-
pantes. O 2º BBM fica responsável 
por fornecer o instrutor e ministrar 
o conteúdo dos Bombeiros Mirins. 

De acordo com o Tenente Wa-
shington o programa no Jardim 

Curitiba II  traz a possibilidade da 
realização de um trabalho pre-
ventivo. “No Jardim Curitiba II, na 
maior parte das vezes encontra-
mos resistência com os participan-
tes, que aos poucos conseguimos 
vencer, o trabalho é de prevenção 
para que eles não cheguem ao es-
tágio daqueles jovens que atende-
mos na Terra Fértil, queremos dar 
a essas crianças a possibilidade de 
ver um mundo diferente, pois, em 
seus núcleos familiares convivem 
com muitos problemas”. 

Como parte do processo de 
sociabilização são realizados 
passeios em shoppings, parque 
de diversões, cinemas, fato que 
segundo o coordenador dá aos 
jovens uma visão de que com 
o trabalho, o retorno financeiro 
irá vir, e eles poderão ter uma 
vida diferente daquelas que eles 
vivem. Com relação ao curso 
propriamente dito de Bombeiro 
Mirim, eles fazem visitas à Base 
Aérea, às unidades dos Bombei-
ros, participam de vistorias, ou 
seja, vivem a prática do dia-a-dia 
da profissão de Bombeiro.

Ação do 2º BBM visa 
integrar e socializar 

jovens transgressores
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T R A B A L H O

Qualidade e 
excelência no 4ºBBM

Bombeiros de Rio 
Verde preparados 
para eventos de 
grandes vultos

S
ervir com qualidade e trei-
nar com eficiência, esses 
são os lemas do 4º Bata-
lhão Bombeiro Militar, 
situado no município de 
Rio Verde. Uma cidade 

que está em franco crescimento e 
que conta com o respaldo de uma 
tropa sempre comprometida com 
suas causas de vidas alheias e ri-
quezas a salvar. 

Sob o olhar firme do tenente co-
ronel Luiz Antonio, que presta ser-
viço na região desde 1991, e que 
assumiu o comando do 4ºBBM em 
2004, os bombeiros destacados de-
senvolvem um excelente trabalho, 
tanto no quesito prevenção, quan-
to nas ações que exigem a energia 
em resgates. Prova disso, são os 
trabalhos referentes à prevenção 
de afogamento, campanha que está 

4ºBBM conta com uma tropa motivada e treinada
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sendo promovida nas escolas, rodo-
vias e nos principais balneários da 
região. Contudo, um trabalho me-
rece destaque em especial, trata-se 
do exemplar combate ao incêndio 
que atingiu a fábrica da Perdigão 
no município.

No dia 21 de março, às 09:30 da 
manhã,  a unidade de abate de fran-
gos foi tomadas por um incêndio de 
grandes proporção. Menos de meia 
hora depois, todo o destacamento 
do município já estava realizando 
uma mega operação. Contando com 
um helicóptero da PM, 112 homens 
do Corpo de Bombeiro e dezenas de 
brigadistas e voluntários, além de 31 
caminhões-pipa, que auxiliaram os 
cinco da corporação. 

Segundo o comandante, somen-
te com os treinamentos realizados 
anteriormente, a coragem e capaci-
dade dessa brava tropa, o principal 
foco foi controlado no período da 
tarde. Algo extremamente relevante 
visto a seriedade do evento. “Re-
almente passamos por momentos 
difíceis. Entretanto, contávamos 
com profissionais de qualidade. Ao 
chegarmos à unidade em chamas 
pensávamos em uma verdadeira 
tragédia, capaz de destruir a fábri-
ca completamente. Mas nossa ação 

Trabalho honroso do 4ºBBM prestigiado por autoridades

rápida e eficaz fez com que redu-
zíssemos os danos em apenas 20% 
das instalações. Tanto que no dia 
posterior ao ocorrido as atividades 
foram retomadas na Perdigão”, en-
fatiza o comandante.

 Esse combate imediato fez 
com que o Corpo de Bombeiros de 
Goiás, principalmente o 4º BBM 
fosse notícia nos principais veículos 
de comunicação do Brasil, graças 
ao seu trabalho corajoso e eficien-
te. “Para dizer a verdade não está-
vamos preparados para um desafio 
como esse, todavia realizamos pa-
lestras e treinamentos regularmente 
para que nossos homens estejam 
sempre alerta para as piores adver-
sidades”, destaca o tenente coronel 
Luiz Antonio, que mesmo contan-
do com um reduzido efetivo, de-
senvolve um trabalho dignificante 
em uma cidade com mais de 160 
mil habitantes.

Todo esse belo trabalho é facil-
mente explicável. Basta observar as 
qualidades do probo homem que 
comanda essa tropa. Pessoa de ex-
trema confiança de seus afins. 

Com um histórico invejável, o 
tenente coronel não mede esforço 
para oferecer tudo do bom e do 
melhor para a formação de seus 

subordinados. “Sei que uma tropa 
motivada e bem preparada tem con-
dições de transpor qualquer desa-
fio. Por isso, procuro a cada dia for-
necer os subsídios necessários para 
que possamos atender a sociedade 
rio-verdense com qualidade. Nosso 
Batalhão possui piscina coberta e 
quente, academia, quadra despor-
tiva, ou seja, toda instalação e apa-
rato para treinar e qualificar nossos 
homens”, enfatiza o comandante, 
que em breve realizará em Brasília 
o Curso Superior de Bombeiro Mili-
tar, fato que o permitirá subir de pa-
tente, graças a suas qualificações, 
que ainda serão aprimoradas com 
estágio na Europa e Ásia.

Tenente Cel Luiz Antonio: exemplo 
de disciplina e dignidade

Ações preventivas fazem parte do excelente trabalho 
desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros em Rio Verde
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A 
prática de futebol sempre foi 
bem vista pelos brasileiros, 
aliás, esse esporte além de 
promover a sociabilização 
e amizade, ajuda na saúde 
das crianças. Com esse pen-

samento, há 25 anos, o Clube dos 
Oficiais oferece aos seus associados 
a oportunidade do aprendizado des-
se esporte, que muito mais do que di-
versão, serve para auxiliar no apren-
dizado das crianças.

Quem está à frente desse projeto 
é o Professor Zezinho, que nunca me-
diu esforços para incentivar a crian-
çada a jogar bola. Sempre primando 
pela disciplina e companheirismo, 
o mestre acredita que a intenção da 
iniciativa do Clube não é formar jo-
gadores profissionais, mas sim cida-
dãos de bem. “Nossas turmas são for-
madas por uma meninada especial, 
por isso, dedicamos tanto para que 
esses momentos de lazer tragam no-

Craques do futuro

Escolinha 
de Futebol 
auxilia na 
disciplina 
e educação 
dos jovens 
atletas

E S P O R T E S

vos aprendizados, que vão além do 
futebol”, salienta Zezinho. 

Mesmo com esse pensamento, já 
passaram pela escolinha alguns cra-
ques como o maior artilheiro do fute-
bol na atualidade, Túlio Maravilha, e 
o ex-atacante do Vila Nova Cristian. 
“Nossa turma também é um celei-
ro de atletas. Além desses nomes, 
já passaram recentemente por aqui, 
duas jovens promessas, que em bre-
ve serão noticiários em todo mundo. 
Um está jogando no Barcelona da 
Espanha e o outro no Benfica de Por-
tugal”, afirma o professor. 

E as crianças que treinam no Clu-
be já dão sinais que serão craques. 
Em todas as competições que dispu-
tam estão nas primeiras colocações 
e a intenção para o próximo ano é 
colocar os jovens para disputarem o 
campeonato goiano. 

O Clube dos Oficias conta com 
a participação de centenas de crian-

ças de 4 a 15 anos, meninos e me-
ninas, que percebem no esporte a 
oportunidade de uma vida melhor 
e mais saudável. Para o professor a 
atividade esportiva nessa faixa etária 
é bastante salutar, pois, permite que 
o metabolismo das crianças atue 
significantemente, evitando assim, 
o surgimento de doenças. Além dis-
so, acaba sendo uma terapia, tanto 
para os jovens, quanto para os pais. 
Quando jogam bola as crianças se 
divertem e queimam energia, dessa 
forma, quando chegam em casa, fi-
cam cansadas e poupam um pouco 
os pais de suas travessuras.

Os interessados em matricular 
seus filhos na Escolinha de Futebol 
do Clube dos Oficiais, devem ir a 
sede da instituição e conhecer os me-
lhores horários, já que têm turma nas 
terças-quintas e quartas-sextas. Não 
perca mais tempo e invista no futuro 
de sua criança. Esporte é vida!

Professor Zezinho: disciplina e educação na formação de jovens esportistas
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N
o terceiro mandato, eleito 
presidente da Associação 
dos Oficiais da Polícia e 
Corpo de Bombeiros Militar 

de Goiás. Probo, honrado, deten-
tor de uma invejável capacidade 
administrativa e liderança. Diz a 
verdade doa a que doer,  no inte-
resse da coisa pública e em defesa 
de seus pares abrangendo os diver-
sos círculos que compõem a hie-
rarquia policial militar.

Major Araújo foi bem votado 
quando candidato a Deputado Es-
tadual com mais de 6.000 votos 
e agora candidato a vereador teve 

C A R T A S  &  E - M A I L S

A Associação dos Oficiais da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado de Goiás (ASSOFGO), com a finalidade de estabelecer uma maior 
interatividade com o associado vai dedicar um espaço na revista Segurança 
Púbica para sugestões e críticas. Os interessados devem enviar e-mails para 
cboficiaispmgo@gmail.com ou enviar uma carta à sede da instituição:
Rua 132, nº 300, Setor Sul, CEP 74.093-210, Goiânia - Goiás.

Escrevam o espaço é de vocês!!!

Major Araújo: marcas de um líder
mais de 3.000 votos e só não foi 
eleito por falta de união da classe 
militar que ao invés de somar só 
divide. 

Tomara que a nossa classe se 
una, e possa fazê-lo Deputado Es-
tadual no próximo pleito, na certe-
za de mais um defensor da classe 
como um todo. 

É um homem de Deus. Parabéns 
Major Araújo.

Tenha uma feliz administração, 
Biênio 2009/2010.

José Ferreira de Souza - Ten Cel PM REF
Goiânia-GO








