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VI MANDAMENTO
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Fim da ROTAM?
Em dois artigos analisaremos a precipitada decisão do 

comando de retirar a ROTAM das ruas. O deputado Estadual 
Major Araújo e o juiz de Direito, Dr. Ari Queiroz, abordam 
sobre os riscos que a sociedade irá sofrer com o fim de 
nossas tropas de elite.

6º Mandamento
Caos na Segurança Pública em Goiás tem origem com a 

Operação 6º Mandamento da Polícia Federal, que prendeu 
19 militares goianos e os encaminhou para o Presídio de 
Segurança Máxima em Campo Grande. A ASSOF condena 
a quebra de prerrogativas e pede maior imparcialidade e 
seriedade nas investigações.

Em defesa dos militares
Com apenas quatro meses na Assembléia Legislativa, deputado 

Major Araújo se destaca por seu comprometimento com a 
tropa. Seu espírito classista ecoa por todo Estado de Goiás, 
sendo um verdadeiro representante dos militares goianos.

Lei de Promoções
A ASSOF promove reuniões com seus associados  para 

debaterem sobre a Lei de Promoções dos Oficiais.

Centro Esportivo
A ASSOF está implementando novas modalidades em seu 

Centro Esportivo, oferecendo oportunidade para sócios e 
familiares usufruírem de um dos melhores clubes de Goiás. 
Futebol, Futsal, Natação Tênis, Hidroginástica e Pilates 
fazem parte desse cardápio  em prol da saúde. 

Formatura Espadim CBMGO
Os novos cadetes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 

Goiás receberam o Espadim D. Pedro II em grande estilo. 35 
alunos que fazem parte do Curso de Formação de Oficiais, 
em breve serão os novos líderes desta importantíssima 
entidade.

8p á g i n a

9p á g i n a

1 3

1 1

p á g i n a

p á g i n a

2 2p á g i n a

6p á g i n a



4 5S E G U R A N Ç AR E V I S T A S E G U R A N Ç AR E V I S T A

E D I T O R I A L

Presidente
Cap PM Elias Ferreira Tosta
Vice-Presidente
Ten BM André Luiz Gonçalves dos Santos
Diretor de Eventos Sociais e Comunicação
Ten BM José Ferreira Barbosa
Diretor Administrativo
Maj PM Zival Joaquim Pereira
Diretor Financeiro
Maj PM Gerson Dias dos Santos
Diretor Jurídico
Cap PM Afrânio Carrijo de Oliveira
Diretor Secretário
Maj PM Ubiratan Reges de Jesus Júnior

Diretor de Articulação Política
Maj PM Júnio Alves Araújo

CONSELHO DELIBERATIVO
Cel PM R/R Rubens de Oliveira Machado
Ten Cel PM Enival Pereira da Silva
Maj PM Geraldo Batista de Camargos 
Maj PM Eldecirio da Silva 
Ten Cel PM Anderson do Carmo Araújo Igreja 
Maj PM Walter Caixeta de Araújo
Maj PM Delso do Prado Mesquita Júnior
Maj PM Dan Álvaro de Abreu Neto 
Maj BM Roberto Machado Borges 
Ten Cel PM Ricardo Rocha Batista 

Cap PM Luiz Carlos Morais dos Santos 
Cap PM Aloísio Eduardo de Souza 
Cap PM Dallbian Guimarães Rodrigues 
Ten PM Roberto Kennedy Vidal

CONSELHO DELIBERATIVO – SUPLENTES
Cel BM R/R Anthony Jefersson Soares Frazão 
Ten Cel PM Ériton Benevides Oliveira de Souza 
Ten Cel PM Helena Aparecida Damásio 
Ten Cel PM Adalberto da Silva Quixabeira 
Cap PM Elifas da Silva Alencar 
Cap PM Lusdenes Rodrigues Alencar 
Ten PM Joce Kazuo Nunes Sebata

CONSELHO FISCAL TITULARES 
Maj BM Lindomar Antônio Ferreira 
Maj PM Thélio Alexandre Araújo Amorim 
Cap PM Pedro Rocha da Silva 

CONSELHO FISCAL SUPLENTES 
Maj PM Marden Altur Teles 
Ten BM Roberto Carlos Carrijo de Oliveira 
Ten PM Silvia Francisca Monteiro Batista

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DE GOIÁS
www.assof.org.br - cboficiaispmgo@gmail.com - Rua 132, nº 300, Setor Sul, Goiânia - GO - Fones: (62) 3241-9271 - 9982-5997

I N J U S T I Ç A

D
epois de dedicarem gran-
de parte de sua vida a uma 
amada profissão, Militares 
inativos se sentem desam-
parados e até humilhados, 
quando passam para a 

reserva. Essa constatação pode ser 
observada em uma conversa com 
alguns senhores que emprestaram 
sua saúde e disposição à Gloriosa 
Polícia Militar do Estado de Goiás.

Um dos que apresentam ta-
manha desilusão é o Major Ivan 
Claiton de Farias, que denuncia 
discriminação e segregação pelos 
próprios integrantes da corporação. 
“Hoje me sinto humilhado ao per-
ceber a forma como nós inativos e 
aponsetados somos tratados pelos 
ativos. Muitos deles ignoram nos-
sas prerrogativas e até irmandades, 
tratando-nos com desrespeito e 
diferença”,  enfatiza o Major, que 
afirma que até as patentes são igno-
radas quando se trata de um inati-
vo. “Todos nós somos seres huma-
nos, indiferente de raça, credo, cor 

Inativos denunciam 
discriminação por 

parte da tropa

Respeito é bom e
 todos gostam!A

ssumimos a Associação 
dos Oficiais da Polícia e 
do Corpo de Bombeiros 
Militar de Goiás em janei-
ro de 2011 cientes de que 
o desafio não é pequeno. 

A princípio relutamos em concorrer 
ao cargo máximo da entidade por 
entender que nosso perfil é técnico 
e a empreitada exige alguém com 
perfil político. Nossa eleição à Pre-
sidência da Assof foi possível gra-
ças à indicação do Excelentíssimo 
Sr. Deputado Junior Alves Araújo, 
nosso antecessor no cargo. Claro 
que a escolha final coube ao grupo, 
no entanto, a indicação do Deputa-
do foi decisiva. 

O ano de 2011 já começou fer-
vendo com os salários atrasados. 
No início, o novo Governo afirmou 
que pagaria 2011 em dia, mas que 
dezembro de 2010 seria parcelado 
em no mínimo dez vezes ao lon-
go do ano. As entidades de classe 
bateram o pé, afirmando que não 
aceitariam o parcelamento. Antes 

ainda de iniciar os trabalhos legisla-
tivos, o Deputado Major Araújo fez 
coro às entidades representativas 
dos servidores públicos, reforçando 
que não aceitaria o parcelamento 
proposto pelo Governo. 

No mês de fevereiro fomos 
sobressaltados com a notícia da 
“Operação Sexto Mandamento” 
desencadeada pela Polícia Fede-
ral que culminou com a prisão de 
dezenove militares goianos, entre 
eles o Subcomandante Geral da 
PM. Dos dezenove militares pre-
sos, dezessete foram transferidos 
cautelarmente para Mato Grosso 
do Sul. Em entrevista ao programa 
SOS Segurança, veiculado na TV 
Fonte, tivemos a oportunidade de 
defender as prerrogativas dos mili-
tares. Afirmamos que as prerrogati-
vas não são privilégios. Antes, são 
garantias outorgadas a algumas 
classes de agentes, em decorrência 
da elevada e arriscada missão que 
cumprem. Nesse episódio, parece-
-nos que alguns princípios cons-

titucionais foram violentados (de-
vido processo legal; juiz natural; 
etc). Celso Antônio Bandeira de 
Mello afirma categoricamente que 
“violar um princípio é muito mais 
grave que transgredir uma norma 
qualquer”. 

“Nenhuma pena passará da pes-
soa do condenado”. É outro man-
damento constitucional. Parece 
que no Estado de Goiás isso pode 
ocorrer. Prova disso, é o verdadeiro 
martírio que vem sofrendo os fa-
miliares dos militares levados para 
Mato Grosso do Sul. A pena impos-
ta antecipadamente aos acusados 
atinge diretamente seus familiares. 
Além da distância, o custo das via-
gens impossibilita todos os parentes 
visitá-los regularmente. Essa pena 
além de passar da pessoa do preso 
é também cruel. Estão no caminho 
certo, se a intenção é desumanizá-
-los ou até mesmo enlouquecê-los, 
bem como, a seus familiares. Su-
plicamos em favor dos presos, suas 
transferências para Goiânia. Fiat 
justitia, pereat mundus.

Elias Ferreira Tosta
Presidente da Assof

e religião, entretanto fazemos parte 
de um segmento que prega disci-
plina e respeito, fato que é total-
mente esquecido pela maioria dos 
militares na atualidade. Além da 
consideração por nossa história e 
anos de luta, o mínimo que deveria 
ser levado em apreço seria as pa-
tentes. Nunca um soldado, tenente 
ou major pode desrespeitar aquele 
que está à sua frente, seja por suas 
conquistas ou tempo de serviço”, 
enfatiza o major.

Aposentado desde  junho de 
2003, Ivan acredita que grande par-
te desse desrespeito é oriunda da 
má formação da tropa. “Infelizmen-
te essa questão é observada desde 
que adentrei na PM. Nossa história 
e quem a construiu nunca foi levada 
à sério. Entretanto, fomos nós que 
batalhamos e enfrentamos diversas 
dificuldades para que hoje nossa 
Polícia Militar seja considerada uma 
das melhores do país”, destaca.

Outro ponto de lamentação do 
Major Ivan é a forma  que o Co-
mandante Geral, Cel. Raimundo 
Nonato, age perante essa situação. 
“Esperava de nosso comandan-
te as mesmas ações enérgicas que 
o conduziram ao posto maior de 
nossa corporação. Acredito que ele 
tenha competência, mas ainda não 
soube introduzir suas ações nes-
sa direção. Nós inativos estamos 
nos sentido desamparados frente à 
esse comando que não nos houve” 
disse o Major, enaltecendo que os 
inativos têm muito o que contribuir 

para o sucesso da PM. “Nós, que 
passamos mais de 30 anos vestindo 
com amor essa farda, conhecemos 
in loco a realidade da segurança 
pública em Goiás e por isso, de-
veríamos ser parceiros do Coman-
do Geral, Secretaria de Segurança 
Pública e Governo de Goiás, entre-
tanto, nossa impressão é que somos 
objetos descartáveis, que foram uti-
lizados e agora podem ser jogados 
no lixo”, lamenta o militar.

Entretanto, apesar de tamanha 
descrença, Ivan vê uma luz no fim 
do túnel para os inativos. “Apesar 
de muitos nos virarem as costas, 
ainda podemos contar com pesso-
as de brio, que fazem resplandecer 
a bondade e dignidade em nossa 
corporação. São os casos do depu-
tado estadual Major Araújo e dos di-
retores da ASSOF”, afirma o Major, 
lembrando que espera do deputado 
medidas proativas na Assembléia 
Legislativa, como criação de leis 
que protejam os inativos e idosos. 
Além disso, ele enaltece a dedica-
ção da atual diretoria da Associação 
dos Oficiais, lembrando que nunca 
antes viu uma entidade oferecer a 
oportunidade para que os inativos 
se pronunciassem e apresentassem 
seus pontos de vista. “Quero agra-
decer na pessoa do presidente Cap. 
Elias todos os integrantes dessa enti-
dade, que verdadeiramente luta pe-
los interesses de nossa classe. Espero 
que essa batalha não seja em vão e 
que os inativos tenham o respeito 
que merecem”, finaliza o Major.
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A 
história se repete. Quando 
pseudos-moralitas chegam 
ao poder tentam de manei-
ra desordenada e equivoca-
da promover seus interesses 
pessoais. Um absurdo, que 

atinge a sociedade no âmago de 
suas necessidades. Essa aberração 
voltou atormentar a Secretaria de 
Segurança Pública de Goiás, que 
para atender à interesses escusos 
de uma parte de “intelectuais”, 
diga-se de passagem a minoria, 
optou por prejudicar as famílias 
goianas.

A quem interessa?
A R T I G O

Goiás sofre com 
o fim da ROTAM

Com uma decisão desastro-
sa acabaram mais uma vez com a 
ROTAM em nosso estado. Em uma 
verdadeira caça às bruxas decidiu 
apontar para os homens de preto, 
a elite de nossa corporação. Assim 
como na década passada, decidi-
ram menosprezar os bravos com-
batentes desse batalhão. Os humi-
lharam perante a sociedade e seus 
familiares. Os condenaram sem 
que houvesse um julgamento, ou 
melhor, uma acusação sequer. O 
fato é que essa medida populista e 
imediatista do nobre secretário fez 
com que os olhos de alguns jorna-
listas brilhassem e que os sonhos 
dos marginais se tornassem reali-
dade. Goiás estava sendo entregue 
aos bandidos.

Enquanto isso, manchetes sen-
sacionalistas são capas de jornais e 
os interesses daqueles que pediram 
o fim da ROTAM, mais uma vez 
eram atendidos.  Mas será que o 
lucro da venda de jornais compen-
sa a desgraça alheia? Será que para 
um jornalista ser condecorado por 
se tornar um fenômeno de vendas 
compensa um pai de família per-
der seu veículo para um bandido 
armado e ver sua família traumati-
zada para o resto da vida? Muitos 
questionamentos me surgem nessa 

hora. São vários porquês. Toda-
via, o que percebemos é que 

a sociedade vive um caos. 
Goiás nunca presenciou 

tanta ausência de se-
gurança.

Diante de tamanho alarde, opta-
ram pela pior opção, desguarnece-
ram nossa tropa, desmoralizando-a 
e enfraquecendo-a. São ações que 
culminam com a fatídica Operação 
Sexto Mandamento. O momento 
mais nebuloso de nossa sesquicen-
tenária Polícia Militar do Estado de 
Goiás. Assim, para piorar essa situ-
ação decidiram apagar o fogo com 
gasolina, algo que atingiu a todos 
os nossos irmãos de farda.

Certa vez questionado sobre 
quais seriam as conseqüências 
do fim da ROTAM, afirmei que 
haveria uma curva ascendente de 
violência em Goiás. Infelizmente 
esse fato se concretizou. Faltou 
experiência e inteligência por 
parte daqueles que decretaram 
a extinção desse Batalhão que 
era referência em todo o Brasil. 
Nunca se ouviu falar em  baixas 
nesta tropa de elite. Eram homens 
preparados com técnicas exclusi-
vas capazes de detectar bandidos 
apenas com o olhar. Trabalhavam 
no limite do emocional e das con-
dições físicas. Enfrentavam o mal 
tête-à-tête sem nunca fugir do 
combate. Bem como prestavam 
um serviço de recobrimento efi-
ciente, auxiliando toda a tropa na 
rotina do serviço. Bandidos pen-
savam duas ou três vezes antes 
de virem para Goiás, pois sabiam 
que aqui existia a ROTAM.  

A operacionalidade deste Ba-
talhão era por si só um motivo 
de orgulho para toda a sociedade 
goiana, que se sentia protegida e 
respaldada. Até as crianças que-
riam festas temáticas da ROTAM. 
Porém a sensação de insegurança 
paira em todos os cantos do Estado, 
principalmente na região metropo-
litana e do entorno, que vem sendo 
os principais alvos de bandidos.

O equivoco do secretário de 
Segurança Pública, João Furtado, 
a indiferença do comandante ge-
ral, Raimundo Nonato, estão sendo 
sentidas na pele. A sociedade san-
gra, quando o Mal se interpõe so-
bre o Bem.

Vale ainda ressaltar, que apesar 
de tentarem dizer que não, a ver-
dade é que a ROTAM acabou. Seus 
novos membros não serão treina-
dos para desempenharem o traba-
lho como antigamente. As novas 
cartilhas, disciplinas e o “conceito 
distorcido de policiamento comu-
nitário” não nos trará a segurança 
necessária. A doutrina foi rasgada 
e um pensamento liberal foi criado 
atendendo os interesses escusos. 
Por tudo isso, muito antes de serem 
obrigados a saírem do Batalhão. Os 
nossos irmãos da Ronda Ostensiva 
Metropolitana se ausentaram, pois 
sua disciplina, lealdade, integridade 
e ética não os permitem serem ape-
nas guardas de um deposito. Eles 
agem a favor da sociedade, honram 
seus salários como o suor e por res-
peitar a decisão dos governantes de-
cidiram tomar outros caminhos.

Contudo, a sociedade clama 
por segurança. Tenho certeza que 
com inteligência e dinamismo nos-
so governador Marconi Perillo irá 
reavaliar a ausência de nossa Tropa 
de Elite, que precisa continuar com 
sua formação disciplinar, ser amiga 
da sociedade e ríspida com os ban-
didos. Digo mais, acredito que em 
todos os municípios deveríamos 
contar com uma tropa de elite, es-
pecializada no combate aos margi-
nais. Goiás quer uma ROTAM nas 
ruas e de preto!

Major Junio Alves Araújo
Deputado estadual e diretor de          

articulação política da Assoof
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é: não matarás. Na ocasião foram 
cumpridos 19 mandados de prisão 
preventiva e oito mandados de pri-
são temporária, bem como manda-
dos de busca e apreensão. A mega 
operação, foi composta por 18 
equipes com 131 policiais federais 
e 12 oficiais da Polícia Militar de 
Goiás. Uma grande pirotecnia que 
virou manchete em todo o país e 
satisfez os interessados em crises.

Segundo dados da PF a investi-
gação durou aproximadamente um 
ano e teve por objetivo principal de-
sarticular uma organização crimino-
sa com alto poder de influência e de 
intimidação composta por policiais 
militares de Goiás, das mais diversas 
patentes. Segundo as investigações, 
a suposta organização tinha como 
principal atividade a prática habitual 
de homicídios com a simulação de 
que os crimes capitais foram pratica-
dos em confrontos com as vítimas. 

 A Polícia Federal afirmava que 
as investigações demonstraram ain-

da que outros homicídios foram pra-
ticados pela organização criminosa, 
inclusive durante o horário de servi-
ço e com uso de viaturas da corpo-
ração, de maneira clandestina e sem 
qualquer motivação que legitimas-
se a ação policial dos investigados. 
Além disso, acusaram os militares 
goianos por ocultação de cadáve-
res. Fato que levou investigadores a 
vasculharem diversas chácaras e fa-
zendas, na certeza de encontrarem 
um cemitério clandestino.

Dentre os investigados, esta-
vam o sub-comandante geral da 
Polícia Militar de Goiás, o ex-se-
cretário de Segurança Pública e o 
ex-secretário da Fazenda de Goi-
ás, os dois últimos na condição de 
suspeitos pela prática de tráfico de 
influência que resultaram nas pro-
moções de patentes de integrantes 
da organização criminosa.

Assim, que as primeiras prisões 
começavam a serem feitas, a As-
sociação dos Oficiais do Corpo de 

A R T I G O

Operação

Prerrogativas militares 
são quebradas 
e goianos são 
encaminhados ao 
Presídio Federal

Mandamento

Bombeiros e Polícia Militar do Es-
tado de Goiás-ASSOF - decidiu agir 
em favor de seus associados. De 
imediato enviou advogados a sede 
da Polícia Federal em Goiânia, vi-
sando garantir os direitos e prerroga-
tivas dos militares. Algo que não foi 
possível pelo descumprimento das 
leis que garantem as prerrogativas 
dos militares por parte dos respon-
sáveis pela operação. Nesta hora, a 
OAB foi acionada e ajudou na pre-
servação dos direitos daqueles que 
foram presos nas primeiras horas da 
madrugada em suas casas, em frente 
suas esposas e filhos. Vale lembrar 
que os militares goianos foram pre-
sos e algemados, mesmo sem ofere-
cerem qualquer resistência a prisão.

Não bastasse toda a arbitrarie-
dade existente na Operação, o fato 
mais grave e lamentável ainda es-
tava por vir. Quebrando todas as 
prerrogativas militares, os goianos 
foram encaminhados ao Presídio 
Federal de Segurança Máxima em 
Campo Grande, Mato Grosso do 

o mesmo teor que enfatiza a justi-
ça, a ASSOF repudia a condenação 
midiática, sem os direitos da ampla 
defesa e o contraditório. “Não po-
demos minimizar e aceitar a forma 
como agiram durante essa Opera-
ção. Os militares são resguardados 
por Leis, que enfatizam suas prer-
rogativas e por elas, lutaremos até 
o final, assim como fazem os po-
líticos, juízes e promotores. Somos 
adeptos do direito e principalmente 
da justiça e por isso não cessare-
mos até que a mesma faça parte de 
nossa rotina”, declara o presidente 
da ASSOF, Capitão Elias.

A operação conta com a partici-
pação da Secretaria de Direitos Hu-
manos da Presidência da Repúbli-
ca, do Ministério Público de Goiás, 
do Poder Judiciário de Goiás, da 
Secretaria de Segurança Pública de 
Goiás, bem como dos Comandos 
da Polícia Militar e da Polícia Ci-
vil de Goiás. A ASSOF acredita na 
justiça e almeja que os direitos dos 
militares sejam preservados.

Sul. Algo desnecessário, que humi-
lhou toda uma corporação, quando 
foi afirmada que a mesma era inca-
paz da custodia de seus servidores.

Nesse sentido, mais uma vez a 
ASSOF se posicionou contrária a 
essas ações e acionou seu departa-
mento jurídico para as precauções 
devidas. Não obstante a isso, chega-
ram a sugerir a necessidade da inter-
venção da justiça federal, fato que 
humilhou e denegriu o judiciário 
goiano, que é competente e com-
posto por pessoas sérias e idôneas. 

O posicionamento da ASSOF, 
através de seus diretores, é que 
todo o procedimento foi abusivo. 
O desrespeito às prerrogativas mi-
litares foi vexatório, expondo toda 
uma corporação ao ridículo, man-
chando a centenária história da 
Polícia Militar do Estado de Goiás. 
A Associação acredita na justiça e 
clama pela apuração de todas as 
denúncias, exigindo uma conde-
nação exemplar aos que ferirem 
as Leis brasileiras. Entretanto, com 

Em defesa dos militares
Deputado Major 

Araújo luta para que 
justiça seja feita

A 
seriedade e determinação 
de um líder podem ser ob-
servadas quando o mes-
mo luta e defende com 
veemência os anseios dos 
seus. Dessa forma, o le-

gítimo representante dos militares 

A 
Segurança Pública do Es-
tado de Goiás vive um de 
seus piores momentos. 
Naufragada em crises, acu-
sações, desmotivações e 
aumento no índice de vio-

lência, a pasta, que durante muito 
tempo teve apelo político, se vê na 
iminência de decidir sobre diversos 
pontos, necessitando abandonar a 
politicagem em favor de ações proa-
tivas a favor da sociedade.

Essa sensação de insegurança 
iniciou-se no dia 15 de fevereiro 
de 2011, oportunidade em que a 
Polícia Federal deflagrou a Ope-
ração denominada Sexto Manda-
mento em referência ao decálogo 
bíblico, cujo sexto mandamento 

Sexto
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goianos, eleito com 33.092 votos em 2010, faz com 
excelência seu trabalho. Major Araújo, que é deputa-
do estadual e diretor de Assuntos Políticos da ASSOF, 
não se cala quando percebe a injustiça, principalmente 
quando a mesma é deferida contra os militares goianos.

Durante a Operação Sexto Mandamento,  que pren-
deu 19 militares sob a acusação de formação de um 
grupo de extermínio, Araújo não se calou diante das 
criticas e condenações precipitadas. Aliás, juntamente 
com a ASSOF, foi uma das únicas vozes que ecoaram  
em defesa dos direitos dos militares. Para tanto, subiu 
em plenário, debateu em diversos veículos de comuni-
cação e o principal, conseguiu unir os militares goianos 
para que em uma visita oficial conhecessem a realida-
de do Presídio de Segurança Máxima de Campo Gran-
de, local onde os militares estavam presos.

Com críticas cada vez mais freqüentes, principal-
mente na imprensa, que tentava iludir os cidadãos de 
bem, o deputado percebeu que a tropa estava desmo-
tivada, cabisbaixa e a mercê dos bandidos. Para elevar 
a moral de todos e conhecer intimamente qual era a 
intenção dos goianos, ele sugeriu a criação de uma 
Lei, cujo  objetivo era desarmar os policiais milita-
res. Rapidamente, a sociedade organizada se pronun-
ciou e se mostrou totalmente contra tal medida, pois 
sabe que ao invés de bandidos soltos e uma impren-
sa marrom, Goiás precisa é de uma Polícia Militar 
estruturada, motivada e muito bem armada. Assim, 
resguardados pela opinião pública, a melhor polícia 
do Brasil pode desempenhar seu brilhante serviço, 
sem que fosse atormentada por mentiras e calúnias.

Para o Major Araújo o ano de 2011 tem sido nebuloso 
para a Segurança Pública em Goiás, que vem sofrendo 
diversas baixas e acusações. Todavia, o deputado não 
foge da luta e promete continuar desempenhando com 
dinamismo a defesa dos interesses dos militares. “Dian-
te da Operação Sexto Mandamento, quero afirmar que 
sou favorável a apuração, processo legal e condenação 
exemplar. Porém, não podemos julgar ninguém à base 
da suposição. Inicialmente já rasgaram a Constituição 
Federal e quebraram todas as prerrogativas militares. 
Depois encaminharam os militares para um presídio de 
Segurança Máxima, enquanto a Lei destina um presídio 
militar para recebê-los. Não bastasse tudo isso, houve 
uma perseguição contra toda a tropa, que foi tachada 
de assassina, enquanto trabalha diuturnamente a favor 
da sociedade. Quero a justiça, mas essa deve ser feita 
por quem tem competência e não para alimentar os de-
sejos escusos de alguns”, salienta o diretor de Assuntos 
Políticos da ASSOF.

A R T I G O

Deputado Major Araújo promove debates 
em torno da Segurança Pública

A R T I G O

Assof realiza Forúm sobre a Lei de 
Promoção de Oficiais da PMGO

Mudanças na Lei de 
Promoção da PMGO 

são debatidas na Assof 
e duas propostas são 

apresentadas, além de 
outras sugestões

necessárias, depois dos escândalos 
veiculados pela imprensa sobre as 
últimas promoções na instituição 
como venda de promoção, tráfico 
de influência, acordos para promo-
ção, entre outras arbitrariedades. 

A primeira proposta que se des-
tacou foi a do Capitão Borba, que 
quer a volta da legalidade das pro-
moções. Sua proposta é de que tan-
to 1º e 2 º tenente, as vagas sejam 
por antiguidade; de 1º  Tenente a 
Capitão uma seja por merecimento 
e três por antiguidade, de Capitão a 
Major uma por merecimento e três 
por antiguidade, de Major a Tenen-
te Coronel uma por merecimento e 
três por antiguidade e de Tenente 
Coronel a Coronel todas sejam por 
merecimento. 

Já para o Capitão Emerson as 
promoções devem ser concedidas 
através da valorização dos oficiais, 
ou seja, deveriam ser feitas através 
da meritocracia. O Major BM Pablo 
ressaltou que a Lei de promoção de 
Oficiais do Corpo de Bombeiros se-

gue as avaliações previstas na legis-
lação no que diz respeito às pontu-
ações, nos elogios, medalhas (só da 
corporação), da expedição da certi-
dão negativa entre outros requisitos. 

Para o presidente da ASSOF, 
Capitão Elias, a discussão deve ser 
ampla e levar em consideração os 
anseios de toda a categoria, que 
não quer mais ver manchada a far-
da com promoções que desabonem 
a categoria. “É preciso moralizar o 
processo da Lei de promoções, já 
vimos que houve muita irregulari-
dade nos últimos anos, não quere-
mos que isso continue ocorrendo”, 
finalizou o presidente.

O Deputado Estadual Major 
Araújo corrobora a opinião do Ca-
pitão Elias. “Eu mesmo já fiz duras 
críticas na tribuna da Assembléia Le-
gislativa de Goiás sobre a maneira 
que foi conduzida as últimas promo-
ções, estou aguardando a proposta 
final da ASSOF de Comissão PMGO 
para colaborar com a reformulação 
desta lei”, afiançou Araújo.

N
o dia 25 de fevereiro de 
2011 a Associação dos 
Oficiais da Polícia e Bom-
beiros Militares do Estado 
de Goiás (Assof) realizou 
na sede da instituição um 

debate sobre a lei de promoção dos 
oficiais da PMGO.

Estiveram presentes o presiden-
te da Assof, Capitão Elias, mem-
bros da diretoria como o Major PM 
Ubiratan, Capitão PM Carrijo, Ten 
BM Gonçalves e o Ten BM Ribei-
ro.  Podemos destacar também a 
participação do Deputado Estadual 
Major Araújo, Cel BM Ednilson, Cel 
QOPM Mota e outros 34 oficiais. 

O Fórum foi a oportunidade 
perfeita para a discussão de duas 
propostas que se destacaram das 
diversas sugestões feitas pelos asso-
ciados sobre a Lei de Promoção de 
Oficiais da PMGO, visto que o Co-
mandante Geral da PMGO, deter-
minou que o Subcomandante Geral 
realizasse estudos sobre a referida 
lei para que haja as modificações 
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I N T E R N E T

Site da Assof está

O  N O V O  S I T E  É :  w w w . a s s o f . c o m . b r

U
ma das principais caracte-
rísticas da internet é o seu 
dinamismo. Na internet as 
mudanças ocorrem muito 
rápido. Para liderar mer-
cados é necessário estar 

sempre atualizado Pensando nisto 
a  ASSOF (Associação dos Oficiais 
da PM E BM de Goiás) reformulou 
seu site que  está de cara nova des-
de o dia 29 de abril.

A reformulação do site trou-
xe um layout mais moderno, mais 
leve, maior dinamismo na busca de 
informações, além de uma navega-
ção rápida e aperfeiçoada. 

Para o diretor de Comunicação 
Social/Eventos/Esporte da Assof, 1º 
Ten BM Barbosa, o site precisava 
passar por mudanças para atrair 
os associados que estão buscando 
sempre mais dinamismo e intera-
ção. “O nosso site está com um vi-
sual bonito, a idéia foi modernizar 
e trazer a logo pra realidade atual, 
pois, na internet tudo muda a todo 
o momento e o site antigo já estava 
com sua imagem desgastada, anti-
ga. Convida a todos a acessarem o 
novo SITE  ajude-nos a divulgá-lo, 
é mais uma ferramenta a disposi-
ção dos militares do Estado de Goi-
ás: www.assof.com.br”, finalizou o 
diretor.

de cara nova

N O V I D A D E S

O 
Centro Esportivo do Clu-
be dos Oficiais sempre se 
destacou por proporcio-
nar aos seus sócios uma 
enorme gama de ativida-
des esportivas, entre elas 

a Natação, Hidroginástica, Futebol 
e Tênis, para 2011 novas modalida-
des estão em funcionamento, des-
taque para o Pilates.

Pilates
O método tem como base téc-

nicas de conscientização corporal, 
fortalecendo e alongando os mús-
culos para se manterem bonitos e 
saudáveis. Movimentos fluentes são 
feitos sem pressa e com muito con-
trole da respiração. O alinhamen-
to postural é importante em cada 
exercício, ajudando na melhora da 
postura global do indivíduo. 

Centro Esportivo da ASSOF

Pilates, Xadrez, Tênis 
de mesa, Voleibol são 

as novas atividades da 
Assof para 2011

implanta novas atividades

Na ASSOF esporte 
e saúde são 
levados a sério
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Voleibol
Segundo esporte mais prati-

cado no Brasil que possui caráter 
competitivo e recreativo, onde 
na sua pratica pode beneficiar a 
saúde física e mental, além de ser 
um ótimo entretenimento. Então, 
pratique o vôlei e se torne uma 
pessoa ágil, de maneira saudável 
e divertida. As aulas ocorrem nas 
4ª e 6ª feiras das 08h as 09h.

Xadrez
São inúmeros os seus benefí-

cios e significativos na cognição e 

Novas modalidades
desenvolvimento da aprendizagem, 
bem como no desenvolvimento do 
raciocínio matemático, aumento da 
criatividade, da disciplina, da con-
centração, da autoconfiança, treina 
o pensamento crítico, maior ma-
turidade intelectual, ajuda a lidar 
com situações não esperadas e res-
ponsabilidade pelas ações. As aulas 
ocorrem nas 4ª e 6ª feiras das 09h 
às 10h. “ O xadrez proporciona a 
diversão em aprender algo novo, 
jogar e estar com os nossos fami-
liares e amigos”, assegurou o  Profº 
Gleidson Mascarenhas.

Tênis de mesa
Esporte do século XXI (Saúde, 

Inteligência e Paz). Desenvolve 
a velocidade de raciocínio e a 
habilidade, melhora a coordena-
ção motora e reflexos, da visão 
e exercita os nervos do cérebro. 
Numa partida não existe cho-
ques físicos, evitando-se traumas 
e brigas. É considerado um dos 
esportes em que mais se utiliza 
o raciocínio, possui regras fáceis. 
Toda a família pode participar 
junta. As aulas ocorrem nas 4ª e 
6ª feiras das 09h às 10h. 

O planejamento de eventos so-
ciais, culturais e esportivos está cheio 
de novidades neste 1º semestre: o 
mês de maio será destinado aos tor-
neios de: Futebol Soçaite Adulto, 
Truco dia do trabalhador e de Nata-
ção, já no mês de junho ocorrerão os 
torneios de: Futebol Soçaite Infantil e 
de Tênis Aberto em Duplas. A progra-
mação dos torneios esportivos estará 
disponível no site www.assof.com.br.

Eventos esportivos

N O V I D A D E

Natação
Considerado um dos exercícios 

mais completos na atualidade, a 
sua prática constante melhora con-
sideravelmente o condicionamento 
físico, auxiliando na postura, alon-
gando e fortalecendo toda a mus-
culatura, além de proporcionar o 
desenvolvimento técnico dos qua-
tro nados, levando a um bem estar 
físico e mental.

Natação infantil 
É o primeiro e mais eficaz ins-

trumento de aplicação no ser hu-
mano, assim como excelente ele-
mento para iniciar a criança na 
aprendizagem organizada. “Com o 
pensamento de atender mais crian-
ças a coordenação esportiva, abriu 
novos horários no período matu-
tino, nas quartas e sextas-feiras, a 
professora Rafaela, desenvolve as 
aulas, com as crianças a partir de 
04 anos de idade”, explicou.

Futebol e Futsal
Há 27 anos, oportunizando 

gerações, nos aspectos sociais, 
morais, educativas e técnicas, ao 
longo desses anos vem revelando 
atletas para o cenário nacional, 
com iniciação e treinamento, na 
faixa etária de 05 a 15 anos, as 
equipes se destacam nas competi-
ções por apresentar um nível téc-
nico e disciplinar diferenciado.

Hoje 95 alunos estão se pre-
parando para competições a nível 
municipal, estadual e nacional, 
a última conquista foi na Copa 
Goiabeira no mês de fevereiro 
deste ano, na qual se consagrou 
campeão em cima da equipe do 
Cruzeiro Ovel. Para as próximas 
competições os alunos estão bem 
entusiasmados e treinando com 
muita dedicação. “A idéia é fazer 
não somente campeões, mas cida-
dãos de bem”, afirmou o Profº Jsé 
Gomes Sobrinho (Zezinho).

O Pilates é agradável, fácil e traz 
resultados rápidos. Qualquer pes-
soa, com mais de 12 anos e em todos 
os níveis de condicionamento físico 
pode praticá-lo. As aulas acontecem 
todas as quartas e sextas-feiras das 
17h às 17h40, ao valor de R$ 35,00 
sócio e R$ 50,00 não sócio, com a 
Professora Rafaela. 

Hidroginástica
Atividade em grupo que estimula 

a sociabilização e utiliza exercícios 
aeróbicos, podendo ser praticada 
por pessoas com ou sem restrições, 
visando o bom condicionamento 
físico. As aulas ganham uma nova 
abordagem, estão mais divertidas, 
buscando qualidade de vida e um 
melhor desempenho nas atividades 
diárias. Todas as segundas, quartas 
e sextas-feiras das 16h00 as 16h50, 
o professor Luiz ministra a ativida-
de trazendo aos alunos momentos 
agradáveis e prazerosos. 
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E
m cumprimento da Lei Complementar 170 de 04 
de maio de 2007, que Isenta100% do IPTU, foi 
implantado em novembro de 2009 o projeto Alu-
no e Aluna Atleta, através de uma parceria entre a 

Associação dos Oficiais da Polícia e do Corpo de Bom-
beiros Militar de Goiás (Assof) e a Prefeitura de Goi-
ânia, com a interveniência da Secretaria de Esporte e 
Lazer (SEMEL).

 O convênio permite que alunos da Rede Municipal 
de Ensino  pratiquem modalidades coletivas e indivi-
duais oferecidas pelo Clube dos Oficiais. Atualmente 
o clube atende 132 alunos/atletas, com projeção para 
150 alunos ainda este ano. 

N O V I D A D E S

D
e 04 a 08 de julho aconte-
cerá a tradicional colônia 
de férias, com o objetivo de 
proporcionar um momento 

de integração, socialização, lazer e 
entretenimento aos associados e co-
munidade. Neste ano teremos atra-
ções inéditas e um super passeio. A 
programação da colônia estará dis-
ponível no site: www.assof.com.br.

Projeto aluno 
e aluna atleta

XIII Colônia de Férias

Em julho lugar 
de diversão é 
na ASSOF

M O D E R N I Z A N D O

C
Com o objetivo de resga-
tar algumas promessas das 
administrações passadas, a 
nova gestão da Assof pre-
tende realizar investimen-
tos em ações que tragam 

benefícios aos seus associados. Para 
o primeiro semestre desse ano o pro-
jeto será o aquecimento das piscinas 
semi-olímpica e média. 

Para o segundo semestre o pro-
jeto é trocar toda a iluminação dos 
campos de futebol para dar mais 

Aquecimento das piscinas: 

As piscinas semi-
olímpica e média terão 
aquecimento solar até 
o final do 1º semestre

quebrando o gelo...

qualidade durante a prática deste 
esporte aos amantes da modalidade.   

O aquecimento solar (trocador 
de calor) de água para piscinas vem 
se tornando cada vez mais popular 
e caindo no gosto dos brasileiros. 

O uso da energia solar vai ampliar 
a utilização da piscina durante todo 
o ano e a qualquer hora do dia e 
da noite para o lazer da família e 
a prática de esportes em qualquer 
estação do ano. 

N
o dia 19 de maio de 2011 decisão proferida 
pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Goi-
ás, Desembargador Vitor Lenza, manteve no 
cargo quatro mil servidores estaduais aprova-

dos em quatro concursos públicos. A Associação dos 
Oficiais da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar 
parabeniza todos os concursados, especialmente os 
Cadetes do Corpo de Bombeiros Militar, pela recente 
vitória obtida.  Reafirmamos nossa certeza de que a 
situação se resolverá favorável, não só aos concur-
sados já empossados, mas a todos os que obtiveram 
aprovação e ainda aguardam nomeação. 

NOTÍCIA
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F
oi preciso uma humilha-
ção com grave exposição 
da vida de quatro soldados 
– termo aqui utilizado em 
sentido amplo, sem preo-
cupação com suas gradua-

ções – a eminente risco de morte; 
foi preciso que esses mesmos qua-
tro soldados fossem assaltados e fi-
cassem sem suas pistolas .40 e, pior 
de tudo, fossem algemados uns aos 
outros com as próprias algemas e 
deitados no chão, certamente pe-
dindo clemência a bandidos des-
temidos – e desmiolados – para 

que não os matassem; foi preciso o 
espancamento de quatro soldados 
espancados por sete assaltantes en-
quanto atendiam a uma ocorrência 
até rotineira... enfim, foi preciso o 
desnecessário para nossas autori-
dades enxergarem o óbvio: bandi-
do não tem medo das graves penas 
previstas em lei alguma, nem de 
regimes prisionais endurecidos, ca-
deias com muros altos e sem con-
forto, como telefone celular, visita 
íntima – leia-se, motelzinho parti-
cular – e saídas temporárias para 
visitar a mamães que não visitou 
enquanto estava solto!

O provável não assusta bandi-
do. Só o real, e o real, no caso, é a 
polícia nas ruas atuando de preito 
aberto para nos transmitir seguran-
ça. Bandido tem que saber  que as 
penas previstas em lei e o regime 
prisional endurecido não passam de 
promessas vãs; tem que saber que, 
se não andar na linha, se violar as 
pessoas ou seus bens – mesmo que 
essas pessoas não sejam quatro po-
liciais em trabalho -, enfim, se agir 
como bandido não ficará impune. 
E isso, quem pode mostrar a eles 
é a Polícia Militar, especialmente 
por meio de forças especializadas, 
como ROTAM, GIRO ou CHO-
QUE, basta olharmos um pouco 
para trás, para a denominada “ope-
ração de legalidade” que tanto cri-
tiquei pela forma como fundamen-
tos, mas nunca pelo óbvio, para se 
chegar a essa conclusão. Naqueles 

A R T I G O

Porque bandido 
não tem medo 
de pena pesada 
prevista em lei

poucos meses de início de 2009, 
quando milhares de policiais farda-
dos foram para as ruas fechar bares 
e botecos por estarem sem alvará 
de licença, aproveitando para pren-
der alguns bandidos que dessem 
bobeira, a nata da bandidagem se 
recolheu e a criminalidade, logica-
mente, caiu às escâncaras.

Na época, externei, com todas 
as letras, no artigo “ilegalidades da 
operação legalidade”,  meu respeito 
para como nossos soldados e ressal-
tei a importância da farda afirmando-
-a ser a “arma das mais importantes 
para o policial, no mínimo, servindo 
para desestimular ou inibir a atua-
ção dos bandidos de menor calibre 
e impor mais cuidados no modo de 
agir dos de grande”, acrescentando, 
ainda, que “enfrentar a bandidagem 
com rigor é sua missão, a qual es-
peramos e necessitados seja bem 
cumprida”. Por isso, aplaudi nossos 
soldados e, logicamente, a Corpora-
ção como um todo. Mas sem fechar 
os olhos ou ouvidos para a realida-
de – a população satisfeita com o 
fechamento de milhares de bares e 
botecos e a sensível diminuição da 
criminalidade -, duvidei da eficácia 
temporal da ação. Disse, naquele 
artigo: “Não me iludo, contudo, 
com a temporariedade. A ação os-
tensiva da polícia põe os bandidos 
em férias por uns dias, mas a onde 
passa. A criminalidade diminuiu 
pela presença da polícia, não pelo 
fechamento de bares.”

Lugar da ROTAMé nas ruas
O tempo, infelizmente, tem me dado razão, de cer-

ta forma mostrando que o aperto nossas ruas não com-
porta, ao mesmo tempo, policiais e bandidos. Alguns 
meses antes de artigo acima citado, em outro mais ex-
presso, chamado “Sesquicentenário da Polícia Militar 
e Rotam 24 horas”, defendi a necessidade dessa força 
policial sair dos quartéis e ir para as ruas. Creio ser da 
lembrança de todos que, em 2008, cedendo à pressão, 
especialmente de alguns setores da imprensa, que vin-
culavam a Rotam com mortes de pessoas, o governo, 
sem nem mesmo se preocupar em analisar a folha cor-
rida dos mortos, acabou mandando nossos soldados da 
Rotam se recolherem ao quartel durante o período no-
turno. A bandidagem, claro, agradeceu; as ruas ficaram 
mais espaçosas;  podiam agir com mais versatilidade. 
Os dias se passaram e o óbvio, até por ser óbvio, ocor-
reu: o número de crimes, em particular com resultados 
em morte, cresceu absurdamente, obrigando o governo 
– essa instituição que, sem saber o que fazer, faz o que 
não sabe fazer – a determinar a volta da Rotam para as 
ruas 24 horas por dia. A criminalidade caiu.

Como verdadeiro sistema binário, polícia e bandido 
não andam juntos. Quando a primeira trabalha, o segun-
do se retrai; ao contrário, polícia retraída, assustada, hu-
milhada e soldados, em geral, desestimulados é o sonho 
de consumo da bandidagem, que aproveita o momento 
para agir como se estivesse em confortável spa. A prova 
mais recente foi o assalto aos quatro policiais, aos que 
me referi no deste artigo. Não sei qual terá sido a leitura 
da população a respeito, sendo até possível que muitos, 
inclusive inocentes, tenham ficado satisfeitos, mais por 
ignorância que outro motivo, mas o fato é extremamente 
preocupante. Se policiais treinados para combater o cri-
me e ocupando duas viaturas são assaltados, algemados, 
espancados e ficam sem suas armas, o que não espera 
a nós, que não temos viaturas, nem armas, nem somos 
treinados para lutar com bandidos?

Por tudo isso, defendo, claramente, a presença osten-
siva da polícia nas ruas; mais claramente ainda, defendo 
o uso de viaturas camufladas, fardas pretas e soldados 
com caras fechadas parecendo de poucos amigos. Logi-
camente, isso não pode significar, nem justificar, trucu-
lência, arrogância, abuso de autoridade ou grosseria por 
parte de militares, nem permitir atos de achincalhe ou 
humilhação contra pessoas. O mal policial deve ser pu-
nido, assim como o bom bandido. Aliás, todo bandido é 
bom – o sentido do “bom” aqui é pejorativo – e deve ser 
tratado com rigor, punido de acordo com nossas leis até 

saber que nós, o povo, temos o direito de não ser suas 
presas. Do outro lado, todo policial é bom – o sentido do 
“bom” aqui é real – e deve ser tratado com respeito, até 
que, eventualmente, se prove não merecer a farda.

Enfim, nossas autoridades da segurança pública sa-
bem, ou devem saber, e, por isso, devem deixar claro 
para todos – inocentes, bandidos e policiais – que nessa 
área quem manda é a polícia. Mais particularmente, o 
secretário de segurança pública deve saber, proibindo 
os militares de fiscalizarem a jogatina que se combate o 
jogo ilegal; muito mais, após o assalto aos nossos qua-
tro soldados, deve ter tomado consciência que o fato 
de algumas viaturas terem circulado com sirenes e giro-
flex ligados nas ruas de grande empresa jornalística não 
justifica proibir que toda a força – leia-se, Rotam – seja 
aquartelada. Vamos ganhar esse jogo! Nós mandamos 
nessa praça e isso deve ficar bem claro para os bandidos. 
Nossos porta-vozes para dar o recado são os policiais de 
todas as forças, mas, especialmente, os militares, Rotam 
neles! (Ari Queiroz, doutor e mestre em Direito Cons-
titucional, Juiz de Direito e professor universitário e de 
pós-graduação na PUC-GO)

 
Artigo publicado na Coluna Opinião Pública da Edição de 

27/03/2011 do Jornal Diário da Manhã
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O
s últimos acontecimentos 
que levaram o nome da 
Polícia Militar do Estado 
de Goiás às principais 
manchetes brasileiras é 
algo que está incomodan-

do toda a sociedade goiana, prin-
cipalmente os militares do estado, 
que se sentem desprotegidos frente 
à enxurrada de acusações, fato que 
denigre, fere e magoa quem já ves-
tiu essa segunda pele.

Para o Major Célio Pereira Bar-
bosa, que atualmente está inativo 
essa perseguição contra os milita-
res goianos faz sangrar os corações 
daqueles que amam a Gloriosa PM 
goiana. “É lamentável o que estão 
fazendo com nossos meninos. São 
pessoas que se arriscam diuturna-
mente em prol da família goiana, 
combatendo cara a cara bandidos 
de alta periculosidade, armados até 
os dentes. Chega ser vergonhoso 
ver a imprensa e parte da socieda-
de querer manchar nossa honra”, 
afirma o Major.

Atuando na área de advocacia, 
Célio consegue enumerar bem os 
problemas enfrentados pela enti-
dade, que apesar de realizar um 
brilhante trabalho está sendo apre-
sentada por meio de chacotas. “Co-
nhecemos muito bem as leis que 
nos regem e justamente por isso 
estamos indignados com a quebra 
de prerrogativas. Rasgaram a Cons-
tituição Federal e as nossas Leis mi-
litares. A truculência e despreparo 
com o qual estão tratando os milita-
res, desde a famosa Operação Sex-
to Mandamento da Polícia Federal 
é algo inadmissível. Estão nos tripu-
diando, desmoralizando, enquanto 
a sociedade sofre com o aumento 
da violência em todas as esferas. 
Nossa instituição conta com cor-
regedoria e auditoria que são am-
plamente capazes de investigar e 
auxiliar no julgamento de qualquer 
militar”, enfatiza o Major.

Entre os pontos negativos que 
se apresentam no momento, a ida 
dos militares para Campo Grande, 

Ações contra 
militares ferem 
princípios jurídicos

a Constituição Federal
no Mato Grosso do Sul é a principal 
afronta segundo Célio. “Nossas au-
toridades, incluindo o Comandan-
te Geral deveriam se posicionar de 
forma mais enfática, não permitindo 
que essa desmoralização ocorres-
se. Estou na reserva mais tomo as 
dores dos nossos irmãos de farda e 
não existe essa historia de pré-con-
denação. Tudo precisa ser transitado 
e julgado, para somente assim sa-
bermos se há ou não culpados por 
essa gama de acusações que pairam 
sobre nossos militares”, destaca, 
ressaltando que este momento é o 
maior desastre em nossa corpora-
ção. “Esse ferimento demorará mais 
de 50 anos para cicatrizar. Preci-
samos ter coragem e inteligência 
para superarmos esses momentos 
difíceis. Nossa sorte é que contamos 
com um deputado atuante, que com 
certeza tomará as atitudes necessá-
rias, assim como a ASSOF, que tem 
se posicionado de forma veemente 
frente às ações que tumultuam nos-
so trabalho digno”, encerra. 

RasgaramA
tualmente a sociedade vive um tempo em que 
a aparência vale mais do que a essência e a 
competição impera nos relacionamentos, é 
imprescindível falar com as nossas crianças 
sobre companheirismo, amizade, amor, res-
peito e responsabilidades.

Devemos resgatar valores que tem se perdido 
no tempo. Investir em nossos professores, de forma 
que se sintam estimulados a soltar a imaginação, a 
paixão e o risco para explorarem novos caminhos 
que permitam que a escola deixe de ser formada por 
compartilhamentos fechados e passem a converter-se 
numa comunidade de aprendizagem, onde a paixão 

Colégio Militar Hugo de Carvalho 
Ramos na busca de uma 
educação escolar de qualidade

pelo conhecimento seja a divisa e a educação de me-
lhores cidadãos o horizonte.

Nessa busca de uma educação de qualidade, deve-
mos desenvolver em nossos alunos a autoestima, a so-
cialização, estimular a afetividade, a sabedoria, superar 
conflitos e acima de tudo valorizar o “ser”.

Devemos buscar práticas de organização e de ges-
tão da escola que visem a construção de uma democra-
cia e participativa, que prepare os alunos para a cidada-
nia plena. A educação de qualidade é aquela mediante 
a qual a escola promove, para todos, o domínio dos 
conhecimentos e desenvolvimento de capacidade cog-
nitivas e afetivas indispensáveis ao atendimento de ne-
cessidades individuais e sociais dos alunos, bem como 
a inserção no mundo e a constituição da cidadania 
também como poder de participação, em vista à cons-
trução de uma sociedade mais justa e igualitária.

Ubiratan Reges de Jesus Júnior
Maj QOPM, Comandante e Diretor do CPMG Hugo de 
Carvalho Ramos - Especialista em Educação, Docência 

Superior e Gestão Organizacional

A R T I G O
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F
oi realizada no dia 14 de 
abril a Solenidade de entre-
ga do Espadim Dom Pedro II 
aos 35 novos alunos do Cur-
so de Formação de Oficiais 
(CFO-1) do Corpo de Bom-

beiros Militar do Estado de Goiás. 
A cerimônia - que contou com 

a presença de diversas autoridades 
civis e militares - foi realizada no 
pátio da Academia Bombeiro Mili-
tar (ABM), no Setor Goiânia 2.  

Formatura do Espadim do CBMGO
O Espadim representa a arma 

e o símbolo do Cadete Bombei-
ro Militar e sua entrega significa a 
efetivação do então aluno do CFO 
como Cadete da Corporação. 

Durante a cerimônia, Coman-
dante Geral do CBMGO, Cel Car-
los Helbingen Junior, ressaltou a 
importância dos novos alunos que 
futuramente irão comandar a Cor-
poração. Os cadetes fizeram um 
desfile impecável, sendo o ponto 

alto da cerimônia a realização de 
um complexo, composto de mo-
vimentos sincronizados de ordem 
unida, que ao final, resultou na for-
mação da Cruz de Malta, símbolo 
internacional dos Bombeiros. 

Duas novas viaturas opera-
cionais foram entregues durante a 
cerimônia para o CBMGO, sendo 
uma viatura de combate a incêndio 
(ABT) e uma camionete (ASA) para 
o serviço de salvamento.

F O R M A T U R A

O
s cadetes do CBMGO ingressaram na atividade militar com 
uma mentalidade bastante distinta de seus antecessores no que 
diz respeito à luta de classe: a maioria reconheceu a importân-
cia da Assof  no processo de busca pelos direitos dos oficiais e 

se filiou à entidade. No total foram 47 novas filiações entre os ingres-
sos do CFO-1 e CFO-2.

Para o vice-presidente da instituição, o Tenente BM Gonçalves, 
os militares estão entendo o valor de serem representados por uma 
instituição como a Assof. “Nós fizemos um trabalho explicativo aos 
cadetes, mostramos nossas vitórias  que só foram possíveis devido à 
união da categoria”, afirmou o vice presidente.

Com informações BM5

Cadetes do CBMGO 
se filiam à Assof

Disciplina e determinação são as características desses 
novos cadetes do Corpo de Bombeiro Militar
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A ação conjunta entre as policias tem aprovação dos  rioverdense, 
que passaram a ter uma maior sensação de segurança

Parceria entre a Polícia Civil e 
PM é realidade em Rio Verde

D
esde o início do ano de 
2011 que a cúpula da 
Polícia Militar e da Polí-
cia Civil têm se reunido 
com a intenção de esta-
belecer uma verdadeira 

parceria entre os dois órgãos de 
Segurança Pública. 

Dentre as estratégias elaborou-
-se um cronograma de operação a 
serem realizados no ano em curso. 
A primeira operação conjunta rea-
lizou-se no mês de janeiro, quan-
do pela primeira vez na história de 
Rio Verde, as  duas  polícias com 
um contingente de quarenta PMs 
e vinte Policiais Civis desenvolve-
ram uma operação arrastão em to-
das as ruas da cidade, com a inten-
ção de combater o alto índice de 
homicídios, pois, somente naquele 
mês foram registrados dezenove 
casos de homicídios.

O resultado veio logo, pois no 
mês de fevereiro foram registrados 
apenas quatro homicídios. Um re-
sultado fantástico, traduzido pela  
redução drástica de um tipo de cri-
me que deixava a população inquie-
ta, especialmente os profissionais da 
Segurança Pública de Rio Verde.

A segunda operação conjunta 
entre as polícias militar e civil na 
cidade ficou marcada pela mega 

operação destinada ao enfrenta-
mento ao tráfico de entorpecente. 
Ocorreu no dia  05 de abril  visan-
do cumprir vinte mandados de bus-
ca e apreensão de objetos ilícitos 
como drogas, armas de fogo, veícu-
los e demais objetos vinculados ao 
tráfico de entorpecentes.

A operação foi planejada pelo 
Comandante do 2º BPM Tenente 
Coronel Wilmar Alves Rodrigues, 
Major Célio Leão de Morais Co-
mandante da 38ª CIPM, Oficiais do 
Comando  e pelos Delegados da 8ª 
Delegacia Regional de Polícia Civil. 

Os resultados foram surpreen-
dentes.  Foi apreendido  uma espin-
garda calibre 12 mm de dois canos, 
com quatro cartuchos intactos, dez 
munições calibre 22 mm, um re-
vólver Taurus calibre 38 mm com 
seis munições intactas, aparelhos 
de som automotivo e mesas de som 
com tuiters. Vários materiais eletrô-
nicos resultantes de ações delituo-
sas, como câmeras digitais, moni-
tores, aparelhos celulares e DVDs. 

Também foram apreendidos 
vinte e cinco quilos de ácido bórico 
em pó que é base para produção de 
crack, aproximadamente cinqüenta 
e duas pedras de crack médios e 
grandes, três porções de cocaína e 
vários cachimbos de usuários. Mais 

de dez pessoas adultas foram enca-
minhadas para delegacia por uso, 
tráfico de drogas e porte ilegal de 
armas de fogo.  

Toda a ação policial foi devida-
mente orientada e acompanhada 
por um Oficial da Polícia Militar 
e Delegados de Polícia.  A ação 
conjunta alcançou aprovação do 
povo rioverdense, pois, a popula-
ção sentiu mais esperançosa de ter 
uma tranqüilidade e sossego social 
garantidos. 

As próximas etapas da parceria 
da PM e PC visando o enfrentamen-
to à criminalidade em Rio Verde 
já estão sendo operacionalizadas. 
Será constante a continuidade des-
sas primeiras etapas, que envolve-
ram a redução dos índices de homi-
cídios e tráfico de drogas. 

Impulsionados pelos resultados 
inicialmente obtidos, os Oficiais 
e Delegados pretendem realizar  
novas incursões  nas temáticas de 
furto a pessoas, furto a residências, 
nos comércios e área rural. 

O prognóstico é de  criação de 
novas modalidades de policiamen-
to em áreas específicas como patru-
lhamento escolar e forma mais ge-
nérica, como patrulhamento tático 
com motocicletas. 

É certo que muitas novidades 
surgirão no campo da preserva-
ção da Ordem Pública na cidade 
de Rio Verde. Os policiais estão 
cientes que há muito a fazer, mas  
com a parceria da população, dos 
meios de comunicação, do empe-
nho inigualável do Prefeito Juraci 
Martins,  da Câmara Municipal e 
de iniciativas privadas, os objeti-
vos serão alcançados. 

Com informações: Samir Fraga de Pai-
va - 2º Ten QOAPM (Chefe da Sessão 

de Com. Social 2º BPM)
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O 
Estado de Goiás pode ser 
analisado por diversas 
óticas, entre elas pode-
mos citar a estrutura in-
teriorana da maioria de 
suas cidades, o desenvol-

vimento da região metropolitana e 
o crescimento vertiginoso e desen-
freado da região do Entorno, local 
onde se concentra grande parte dos 
crimes registrados no Estado.

A região do Entorno do Distrito 
Federal tem algumas particularida-
des, pois em sua maioria são cida-
des dormitórios que alimenta a mão 
de obra da capital federal. Entre-
tanto, apesar da proximidade, são 
cidades que vivem uma realidade 
diferente, com verbas infinitamen-
te menores que as praticadas em 
Brasília e cidades satélites. Assim, 
o que se percebe, sem desmerecer 
os moradores da região, é que essas 
cidades formam um cinturão de ex-
cluídos, que não usufruem dos be-
nefícios de uma região metropoli-
tana, mas sim, sofrem com todas as 
suas dificuldades, principalmente 
no que diz respeito à infraestrutura 
e violência. 

Para debater essa segunda ad-
versidade, a ASSOF convidou o 
Chefe do Gabinete do Entorno, Cel. 
Edson Costa, para apresentar a rea-
lidade desta região, que a cada dia 
se fortalece, sendo uma das princi-
pais do Estado. Esse Gabinete foi 
criado justamente para combater os 
altos índices de violência da região, 
que é considerado um dos mais al-
tos do planeta e terceiro mais vio-
lento do país.

Durante o encontro, o Cel. Ed-
son, que já foi comandante geral da 
Polícia Militar de Goiás, expos a situ-
ação dos 19 municípios goianos que 
integram a região do entorno, apre-
sentando números que comprovam 
os obstáculos vividos pelos cidadãos 
da região. Para se ter uma idéia da 
gravidade, números chocam pelo 
aumento crescente de violência. Dos 
20 municípios goianos onde mais 
ocorrem homicídios dolosos, 11 es-
tão no entorno, sendo que somente 
em Luziânia 124 pessoas foram as-
sassinadas em 2010. O latrocínio 
também é praticado com freqüência 
na região, que agrega cinco dos seis 
municípios mais violentos de Goiás.

Vale ressaltar, que apesar da 
proximidade, os municípios goia-
nos não recebem nem um centavo 
destinado a segurança do Distrito 
Federal. Uma situação alarmante, 
visto que a Capital Federal conta 
com um grande efetivo, muito bem 
estruturado e remunerado, enquan-
to a PM goiana tenta, através de um 
esforço sobre-humano, superar as 
adversidades e resgatar a dignidade 

O entorno pede socorro

Região é uma das mais 
violentas do mundo

Homicídios em 2010
Local Taxas

Inglaterra 0,10

Argentina 7,30

Média Mundial 10,00

São Paulo 10,47

Goiânia 20,59

Goiás 24,08

Brasil 25,20

Rio de Janeiro 30,00

Cristalina 30,06

Planaltina 33,08

Formosa 33,97

Cidade Ocidental 41,16

Padre Bernardo 43,34

Santo Antonio do Descoberto 50,66

Novo Gama 54,73

Águas Lindas 55,17

El Salvador (País mais violento do mundo) 71,00

Luziânia 71,04

Alagoas (Estado mais violento do Brasil) 71,30

Valparaíso 75,97

Para cada grupo de 100.000 pessoas

e segurança. Entretanto, o entorno 
contará com o apoio do Governo 
Federal, que vai enviar uma tropa 
de 70 homens da Força Nacional 
de Segurança Pública (FSNP) para 
nos municípios do entorno do Dis-
trito Federal. Esta é a segunda vez 
que a Força Nacional atua no Esta-
do. A tropa deve manter a ocupa-
ção pele menos por três meses.

Sob a tutela do Cel. Edson, o ga-
binete fez um grande estudo e ma-
peou as principais necessidades da 
região, fato que fortalecerá o com-
bate ao crime de forma inteligente 
e permanente.

C
om a chegada de novas indústrias, usinas e expansão no comér-
cio, a cidade de Catalão vem crescendo notadamente e como 
consequência tem aumentado o índice de criminalidade, ficando 
sua população cada vez mais vulnerável diante do crescente e 
variado número de ocorrências policiais registradas, como furtos, 
roubos, algumas das vezes com vítimas fatais, causados principal-

mente pelo tráfico e uso de drogas.
Preocupado com esta realidade, o Tc QOPM Francisco Feitoza Neto, 

desde que assumiu o comando do 18º BPM em 17 de janeiro de 2011, 
vem trabalhando com o objetivo de melhorar as condições de trabalho 
dos policiais militares pertencentes a esta Unidade Operacional, para que 
possam elevar o nível de atendimento à população catalana e das cidades 
pertencentes à área de sua circunscrição.

Catalão cresceu bastante nos últimos anos, 
crescendo também o número de crimes, entretanto 
o comando do 18º BPM  tem realizado um excelente 
trabalho no combate à violência na localidade

Combate ao crime
em Catalão

Ações para 
alcançar essas 

metas
• Mudanças nas escalas de 

serviço;
• Parcerias com prefeituras, 

comércios e empresas das 
cidades pertencentes à área 
do 18º BPM, para construir 
o COPOM que será referên-
cia no estado, onde a obra 
já está quase concluída;

• Aumento da dotação do es-
tado para pagamento do po-
liciamento virtual; 

• Parceria com a prefeitura e 
câmara municipal de Cata-
lão, conseguindo o valor de 
R$ 10.000,00 (dez mil reais) 
para aumentar o policia-
mento virtual, cujo convê-
nio está em fase final, aguar-
dando apenas tramitação;

• Implantação do policiamen-
to comunitário que é mode-
lo de policiamento em todo 
o estado;

• Aperfeiçoamento da tropa 
com o POP “Procedimento 
Operacional Padrão” 3ª Edi-
ção; 

• No dia 18 de abril foram 
trocadas toda frota de viatu-
ras do 18º BPM.   
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N
o dia 09 de maio os pre-
sidentes dos clubes (Ofi-
ciais, Oásis, Jaó, Social 
Feminino e Engenharia), 
se reuniram com o Se-
cretário Municipal de Fi-

S
ério, integro e disciplinador, o Capitão Car-
rijo assumiu o comando da 8ª Companhia 
da Polícia Militar, lotada na Penitenciária 
Cel. Odenir Guimarães, antiga Cepaigo. 
Sua experiência em outras unidades será 
de extrema importância para os novos pro-

jetos que serão desenvolvidos pelo novo comandan-
te. “Estou muito realizado com esta nova função. 
Chegar à  8ª CIA e encontrar bravos combatentes 
é muito animador, pois tenho a certeza que juntos 
desenvolveremos um brilhante trabalho”, enfatiza 
Carrijo, que ressalta o desprendimento de toda a 
tropa. “Fui muito bem recebido por todos e espe-
ro ser um parceiro de nossos militares nesta nova 
empreitada”, afirma o Capitão, que além do serviço 
operacional, auxilia na preservação da Penitenciá-
ria, que conta com presos privados de liberdade, em 
regime fechado: masculino e feminino; em regime 
semi-aberto: masculino.

Isenção do IPTU permite ao Clube 
dos Oficiais realizar projetos sociais

Presidentes dos clubes 
de Goiânia se reúnem 
com o Secretário 
Municipal de Finanças

nanças, Dário Délio Campos , para 
discutir remissão/isenção do IPTU 
das áreas dos clubes que assinaram 
convênio com a Prefeitura com 
base na Lei Complementar Munici-
pal nº 170 de maio de 2007. 

O Deputado Estadual Bruno 
Peixoto, esteve presente na reunião 
acima citada, e foi um dos agentes 
principais para viabilizar o encon-
tro. A lei que possibilita a remissão 
e a isenção do IPTU faz com que o 
clube possa propiciar  a prática de 
esporte aos alunos da rede munici-
pal de ensino. 

O Clube dos Oficiais vem man-
tendo em suas modalidades espor-
tivas, desde 2007, mais de cem 
alunos da rede municipal, devida-
mente encaminhados pela Secreta-
ria Municipal de Esporte e Lazer. 

Segundo o presidente do Clu-
be dos Oficiais, Capitão Elias o 
convênio está praticamente acerta-
do, faltando apenas alguns ajustes 
burocráticos “O Sr. Secretário de 
Finanças nos assegurou que reali-
zado o ajustamento, o Clube dos 
Oficiais deve obter o benefício”, 
afirmou o presidente..

Capitão Carrijo almeja 
desenvolver grande trabalho 
nesta importante unidade

Novo Comando na 8ª CIA

Buscando interação dos oficiais 
o Clube dos Oficiais promove 
momentos de sociabilização

Happy Hour no
 Clube dos Oficiais

O 
Clube dos Oficiais da Polícia e do Corpo de 
Bombeiros Militares do Estado de Goiás tem 
buscado nesta nova gestão resgatar a intera-
ção entre oficiais das duas corporações e seus 
familiares. Para isso tem proporcionado aos 
associados momentos lúdicos para amenizar 

o estresse do dia a dia enfrentados pelos bravos homens 
e mulheres que trabalham pela segurança pública em 
nosso estado. Idealizado pelo departamento de Comu-

Confraternização 
reúne militares, 

amigos e familiares

nicação Social/Eventos/Esporte da ASSOF, comandado 
pelo Tenente Barbosa, e com o apoio de toda a direto-
ria da instituição, todas as sextas-feiras ocorre o Happy 
Hour da Assof, no Restaurante Taipiri, iniciando a partir 
das 18 horas, sem ter hora para acabar.

O primeiro Happy Hour ocorreu no dia 03 de maio 
e foi um completo sucesso, com a presença de mais de 
150 pessoas. Na ocasião os convidados foram brindados 
com um belíssimo espetáculo do quarteto PM Show.
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Prestação de contas mês de Janeiro  de  2011     

RECEITA

Mensalidade sócio militar PM/CBM Ativo-Inativos/Inativos/Pensionista R$ 91.763,00

Mensalidades sócio contribuinte civil recebidas na recepção R$ 4.796,00

Locação do salão de festas “Igreja Batista das Cidades” R$ 1.000,00

Locação espaço para instalação de Outddor R$ 600,00

Revista de Segurança Pública R$ 1.500,00

Locação do freezer do salão de festas R$ 380,00

Locação do salão de festas R$ 2.060,00

Locação do Campo de futebol R$ 280,00

Expedição de carteirinhas R$ 10,00

Exame médico R$ 545,00

Convite ingresso R$ 847,00

Natação R$ 1.310,00

Hotel de trânsito R$ 2.856,00

Locação chalé em Aruanã R$ 450,00

Locação sala de massagem R$ 250,00

Locação quadra de tênis R$ 869,50

Estacionamento mensalista R$ 125,00

Estacionamento rotativo R$ 369,00

Locação Painel no muro na Rua 148 R$ 1.000,00

Taxa de manutenção via boleto bancário R$ 676,98

Locação das piscinas  UNIVERSO  via depósito bancário R$ 1.500,00

Locação das piscinas  UNIVERSO  via boleto bancário R$ 1.638,90

TOTAL ATIVO R$ 114.826,38

DESPESAS 

Domingos Teodoro  (devolução distrato salão de festas) R$ 250,00

Serviço extra  (estacionamento) Valdecy Ribeiro de Souza R$ 35,00

TOMATEC – Manutenção das piscinas R$ 1.643,10

Zival Joaquim Pereira – Major PM Diretor de Dia R$ 600,00

Borracharia do Ratinho  ( Pálio ) R$ 10,00

Gasolina  Vectra  (Posto Ratinho) R$ 190,99

Docelagens  (embalagens para revista ASSOF) R$ 23,71

Gasolina  Vectra  (Posto Ratinho) R$ 230,00

Gasolina  Vectra  (Posto Xodó) R$ 77,23

Hidroqualit – química das piscinas  Patrícia R$ 1.530,00

Limpeza e Conservação  (Start Químico) R$ 539,00

Consumo  (café, açúcar, copos) Ver durão da Roça R$ 45,32

Consumo  (café, açúcar, copos) Supermercado Bom Dia R$ 32,70

Limpeza e conservação  ( Supermercado Bretão) R$ 59,46

Manutenção e reparos  ( Ferragista AKITEM) R$ 519,90

Vivo Celular empresa mês  07/2010  (Transferência de verba) R$ 2.860,00

Custas judiciais  (Jurídico/Drª Ana Clara) R$ 73,50

Água nina  ( consumo ) R$ 44,00

Água nina  ( consumo ) R$ 77,50

Ronaldo Coelho  (portaria)  mês  10/2010 R$ 582,00

Ronaldo Coelho  (portaria)  mês  11/2010 R$ 582,00

Cel PM Eledir (devolução distrato salão de festas) R$ 100,00

Valéria Ferreira Santana mês 12/2010 R$ 430,77

Maria Socorro Alves da Silva  férias  12/2010 R$ 1.190,96

Gratificação Motorista Antônio Bento da Cruz – ST PM  mês  07/2010 R$ 600,00

Manutenção e reparos  (eliminador 220 wts) R$ 34,00

Manutenção e reparos  (mosaico) R$ 30,00

Manutenção e reparos (instalação purificador de água) R$ 61,70

Gasolina  Vectra R$ 255,76

Álcool  do Vectra R$ 150,00

Gasolina  Pálio R$ 20,00

Despesas da Posse (certificados, mesas e cadeiras, bateria microfone) R$ 415,80

Super Zé Supermercado   Gás para sauna R$ 76,00

Inseticida mata mato  (campo de futebol) R$ 27,00

Conservação e Limpeza  (casa do sindico) R$ 90,00

Conservação e limpeza  ( Rio vermelho Atacadista ) R$ 81,88

Conservação e limpeza  ( Pérola Atacadista ) R$ 371,20

Conservação e limpeza  ( Empório 87 ) R$ 6,34

Cap PM Pedro Rocha (serviço Diretor de dia mês  Dezembro de 2010) R$ 225,00 

Drª Ana Clara  “Jurídico” mês   12/2010 R$ 4.041,26

Drº Pedro Pinheiro de lemos Neto   “médico” mês  11/2010 R$         1.174,80

Profº André Lima  “Aluno Atleta” mês 12/2010 R$ 808,50

Folha pagamento mês  12/2010 R$ 19.144,57

Folha do 13º  salário / 2010 R$ 17.633,89

Férias servidor Darcisio Vicente da Cunha mês  12/2010 R$ 2.233,37

Férias servidor Pedro Cabral dos Santos Filho mês  01/2011 R$ 2.010,69

FGTS   11/2010 R$ 2.829,69

FGTS   12/2010 R$ 2.540,97

PIS       12/2010 R$ 396,66

Oi Brasil Telecom “telefone  fixo”  mês  12/2010   R$ 454,72

Embratel  21  “Interurbanos” mês  12/2010   R$ 37,36

CELG  sede Goiânia mês  11/2010 R$ 5.605,90

CELG sede  Goiânia mês  12/2010 R$ 6.011,18

CELG  Aruanã mês  12/2010 R$ 82,86

SANEAGO  Sede  Goiânia               mês  10/2010 R$ 1.542,90

SANEAGO  Sede  Goiânia               mês  11/2010 R$ 1.435,89

SANEAGO  Aruanã                          mês  12/2010 R$ 40,83

Drº  Luiz Fernando “Jurídico”  Diferença  mês  11/2010 R$ 850,00

Drº  Luiz Fernando “Jurídico”          mês  12/2010 R$ 9.850,00

Profº  José Gomes Sobrinho  “aluno atleta”         mês  11/2010 R$ 1.170,00

TV Fonte da Vida “Programa SOS Segurança”  mês   01/2011 R$         4.100,00

Pagamento cheque devol.  006077  Banco Itaú 12/2009 “Doação” APM R$ 570,00

Manutenção e Reparos 10/2010  Ferragista Mozaico Ltda  R$ 798,70

Manutenção e Reparos 12/2010 Parque das Pedras  “Parque Aquatico” R$ 650,00

Manutenção das piscinas  mês  09/2010  Piscina  Azul R$ 1.300,00

Assinatura Periódica  mês  Janeiro de 2011  parcela  5/6  Revista isto é R$            116,65

Conservação e limpeza   mês  12/2010  3 A Gran Stile R$         1.106,53

SHV Gás  mês  08/2010  Sauna R$ 663,35

SHV Gás  mês  09/2010  Sauna R$ 500,00

SHV Gás  mês  01/2011  Sauna R$ 552,46

A Ouro Tintas mês 11/2010   “Reforma das Instalações” R$            156,10

A Ouro Tintas mês 12/2010   “Reforma das Instalações” R$            156,10

Casa do Sindico mês 12/2010  “Limpeza e conservação” R$ 475,00

Cartuchos.COM  mês  12/2010 R$ 90,00

Despesas, tarifas  e  taxas   bancarias R$ 623,81

Total Passivo R$     107.313,16               

Ativo       Janeiro / 2011 R$     114.826,38

Passivo   Janeiro / 2011 R$     107.313,16

Saldo (Transportado para o mês de Fevereiro / 2011) R$         7.513,22 

Prestação de contas mês de Fevereiro  de  2011     

RECEITA

Mensalidade sócio militar PM/CBM Ativo-Inativos/Inativos/Pensionista R$        90.568,69

Mensalidades sócio contribuinte civil recebidas na recepção R$          3.680,00

Locação Churrasqueira R$               40,00

Locação sala da capoeira  “Mestre Sarara” R$             100,00

Hidroginástica    R$               95,00

Locação do freezer do salão de festas R$             345,00

Locação do salão de festas R$          4.030,00

Locação do Campo de futebol R$             700,00

Expedição de carteirinhas R$               40,00

Locação da lanchonete   Dezembro/2010  e  Janeiro/2011 R$          1.040,00

Convite ingresso R$             810,00

Natação R$          2.500,00

Hotel de trânsito R$          1.495,00

Locação do Restaurante  Dezembro/2010  e  Janeiro/2011 R$          2.800,00

Locação sala de massagem R$             250,00

Locação quadra de tênis R$          1.311,00

Estacionamento mensalista R$             795,00

Estacionamento rotativo R$             731,00

Locação Painel no muro na Rua 148 R$          1.000,00

Locação espaço Outdoor (Gráfica e Editora Única Ltda.) R$             670,00

Taxa de manutenção via boleto bancário R$          1.034,42

Devolução Diferença salário (estorno) Maria Socorro Alves da Silva R$             154,56

TOTAL ATIVO R$      114.189,67      

DESPESAS 

Serviço  Extra estacionamento noturno rotativo  ( Pedro Cabral  ) R$             120,00

Água Nina  ( consumo ) R$             285,50

Devolução parcial de locação de Chalé em Aruanã/ Cap PM Freitas R$             195,00

Pagamento estacionamento  rotativo veículo ASSOF em serviço R$               20,00

Lavagem  e Hidratação do veículo Vectra da ASSOF R$               25,00

Gratificação Diretor Presidente Cap PM Elias Ferreira Tosta R$            1.700,0

Serviço de Dir. de Dia 01/2011(Cap PM Pedro Rocha e Ten PM Barbosa) R$             300,00

Gratific. 01/2011 Gerson Dias dos Santos – Major PM Dir. Financeiro R$          1.220,00

Gratificação 01/2011 Junio Alves Araújo – Major PM Dir. Art. Política R$          1.220,00

Gratific. 01/2011 Zival Joaquim Pereira – Major PM Dir. Administrativo R$          1.220,00

Gratificação 01/2011 André Luiz Gonçalves Santos-Ten BM Vice Presid. R$          1.220,00

Gratificação 01/2011 José Ferreira Barbosa – Ten BM Dir. Social R$          1.220,00

Gratificação 01/2011 Afrânio Carrijo Oliveira – Cap PM Dir. Jurídico R$          1.220,00

Gratificação 01/2011 Ubiratan Reges de Jesus Jr-Maj PM Dir. Secretário R$          1.000,00

Gratificação 01/2011 Walter Caixeta Araújo – Maj PM   SOS Segurança R$             500,00

Gratificação mês Outubro de 2010 ST PM Antônio Bento da Cruz R$             600,00

Gratificação mês Outubro de 2010 SD PM Reginaldo Alves Ribeiro R$             580,00

Gratificação mês Nov. de 2010 SD PM Jairson Santiago de O. Junior R$             580,00

Rescisão Contrato de trabalho Tatiana Abadia Gregório de Araújo Soares R$          2.090,55

Rescisão Contrato de trabalho Valéria Ferreira Santana R$          1.055,49

FGTS Multa rescisória Tatiana Abadia Gregório de Araújo Soares R$          1.296,87

FGTS Multa rescisória Valéria Ferreira Santana R$             116,47

Vivo celular empresa parcelamento  1/6 R$          1.529,53

Folha de pagamento mês Janeiro de 2011 R$        18.750,90

Professor José Gomes Sobrinho (aluno atleta) mês Dezembro de 2010 R$          1.170,00

Drª Patrícia  ( Hidroqualit / química das piscinas ) R$             765,00

Contador  (ética Contábil S/C) meses Dezembro/2011 e Janeiro/2012 R$          1.575,00

 Som  Alano (Mobilizações março a junho/2010 Maj Araújo ) parcela 2/6 R$          1.000,00

Conservação e limpeza  Casa do Síndico R$            415,95

Custas  judiciais  (jurídico)  R$         1.104,20

Drº Luiz Fernando Jurídico mês 01/2011 R$         7.880,00

Diferença Jurídico mês 12/2010  Drº Luiz Fernando R$         1.000,00

Purificador de Água Soft R$            900,00

Edital de Eleição 2010 – Referente mês Outubro de 2011 R$            400,00

Revista Isto é – parcela 6/6 R$            116,65

SHV Gás Sauna R$            471,44

Correspondências R$            351,90

Papelaria Expediente  (Papelaria Tributária ) R$            901,83

Posto Nove   ( Gasolina do Vectra ) R$              50,00

Estacionamento do Vectra  (Cap PM Carrijo) R$                3,00

Auto Posto do Ratinho Ltda.   (Abastecimento do Vectra) R$              97,01

Auto Posto do Ratinho Ltda.   (Abastecimento do Vectra) R$            120,00

Combustível, troca de óleo Vectra meses Novembro e Dezembro/2010 R$            837,92

Pó de telha para manutenção da quadra de tênis dezembro de 2010 R$            590,00

Gráfica Sete Ltda. – Convite Posse Nova Diretoria R$            370,00

Programa SOS Segurança Fonte TV  mês 02/2011 R$         4.100,00

Jornalista SOS Segurança  Thiago Fernandes  meses 10 e 11/2010 R$         1.400,00

Jornalista SOS Segurança  Rafaela Tadão        meses 10 e 11/2010 R$         1.400,00

IPVA  e licenciamento do Vectra 2010 R$         1.910,03

IPVA  e licenciamento do Pálio 2010 R$            594,56

Correspondências referentes ao setembro de 2010 (Falcão e Borges) R$            655,60

Tinta Impressora  Cartuchos.COM   ( Suprimento de Informática) R$            120,00

Goiânia Ferro e Aço  ( Reforma do Toboágua ) R$         2.352,00

Mosaico Ferragens  ( manutenção e reparos) R$            529,30

Reparos Motores Elétricos das Piscinas  parcela 1/3 Filadélfia Ltda. R$            600,00

Restaurante  Tapiri  Dezembro/2010 R$         2.461,40

Restaurante  Tapiri  Janeiro/2011 R$         2.721,80

Restaurante  Posse Nova Diretoria Biênio 2011/2012 R$            650,00

INSS   01/2011 R$         6.982,22

IRRF  funcionários Darcisio e Valdecy R$              17,12

PIS  01/2011 R$            195,08

Saneago  12/2010 (Goiânia) R$         1.431,46
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Saneago  01/2011 (Aruanã) R$              40,83

Saneago  01/2011 (Goiânia) R$            961,30

Oi Brasil Telecom   telefone fixo 62  3241.9271     mês  01/2011 R$            410,71

Oi Brasil Telecom   telefone fixo 62  3241.9271     mês  02/2011 R$            389,48

Interurbano 21 Embratel  mês Janeiro de 2011 R$              37,84

Interurbano 21 Embratel  mês Fevereiro de 2011 R$              38,63

CELG    (Goiânia)                             mês  01/2011 R$         5.322,02

CELG    (Aruanã)                              mês  01/2011 R$              74,42

Manutenção e reparos   Fio 6 MM  (Ultra Luz )  Elétrico R$                7,40

Manutenção e reparos  Eletrosul  fusível             Elétrico R$                6,40

Tinta  para impressora   Cartuchos.COM R$              90,00

Adiantamento funcionários  (Vale transporte) R$            210,00

Restaurante Tapiri  (cheque anterior  mês 11/2010) R$         2.860,00

FGTS  mês  01/2011 R$         1.646,95

Tinta da Impressora  Cartuchos.COM R$              80,00

Válvula  reguladora de pressão  Soft  (filtro bebedouro)  R$              65,00

Publicidade  ( Faixas de Tecido ) Silkibrás  mês  11/2010 R$            260,00

Publicidade  ( Faixas de Tecido ) Silkibrás  mês  08/2010 R$            120,00

Reforma  Pintura  (Ouro Tintas )  Outubro/2010 R$            211,75

Conserto Cortador de Grama  (Eletro Motor Solda  )  Dezembro/2010 R$            220,00

Refrigerantes e água  (Posse Nova Diretoria)  Biênio  2011/2012 R$            126,00

Água  consumo  Garrafão (Diskolada  Distribuidora)  Dezembro de 2010 R$           275,40

Reparos  Ferragista  Mosaico  mês  Novembro de  2011 R$           579,40

Reparos  Ferragista  AKITEM   mês Dezembro de 2010 R$           329,70

Tomatec  produtos de conservação das piscinas R$           931,00

Brasauto  ( Carjan Mecânico )  parcela  1/4  conserto do Vectra R$        1.017,00

Café  ( Empório 87 ) R$             35,12

Reparos  /  interruptor duplo   (Comercial Bonfim) R$               6,00

Refeição  ( Restaurante da Marina) R$             12,50

Manutenção e reparos  (elétrico) Eletrosul R$           117,00

Conservação e limpeza Pérola  Atacadista R$           741,86

Casa do Pica Pau  ( faca para jardim / cortador de grama ) R$             29,00

Supermercado Bretas  (Pilhas controle remoto hotel ) R$             39,95

São Jorge Shopping da Construção  (reparos/pintura) R$           114,01

Correspondência  Janeiro/2011  Falcão e Borges R$           235,80

Casa do Pica Pau  ( Tesoura para jardim / cortador de grama ) R$             77,00

Casa Agropecuária  (adubo campo de futebol) R$           330,00

Reparos válvula de descarga   ( Casa Iracema) R$             30,00

Pinheiro e Bessa Ltda. ( Conservação e Limpeza ) R$             79,30

Hidrometal  (manutenção e reparos) R$             70,00

Cirineu         (manutenção e reparos) R$           150,00

Tomatec  produtos de conservação das piscinas R$           675,60

Essência de Eucalipto  sauna  ( Piscina Azul ) R$             96,00

Supermercado Amazônia (Produtos de conservação e limpeza) R$             70,46

Papelaria Tributária  (cartucho de tinta da impressora) R$           106,72

Comercial Flamboyant / manutenção e reparos  ( cimento  3  litros ) R$               2,00

Real parafuso  (manutenção e reparos) R$             26,40

Manutenção e reparos (Ferreira e Macedo  ) R$               6,50

Coroa de Flores  Dezembro/2010,   Janeiro e Fevereiro de 2011 R$           750,00

Manutenção e reparos ( T& S Materiais ) R$             15,00

Papelaria Dinah   ( Fita Crepe ) R$               2,95

Ferragista Mosaico  ( manutenção e reparos ) R$           109,02

Despesas cartório  (Baixa de protestos ) R$             62,25

Despesas cartório ( Registro ata Eleição e Posse ) novembro  de  2010 R$           108,54

1º Fórum promoção Oficiais  (salgados/refri.) Panificadora Mundial R$           101,50

Despesas Bancárias / Banco Real e Banco Itaú  mês Fevereiro de 2011  R$           416,78

Total Passivo R$     107.231,27               

Ativo       Fevereiro / 2011 R$     114.189,67      

Passivo   Fevereiro / 2011 R$     107.231,27

Saldo (Transportado para o mês de Março / 2011) R$         6.958,40 

Prestação de contas mês de Março de 2011     

RECEITA

Mensalidade sócio militar PM/CBM Ativo-Inativos/Inativos/Pensionista R$ 93.298,00

Mensalidades sócio contribuinte civil recebidas na recepção R$ 1.800,00

Hidroginástica    R$ 60,00

Locação do salão de festas R$ 5.845,00

Locação do Campo de futebol de grama sintética R$ 340,00

Locação do Campo de futebol R$ 80,00

Convite ingresso do Campo de futebol R$ 100,00

Locação do Campo para aulas futebol  Profº Zezinho mês 02/11 R$ 280,00

Expedição de carteirinhas R$ 20,00

Locação da lanchonete    Fevereiro/2011 R$ 510,00

Locação do Restaurante  Fevereiro/2011 R$ 1.500,00

Convite ingresso R$ 435,00

Natação R$ 2.180,00

Hotel de trânsito R$ 2.820,00

Locação quadra de tênis       mês Fevereiro de 2011 R$ 3.207,00

Estacionamento mensalista  mês Março     de 2011 R$ 1.020,00

Estacionamento rotativo de festas R$ 160,00

Locação Piscina UNIVERSO R$ 1.544,85

Locação Painel no muro na Rua 148 mês  Março de 2011 R$ 1.000,00

Locação espaço Outdoor (Gráfica e Editora Única Ltda.) Março de 2011 R$ 670,00

Taxa de manutenção via boleto bancário R$ 1.068,00

TOTAL ATIVO R$ 117.937,85

DESPESAS

Rodo aspirador de piscina (Piscina Azul) R$ 40,00

FECEG – Federação dos Clubes de Goiás  mês  Março de 2011 R$ 100,02

Doação para aquisição de munição (Estágio Oper. Especiais 14º CRPM) R$ 250,00

Encadernação  capa dura (documentos eleição Biênio 2011/2012) R$ 40,00

Conserto manutenção e reparos Vectra parcela 1/2  ( Check Car ) R$ 500,00

Custas cartorárias renovação certificado da AGANP R$ 295,50

Serviço de Diretor de Dia  02/2011  Pedro Rocha da Silva – Cap. PM R$ 75,00

Pneus 175 -65 -  Pálio  (CN Store) R$ 280,00

Alinhamento e Balanceamento Pálio  (Del Alinhamento) R$ 55,00

Serviço confecção tampa para filtro piscina (Circular Torneadora Ltda.) R$ 90,00

Taxa de Expediente Municipal 2011 R$ 34,19

Xerox de processo associado (Jurídico) R$ 20,70

Café   (Supermercado Marcos) R$ 5,58

Estacionamento  rotativo veículos clube em serviço mês  Março de 2011 R$ 7,00

Gasolina Pálio  (Auto Posto Ratinho Ltda.) R$ 25,00

Gratificação fevereiro/2011 André Luiz Gonçalves dos Santos-2º Ten BM R$ 1.220,00

Gratificação  Fevereiro/2011 José Ferreira Barbosa-1º Ten BM R$ 1.220,00

Gratificação  Fevereiro/2011 Afrânio Carrijo de Oliveira-Cap PM R$ 1.220,00

Gratificação  Fevereiro/2011 Junio Alves Araújo-Maj PM R$ 1.220,00

Gratificação  Fevereiro/2011 Zival Joaquim Pereira - Maj PM R$ 1.220,00

Gratificação  Fevereiro/2011 Gerson Dias dos Santos -Maj PM R$ 1.220,00

Gratificação  Fevereiro/2011 Ubiratan Reges de Jesus Junior –Major PM R$ 1.000,00

Gratificação  08, 09 e 11/2010  Afrânio Carrijo de Oliveira-Cap PM R$ 3.000,00

Gratificação  07, 08, 09 e 10/2010    Elias Ferreira Tosta – Cap PM R$ 4.000,00

Diretor de Dia 02/2011 José Ferreira Barbosa – 1º Ten BM R$ 150,00

Diretor de Dia 02/2011 André Luiz Gonçalves dos Santos – 2º Ten BM R$ 150,00

Gratificação dezembro/2010 Jairson Santiago de Oliveira Junior –SD PM R$ 580,00

Gratificação  Novembro/2010 Reginaldo Alves Ribeiro –SD PM R$ 580,00

Gratificação  Novembro/2010 Antônio Bento da Cruz –ST  PM R$ 600,00

Gratificação  Fevereiro/2011  Walter Caixeta de Araújo – Maj PM R$ 500,00

Pro labore fevereiro/2011  Profº José Gomes Sobrinho-Proj. Aluno Atleta R$ 1.170,00

Pro labore  Janeiro/2011  Pedro Pinheiro de Lemos Neto  ( Médico ) R$ 1.068,00

Desconto  Indevido Maria  Naide dos Reis e Silva   parcela  1/2 R$ 500,00

Desconto Indevido  Otaviano Coelho de Souza        parcela  1/2 R$ 500,00

Hidroqualit   ( Patrícia Química ) R$ 817,50

Gratificação Fevereiro/2011 Elias Ferreira Tosta-Cap PM Dir Presidente R$ 1.700,00

Sul América Seguros  parcela  1/4  seguro do Corsa R$ 311,55

Diferença venda do Vectra e aquisição do Corsa Sedan Prêmio 2011 R$ 8.440,00

Férias  servidor João Batista Fernandes  mês  03/2011 R$ 1.642,93

Férias  servidor Gleidson Pinheiro Mascarenhas  mês  03/2011 R$ 1.285,09

Folha de pagamento mês  Fevereiro de 2011 R$ 17.124,93

Reparos no Vectra  ( Troca do para brisas ) R$ 450,00

Conserto manutenção e reparos Vectra parcela 1/2  ( Check Car ) R$ 650,00

PIS   07, 08, 09, 10 e 11/2010 R$ 1.296,67

IRRF  03, 04, 06, 10 , 12  e  13º de 2010 R$ 3.714,20

Vivo celular empresa  parcela  03/2011 R$ 1.389,99

IPTU/2011  Aruanã – GO R$ 564,35

ITU / 2009  Caldas  Novas –GO R$ 378,31

ITU / 2010  Caldas   Novas -GO R$ 2.841,71

Saneago Sede Goiânia  02/2011 R$ 614,05

Saneago Sede campestre  Aruana-GO R$ 44,87

CELG  Sede Goiânia  02/2011 R$ 6.319,06

CELG  Sede campestre  Aruana-GO R$ 120,75

Vivo celular empresa  parcela  02/2011 R$ 1.563,75

Manutenção campo sintético (aplicação borracha granulada) R$ 880,00

Expediente  (Papelaria Tributária) R$ 163,28

Tinta Impressora (Suprimento de informática) R$ 130,00

FECEG – Federação dos Clubes de Goiás   03/2011 R$ 100,02

IRRF  02/2011 Darcisio e Maria Socorro R$ 14,09

PIS       02/2011 R$ 173,11

FGTS   02/2011 R$ 1.461,65

INSS    02/2011 R$ 6.206,63

Revalidação cartões de acesso  Náutico  Clube  Caldas Novas – GO R$ 467,50

Reparos  motor casa máquinas das piscinas parcela 2/3  Filadélfia R$ 550,00

Refeições  02/2011  ( funcionários/Diretores) Restaurante Tapiri R$ 2.592,00

Confratern. de Associados (recepção Cadetes PM) Restaurante Tapiri R$ 1.213,00

Custas  Judiciais   02/2011  (Departamento Jurídico) R$ 146,79

Correspondências  mês  Janeiro de 2011 R$ 827,14

Jornalista SOS Segurança 12/2010 e 01/2011  Thiago Fernando Rosa R$ 1.400,00

Jornalista SOS Segurança 12/2010 e 01/2011  Rafaela Moreira Tadão R$ 1.400,00

Reparos do Vectra  2º parcela  Brasauto R$ 1.500,00

Contador  Adenir  (Ética Contábil  SC)   mês  02/2011 R$ 700,00

Conserto Bomba  (piscinas)  Elite Moto Bombas   08/2010 R$ 289,00

Pagamento 4º parcela serviço de som (Alano) manifestações  03/2010 R$ 1.000,00

Fonte TV  SOS  Segurança  Março de 2011 R$ 4.100,00

Pagamento 3º parcela serviço de som (Alano) manifestações  03/2010 R$ 1.000,00

Combustível Vectra  mês  12/2010  (Ressarcimento  Major  Araújo ) R$ 592,00

Água  Consumo  02/2011  (Água nina) R$ 46,00

Aparelho de Som  ( material  permanente) interior do   clube R$ 159,98

Emplacamento  do Corsa Sedan da ASSOF R$ 300,00

Manutenção e reparos / consertos R$ 311,19

Combustível  do  pálio R$ 98,00

Combustível  do  Vectra R$ 290,00

Cloro das piscinas  (manutenção) R$ 1.518,90

Serviço Diretor de Dia Major PM Gerson Dias dos Santos R$ 75,00

Serviço extra mês Março/2011  Pedro Cabral (estacionamento noturno) R$ 40,00

Conservação  e  Limpeza 02/2011 R$ 511,61

Oi Brasil Telecom  Telefonia fixa  (3241.9271) R$ 431,18

Despesa Bancaria  Banco Real   R$ 420,20

Despesa Bancaria  Banco Itaú  R$ 217,02

Total Passivo R$    105.530,99               

Ativo       Março / 2011 R$    117.937,85      

Passivo   Março / 2011 R$    105.530,99               

Saldo (Transportado para o mês de Abril / 2011) R$      12.406,86          

CONTAS A PAGAR: CONSIDERADO DADO SENSÍVEL QUE PODE SER 
SOLICITADO PESSOALMENTE POR QUALQUER ASSOCIADO






