
Assembléia aprova aumento 
salarial para PM e BM

Promoção de oficiais
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás determina preenchimento 

das vagas decorrentes na PMGO
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Comandantes
Em análise sobre o brilhante trabalho 

desenvolvido pelas corporações, os 
comandantes da Polícia Militar, Cel. Sívio, 
e do Corpo de Bombeiros Militar, Cel. 
Helbingen, apresentam um balanço e 
projetam o futuro da PM e do CBM. 

Departamento Jurídico
O departamento jurídico da ASSOF está cada 

dia mais forte. Sob o comando do Major 
Mardem, conta com toda a estrutura e 
respaldo de um competente escritório de 
advocacia, composto por profissionais do 
mais alto gabarito e com vasto conhecimento 
da legislação militar.

Exemplo de Administração
Uma entidade forte, representativa e com 

legitimidade esses são os requisitos da ASSOF. 
Fundada em 1948 ela é um exemplo a ser 
seguido, demonstrando credibilidade junto 
aos seus associados e também perante os 
poderes públicos.

Representante dos oficiais
Os oficiais goianos sabem que têm uma grande 

liderança, que os representa no legislativo 
goiano. Trata-se do deputado Major Araújo, 
um irmão de farda, combatente, humilde, 
ético e que está sempre ao lado dos 
bombeiros e policiais militares. 

Colégio Militar
Considerado exemplo a serem seguidos, 

os Colégios Militares são referência em 
educação e disciplina em Goiás. O sucesso é 
tanto, que devido ao alto índice de aprovação 
nos vestibulares e principalmente, na 
formação dos jovens, o projeto se expandiu 
para outros municípios goianos.
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ASSOF é sinônimo de conquistas

N
ossa administração à fren-
te da Associação dos Ofi-
ciais da Polícia e Corpo 
de Bombeiro Militar do 
Estado de Goiás tem sido 
marcada pela constante 

luta por melhorias. Nosso intuito 
enquanto presidente é garantir di-
reitos e benefícios para nossos ir-
mãos de farda. Neste aspecto, não 
medimos esforços para contar com 
um eficiente escritório de advoca-
cia, composto por profissionais de 
primeiríssima linha. Aptos a ofere-
cerem um atendimento diferencia-
do e exclusivo aos nossos oficiais.

Outro ponto de extrema impor-
tância em nossa gestão são as arti-
culações visando o reajuste salarial 
aos Policiais e Bombeiros Militares. 
Para tanto, juntamente com todas 
as entidades de classe, comandan-
tes das corporações, Cel Carlos 
Helbing e Cel Silvio Benedito, dia-
logamos com o Governo de Goiás. 
Apresentamos nossas dificuldades 

e a necessidade de corrigir distor-
ções, que fizeram a questão finan-
ceira dos militares ficarem defasa-
das. Foram diversas reuniões, mas 
avançamos e alcançamos os nossos 
objetivos. O aumento foi concedi-
do, quando muitos não acredita-
vam, conseguimos um fato históri-
co para nossa categoria, mas nem 
por isso pararemos de lutar. Muito 
pelo contrário, temos outros objeti-
vos a alcançar, tais como: Mudan-
ça das nossas legislações (Lei de 
Promoção de Oficiais, Código de 
Ética, LOB, Estatuto dos Policiais 
Militares), Implantação do RPPM 
(Regime Próprio de Previdências 
dos Militares) e a tão almejada Car-
reira Jurídica. Sabemos que é pos-
sível concretizar sonhos e vamos 
atrás deles.

Em 2014 teremos eleições es-
taduais e nacionais. Algo muito 
importante para nossa Associação, 
que mesmo sendo uma entidade 
apartidária, se posiciona a favor 

de nossos companheiros de caser-
na. Dessa forma observamos bons 
nomes, que surgem como possíveis 
candidatos, almejando nos repre-
sentar na Assembleia Legislativa e 
na Câmara Federal. Por isso, ofi-
ciais, analisem e façam um voto 
consciente, isso marcará as deci-
sões que nos guiará pelos próximos 
quatro anos.

Assim, a ASSOF se fortalece e 
se legitima como a grande repre-
sentante dos oficiais, oferecendo 
lazer, conforto, assessoria jurídica 
de qualidade, além de disposição 
e competência nas lutas de classe. 
Para tanto, conclamo a união de 
todos para juntos fazermos ainda 
mais. Tenha uma boa leitura!
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D
esde o primeiro dia que 
assumimos o Comando-
-Geral da Polícia Militar de 
Goiás, superamos desafios 
e consolidamos grandes 
conquistas. Implantamos, 

a cada dia, medidas arrojadas para 
reforçar a segurança da população 
goiana e contribuir com o cresci-
mento deste Estado pujante.

Como se fosse ontem, lembro 
da mais importante determinação 
do governador Marconi Perillo e do 
secretário de Segurança Pública, Jo-
aquim Mesquita, em colocar a PM 
nas ruas. De lá para cá, assim fize-
mos e não paramos mais. Elevamos 
o número de abordagens diárias, in-
tensificamos as operações policiais 
e direcionamos nossos esforços para 
garantir, ao cidadão, o direito de ir e 
vir com tranquilidade. 

Olhando com a perspectiva de 
futuro e da vontade em fazer sem-
pre mais, a Polícia Militar registrou 
no ano passado expressivo número 
de foragidos da Justiça recapturados, 
prisões em flagrante e apreensões 
de armas de fogo. Fortalecemos o 
combate ao tráfico de drogas nas ro-
dovias goianas e divisas do Estado, 
reforçando as ações do Comando de 
Operações de Divisas (COD), Co-
mando Rodoviário e o Graer (Grupo 
de Radiopatrulha Aérea). 

Na capital, Região Metropo-
litana e municípios do interior, 
investimos na reestruturação do 
policiamento especializado. Tripli-
camos o efetivo da Rotam (Rondas 

Ostensivas Táticas Metropolitanas) 
e aumentamos de sete para 27 o 
número de equipes 24 horas nas 
ruas. Reforçamos o efetivo do Giro 
(Grupo de Intervenção Rápida Os-
tensiva) e criamos, em Aparecida 
de Goiânia e na Cidade de Goiás, 
a Companhia de Patrulhamento Es-
pecializado (CPE). No Entorno do 
Distrito Federal, elevamos o efetivo 
do Batalhão de Choque e apoiamos 
a expansão dos Grupos de Patru-
lhamento Tático (GPTs) em cidades 
do interior.

O policiamento comunitário, 
eficiente modelo de interação e 
trabalho conjunto, se tornou cada 
vez mais presente. Investimos na 
consolidação de parcerias e ações 
integradas com as Polícias Civil, 
Federal, Rodoviária Federal, Corpo 
de Bombeiros, Ministério Público, 
Guardas Municipais, Superinten-
dências Municipais de Trânsito, 
Juizados da Infância e Juventude, 
órgãos de fiscalização, líderes co-
munitários, empresários, comer-
ciantes e representantes dos mais 
diversos segmentos.

Durante as solenidades milita-
res e reuniões comunitárias, sem-
pre defendemos uma polícia forte, 
mas que respeite a dignidade das 
pessoas. Nas recentes manifesta-
ções populares que se propagaram 
pelo país, a Polícia Militar de Goiás 
se tornou exemplo para o Brasil e 
para o mundo, ao garantir o exercí-
cio pleno da democracia e liberda-
de de expressão. 

Em pouco mais de dez meses 
de gestão, realizamos tudo isso sem 
deixar de lado nossa eterna grati-
dão e reconhecimento pelo cons-
tante trabalho realizado por nossos 
valorosos guerreiros e guerreiras. 
Investimos na valorização do poli-
cial militar através da concessão de 
medalhas, elogios e outras medidas 
de reconhecimento profissional.

Sabemos das dificuldades e de-
safios que estão por vir, mas segui-
remos implementando ações dinâ-
micas e inovadoras para melhorar 
cada vez mais a qualidade de vida 
da população goiana e o crescimen-
to de Goiás. Juntos, estamos cons-
truindo uma nova Polícia Militar. 

Juntos, construindo 
uma nova Polícia Militar

Coronel Sílvio 
Benedito Alves

Comandante-
geral da Polícia 

Militar de Goiás

C R E S C I M E N T O
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T R A B A L H O

Retrospectiva
do CBMGO

Coronel Carlos 
Helbingen Júnior 

Comandante 
Geral do Corpo de 
Bombeiros Militar 

do Estado de Goiás

O 
triênio 2011, 2012 e 2013 
foi um marco de realiza-
ções na história recente 
do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado de Goi-
ás. Portanto, é interessan-

te fazer um recorte histórico para 
lembrar fatos que contribuíram para 
esse sucesso e, ao mesmo tempo, 
prestar contas de nossa gestão à so-
ciedade goiana. Em 2011, voltamos 
às atenções para o planejamento 
estratégico institucional com metas 
e objetivos ousados, mas tangíveis, 
que forneceram as bases para o 
crescimento ordenado da Corpora-
ção. Uma das metas que ressalto é 
a construção de uma unidade ope-
racional em todas as cidades com 

mais de 35 mil habitantes. E com 
o apoio do Exmo Senhor Gover-
nador, essa meta foi atingida e nos 
permitiu ser mais ousados, bus-
cando atingir as cidades com mais 
de 30 mil habitantes. Em 2012, 
outro marco de extrema relevância 
para a consecução dos projetos 
institucionais, foi autorização do 
governador Marconi Perillo para a 
criação do Fundo de

Reaparelhamento e Moderni-
zação do CBMGO (FUNEBOM), 
que permitiu investimentos em 
materiais, equipamentos operacio-
nais, reforma e construção de no-
vos quarteis. Em 2013, buscamos a 
aplicação dos recursos de maneira 
eficiente e eficaz.
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Nesse triênio, 2011, 2012 e 2013 foram in-
cluídos 680 novos bombeiros. E uma infor-
mação muito importante é que o governa-

dor autorizou o concurso para inclusão de mais 
876 bombeiros. Esse processo encontra-se em 
andamento e acredito que o concurso será re-
alizado ainda no primeiro semestre desse ano.

Nesse período, a meta estipulada no plane-
jamento estratégico para promoção superou as 
expectativas, pois atingimos a incrível marca de 
2394 bombeiros militares promovidos nesses 
três anos da nova gestão. 

F
oram criadas 9 unida-
des operacionais nas  se-
guintes cidades: Goiânia, 
Águas Lindas, São Luis de 

Montes Belos, Itaberaí, Iporá, 
Quirinópolis, Ceres e Aruanã. 
Existem ainda sedes que estão 
em construção para melhor 
atender à comunidade local e 
oferecer melhor ambiente de 

Construção de novos quartéis para 
melhor atender às comunidades locais

trabalho aos bombeiros militares 
que trabalham nessas cidades, Qui-
rinópolis, Anápolis, Niquelândia, 
Uruaçu e Cristalina. E para cumprir 
as metas estabelecidas no planeja-
mento estratégico, o Comando da 
Corporação não mediu esforços 
para levar a expansão às cidades 
do entorno de Brasília e outras que 
necessitam da presença do Corpo 

de Bombeiros Militar. Assim, 
existem 11 projetos em anda-
mento de instalação de novas 
unidades operacionais: Cida-
de Ocidental, Santo Antônio 
do Descoberto, Novo Gama, 
Goianira, Ipameri, Goiatuba, 
Anápolis e Aparecida de Goiâ-
nia, São Miguel do Araguaia e 
Valparaíso.

O Corpo de Bombeiros entende que seu papel 
na sociedade goiana é maior que os atendi-
mentos operacionais e, por isso mesmo, ins-

tituiu o Programa Educacional Bombeiro Mirim 
que atendeu, no último triênio, 4650 crianças e 
adolescentes em 19 municípios goianos.

Enfim, por representar um segmento voltado 
ao atendimento dos anseios da população, no 
que tange à proteção da vida, do patrimônio e do 
meio ambiente, o Comando do Corpo de Bom-
beiro Militar do Estado de Goiás seguirá focado 
na constante melhoria dos serviços prestados, 
ofertando à comunidade goiana uma corporação 
militar moderna, inovadora e referência nacional 
pela excelência dos seus atendimentos.

Inclusão de efetivo e 
promoção de militares

No campo social
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O 
FUNEBOM permitiu investir 19 milhões em ma-
teriais, equipamentos e viaturas que transfor-
maram o atendimento operacional à sociedade 
goiana. Foram adquiridos: 01 helicóptero, 09 ca-

minhões de combate incêndio urbano, 02 caminhões 
para combater incêndios florestais, 30 viaturas de res-
gate para atender emergências e urgências médicas, 
49 viaturas para realizar vistorias preventivas. O ano 
de 2014 promete ser ainda melhor, pois serão entre-
gues mais 11 caminhões de combate a incêndio, 12 
caminhões para realizar todos os tipos de salvamen-
to, 01 ônibus e 01 micro-ônibus para transporte de 
efetivo, 40 viaturas de resgate, 02 lanchas e 05 mo-
tonáuticas para salvamentos em rios e lagos. Dentre 
esses, foram entregues, no dia 30 de janeiro, mais de 
R$ 5.800.000,00 em equipamentos e viaturas.

Da mesma forma, nos últimos 3 anos, o coman-
do geral do CBMGO adquiriu diversos materiais que 

Novas viaturas, 
equipamentos e materiais

foram repassados às unidades operacionais: equipa-
mento de proteção respiratória, desencarceradores, 
capas e capacetes, material para salvamento em altura 
e muitos outros.

T R A B A L H O
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L U T O

10 anos de saudade
Profissional brilhante, 
dedicado, inteligente 
e competente

Ten Franco no dia 01/03/1995 
após satisfazer todas as exigências 
regulamentares, ingressa no quadro 
efetivo de oficiais da policia militar, 
percorrendo a mesma trajetória de 
seu pai. Ao todo serviu à sociedade 
goiana por quase nove anos.

Oficial operacional por exce-
lência com vários cursos, estágios, 
elogios e condecorações, era um 
profissional brilhante que trabalha-
va com dedicação, perseverança, 
inteligência e competência, 
exemplo a ser seguido por to-
dos militares.

 Com simplicidade e 
disciplina se tornou um lí-
der nato, razão por ser 
querido e estimado por 
seus subordinados, venceu 
as intempéries da vida, para 
hoje beber as águas cristalinas 
ao lado do criador.

O seu legado não foi em vão, 
hoje de soldado a coronel prestam 
continência quando adentram aque-
la casa de heróis, que é o 8º Batalhão, 
que merecidamente ostenta o nome 
do Ten Franco. O reconhecimento 
não é só da policia militar mais de 
toda sociedade, que o homenageou 
construindo uma praça que leva seu 
nome no Parque Acalanto.

 O Presidente da ASSOF, Ten 
Cel Carrijo, ressalta que 

perdeu não só um co-
lega de farda, mas 
um amigo, e após 
uma década da-
quele fatídico dia, 
só nos resta a re-
flexão e a saudade 
para seus familia-

res, amigos e com-
panheiros de farda. 

T
enente PM Euler Deolino 
Justino Franco, filho de Ro-
milda Justino Franco e do 
honroso CEL PM João Fran-
co de Souza, morreu jovem, 
aos 29 anos de idade, em 

22/02/2004, data esta que ficará 
marcada na história do 8º Batalhão 
da Policia Militar do Estado de Goi-
ás e de toda corporação. 

O homem que venceu na                                                                  
vida é aquele que viveu bem, riu 
muitas vezes e amou muito; que 
conquistou o respeito de homens 
inteligentes; que preencheu um 
lugar e cumpriu uma missão; 
que deixa o mundo melhor do 
que encontrou; que procurou 
o melhor nos outros e deu o 

melhor de si 

Ten Franco
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J U R Í D I C O

com toda a estrutura e respaldo de 
um competente escritório de advo-
cacia, composto por profissionais 
do mais alto gabarito e com vasto 
conhecimento da legislação militar. 
Entre esses profissionais, destaca-
mos a excelente prestação de servi-
ço das Dra. Rosangela Magalhães e 
Dra. Renata Caciquinho.

Cordiais e extremamente profis-
sionais, elas estão aptas a atender 
as diversas demandas dos filiados 
na Associação, oferecendo uma 
assistência jurídica de  qualidade. 
Prova disso, são os altos índices de 
sucesso seja nas causas ajuizadas 
pelas advogadas, seja nas defesas 
consistentes dos militares. 

Com apenas oito meses advo-
gando para os oficiais da ASSOF 
podemos destacar algumas marcas 
alcançadas por estas profissionais. 
A equipe conta com cem por cento 
de ganhos de causa no Tribunal do 
Júri, além disso, concluiu vitoriosa-
mente cinco processos penais, com 
prescrição ou arquivamento por 
atipicidade.

Outro ponto de destaque do 
departamento jurídico são as ações 
administrativas, das quais ressalta-
mos as promoções. Através de um 
recurso administrativo consistente, 
o êxito superou o patamar de 70%, 
favorecendo os oficiais associados 
na hora de alcançar o posto ime-
diato,  gerando benefícios para 
corporação e também para a socie-
dade, que contará com policiais va-
lorizados e aptos a oferecerem uma 
melhor segurança.

Departamento jurídico 
da ASSOF tem índices 
invejáveis  de sucesso

Eficiência na defesa dos oficiais
V

isando a defesa dos di-
reitos e de conquistas de 
benefícios para os oficiais 
da PM e BM a  assessoria 
jurídica aos associados da 
ASSOF tem se fortalecido a 

cada dia. Sob o comando do Ma-
jor Mardem, o departamento conta 
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Nos casos, que dizem respeito 
à aposentadoria compulsória aos 
30 anos, o escritório de advoca-
cia também tem logrado êxito. “Os 
oficiais que desejam  continuar na 
Polícia Militar do Estado de Goi-
ás, oferecendo suas experiências 
e contribuir com a Segurança Pú-
blica, têm nos procurado. Muitos 
ainda são jovens, na faixa dos 50 
anos. Por isso não medimos esfor-
ços para auxiliá-los a continuar na 
corporação”, destaca a Dra. Rosan-
gela, que afirma que as liminares 
têm sido benéficas aos oficiais.

Entretanto, apesar de traba-
lhar em várias frentes, a que mais 
tem ocupado as advogadas é o 
processo referente à diferença de 
vencimentos, ou seja, os subsí-
dios. Nesse caso, onde o objetivo 
é calcular a diferença remunera-
tória, há cerca de 200 processos 
individuais. “Estamos tendo mui-
to trabalho, mas os benefícios já 
podem ser observados, inclusive 
com militares aptos a receberem 
o valor devido. Quantia esta, que 
está variando entre dois mil a dez 
mil reais, dependendo de cada 
caso”, ressalta Dra. Renata.

As ações coletivas também fa-
zem parte das demandas do depar-
tamento jurídico da ASSOF. Entre 
elas, em destaque a que permite a 
promoção dos oficiais, levando em 
consideração a obediência da Lei, 
que versa sobre o aumento do efeti-
vo. Com a criação de novas vagas, 
as antigas devem sem preenchidas, 
favorecendo o fluxo das acessões 

tos, mas nem por isso, deixamos de 
cobrar, visando sempre a garantia 
de direitos e benefícios”, finaliza 
Carrijo, que sugere aos militares 
que têm ações em andamento an-
terior ao mês de maio de 2013  que  
procurem o escritório  para a revi-
são do processo.

Eficiência na defesa dos oficiais
na carreira. Segundo o presidente 
da Associação, Tenente Coronel 
Carrijo, a mudança do departa-
mento foi extremamente positiva. 
“Tenho a convicção que os oficiais 
estão muito bem amparados com o 
belo trabalho deste novo escritório 
de advocacia. Nós estamos satisfei-
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O
s associados 
do Clube já 
podem usu-
fruir de um es-

paço totalmente re-
formado na área de 
churrasqueiras. As 
peças antigas foram 
desmanchadas para 
darem lugar a novos 
equipamentos,  que 
são mais modernos 
e instalados por uma 
empresa especiali-
zada. Até mesmo o 
telhado foi trocado, 
visando  tornar o am-
biente mais agradá-
vel. De acordo com o vice-pre-
sidente da Assof, Tenente BM 
Gonçalves, a reforma da área 

R Á P I D A S

ASSOF recebe Cadetes e Oficiais 
Médicos da PMGO na sede recreativa

A 
diretoria do Clube da Polí-
cia e Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado de Goi-
ás recebeu cerca de 130 

Cadetes e Oficiais Médicos da 
PMGO, em sua sede recreativa, 
no dia 22 de fevereiro.  O ob-
jetivo do evento foi apresentar 
toda estrutura de lazer e bene-
fícios que a Assof e o Clube dos 
Oficiais oferecem aos seus asso-
ciados.

Reforma da área das churrasqueiras

das churrasqueiras trará maior 
comodidade aos frequentadores 
do Clube. “A reforma foi impor-

tante. A conclusão 
desta obra confir-
ma a manutenção 
do compromisso da 
diretoria em conti-
nuar investindo a 
receita em prol do 
associado. As modi-
ficações permitirão  
que  o associado 
e seus convidados 
desfrutem da nos-
sa área de lazer 
com mais conforto. 
Além das churras-
queiras adquirimos 
20 jogos de mesa e 
cadeira para serem 

utilizados exclusivamente na 
área da churrasqueira”, afirmou 
o vice-presidente. 
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Projeto Vanguarda

Valorizando 
os oficiais 
da reserva

N
o dia 21 de fevereiro foi re-
alizado o lançamento do 
“Projeto Vanguarda”, na 
sede do Clube dos Oficiais. 

O projeto tem como objetivo va-
lorizar e resgatar os oficiais da re-

serva, oferecendo várias atividades 
relacionados à saúde, esporte, cul-
tura e lazer.

A programação contou com 
um café da manhã no salão de 
festas, apresentação do projeto e 
debate de sugestões dos oficiais 
convidados. Os presentes pude-
ram jogar dama, dominó e bara-
lho. Além disso, foi  sorteado  um 
kit com celular da BLU, empresa 
parceira da entidade. Para encerrar 
as atividades foi servido um deli-
cioso almoço com música ao vivo 
no restaurante Tapiri.

A data do 2º encontro será di-
vulgada no site e via contato tele-
fônico com os  oficiais da reserva.
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C O M P E T Ê N C I A

U
ma entidade forte, repre-
sentativa e com legitimida-
de, esses são os preceitos 
da ASSOF – Associação dos 
Oficiais da Polícia e Corpo 
de Bombeiro Militar do 

Estado de Goiás. Fundada em 1948 
ela é um exemplo a ser seguido, de-
monstrando credibilidade junto aos 
seus associados e também perante os 
poderes públicos.

Entre os pontos de relevância 
destacam-se sua atuação política nas 
negociações junto ao Governo, visan-
do conquistar benefícios e estabelecer 
garantias ao oficialato goiano. Neste 
aspecto, a liderança do Tenente Coro-
nel Carrijo tem sido fundamental, uma 
vez que desde que assumiu a entida-
de em janeiro de 2013, desempenha 
um papel democrático e dinâmico. 
“Nosso intuito é manter um bom diá-

logo com o comando e também com 
a Secretaria de Segurança Pública. En-
tretanto, estamos sempre atentos para, 
caso necessário, responder à altura e 
defender os interesses de nossos asso-
ciados, fato que refletirá no bom an-
damento das corporações e seguran-
ça pública em nosso estado”, destaca 
o presidente, que teve atuação de des-
taque na conquista do reajuste salarial 
para os militares goianos.

O Tenente Coronel prefere o di-
álogo, mas não se omite quando 
situações exigem ações enérgicas. 
Comprovando tais argumentos, po-
demos ressaltar a participação da as-
sociação na luta pelo pagamento da 
data-base, uma lei, que muitas vezes 
é “esquecida” pelos governadores. 
“Fomos para linha de frente, nego-
ciar e tentar alternativas para nossa 
tropa” lembra.

Exemplo de administração
Diretoria da ASSOF 

atua com excelência 
nas áreas social, 

jurídica e classista

É importante  reforçar que o tra-
balho da ASSOF só é possível graças 
ao comprometimento de toda a di-
retoria, que tem foco e realiza uma 
gestão eficiente, voltada para uma 
administração séria. Prova disso, são 
as realizações no Clube dos Oficiais 
que são voltadas para o lazer dos só-
cios e familiares. “Tenho a sorte de 
contar com uma equipe diferencia-
da, unida em prol de oferecer o que 
há de melhor aos oficiais. Isso pode 
ser visto nos cuidados de nossas pis-
cinas, campos de futebol, além de 
toda melhoria que estamos imple-
mentando no setor social, como por 
exemplo, as novas churrasqueiras”, 
enfatiza Carrijo.

Outro ponto positivo é a evo-
lução do departamento jurídico, 
que foi totalmente reformulado 
visando um atendimento qualifi-
cado e vitorioso. Para tanto, um 
novo escritório de advocacia foi 
contratado. “Tenho a certeza, 
que os oficiais estão muito bem 
amparados. Não medimos esfor-
ços para trazer advogadas con-
ceituadas e com experiência na 
justiça militar”, finaliza o presi-
dente da ASSOF.
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Solidariedade: virtude que 
se exercita na Polícia Militar

Responsabilidade 
Social: Campanhas 
deflagradas no Comando 
da Academia de Polícia 
Militar demonstram que 
a união faz a força e 
que pequenas atitudes 
podem gerar grandes 
transformações

A Ç Õ E S
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Solidariedade: virtude que 
se exercita na Polícia Militar

do exemplo a todos de como é im-
portante o culto à solidariedade e 
amor ao nosso próximo. 

Convictos do dever moral ine-
rente ao policial militar, nossos 
alunos uniram seus esforços em 
prol da fraternidade com o propó-
sito de promover a paz e justiça 
social através de tais ações, con-
tribuindo para a garantia de uma 
melhor qualidade no tratamento 
desses irmãos.

Ações como essas são as que 
promovem mudança social, aju-
dam na resolução de problemas 
no âmbito das relações humanas 
e impulsionam atitudes semelhan-
tes de outros órgãos comprometi-
dos com o bem social. Atos que 
demonstram o papel solidário da 
Polícia Militar do Estado de Goiás 
e que, sem dúvida alguma, con-
tribuem para o bem estar das pes-
soas, especialmente as com mais 
dificuldades alimentares, financei-
ras, físicas e/ou fisiológicas.

Outro fato de destaque nesse 
ano de 2014 na Academia de Po-
lícia Militar foi a apresentação de 
1100 candidatos do Concurso de 
2012 para iniciarem o Curso de 
Formação de Praças e a Forma-
tura da 1ª Turma de Soldados do 
Serviço de Interesse Militar Vo-
luntário Estadual, totalizando um 
contingente de aproximadamente 
500 homens reforçando o poli-
ciamento nos nossos municípios. 
Já em meados desse ano, aqueles 
complementarão o efetivo opera-
cional da Polícia Militar na pre-
servação e manutenção da ordem 
pública de nosso Estado. Efetivo 
de profissionais capacitados que 
auxiliará na redução do medo, 
criminalidade e violência.

D
esde o início do ano, o 
Comando da Academia 
de Polícia Militar tem 
trabalhado no sentido de 
estimular a integração 
entre a Polícia e Comu-

nidade através do engajamento 
de ações positivas de cidadania e 
solidariedade, demonstrando que 
a atuação e a responsabilidade so-
cial de nossa Instituição ultrapas-
sam em muito os limites da pres-
tação de seus serviços na área de 
segurança pública e defesa social.

Dentre as diversas ações en-
campadas pelo Comando e corpo 
discente da Academia merecem 
maior destaque as campanhas de 
doação de sangue ao Hospital 
Araújo Jorge e de doação de cestas 
básicas e gelatinas aos pacientes 
do Hospital de Doenças Tropicais. 

A iniciativa de ajudar o Ban-
co de Sangue do Hospital Araújo 
Jorge foi idealizada quando a im-
prensa local veiculou a notícia de 
queda do número de doadores e 
da preocupação com o baixo esto-
que das bolsas de sangue, que não 
atenderiam o aumento da deman-
da especialmente durante o perío-
do de carnaval. 

Outra notícia que mobilizou o 
Comando da Academia de Polícia 
Militar e que sensibilizou a Escola 
foi a falta de gelatinas no Hospital 
de Doenças Tropicais e que, apesar 
de ser um alimento razoavelmen-
te barato, a maioria dos pacientes 
não tinham condição nem mesmo 
de suprirem esse básico.

Em todas as campanhas anun-
ciadas, os alunos da Academia de 
Polícia Militar foram recebidos 
com muita alegria pelos pacientes 
e pela comunidade local, deixan-

Fonte: Comando da Academia de Polícia Militar
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A 
cada quatro anos temos a 
possibilidade de eleger-
mos aqueles que têm a 
missão de nos representar 
no legislativo e no exe-
cutivo. Em 2014 iremos 

eleger presidente, governador, 
senador, deputados federais e es-
taduais. Uma excelente oportuni-
dade para a cidadania, ocasião em 
que apontaremos o que almejamos 
para os próximos anos. Dessa for-
ma, além de analisarmos o passa-
do e observamos o presente, se faz 
necessário traçar metas para o fu-
turo. Quem de fato será capaz de 
nos representar para que tenhamos 
dias melhores?

Diante dessa pergunta, vários 
aspectos devem ser levados em 

consideração, visto que uma aná-
lise mais abrangente se faz ne-
cessária. Segundo o presidente da 
ASSOF, Tenente Coronel Carrijo, a 
responsabilidade no momento do 
voto é extremamente importan-
te, uma vez que a sociedade está 
cada dia mais politizada e atenta 
às ações dos políticos. “Ter uma 
consciência política, nos permite 
criticar, cobrar e buscar soluções 
para os problemas enfrentados 
pela nossa sociedade. Acredito 
que neste ano teremos uma das 
eleições mais conscientes da his-
tória do país. Em Goiás não será 
diferente”, destaca o presidente.

Outro ponto a ser levado em 
consideração é a questão de pen-
samento de unidade em prol dos 

Grandes nomes para 2014

Oficiais são 
lembrados para 
as eleições de 
outubro

P O L Í T I C A

Deputado estadual Major Araújo Ex-deputado Capitão Wayne



19S E G U R A N Ç AR E V I S T A

Grandes nomes para 2014
militares estaduais goianos. Atu-
almente, com o mesmo mote, sur-
gem bons nomes dentro da Polícia 
Militar do Estado de Goiás, capa-
zes de serem os representantes dos 
militares na Assembleia Legislativa 
e também no Congresso Federal. 
Entre aqueles que sempre são lem-
brados pelas tropas e também já 
deram sinais que podem estar no 
pleito de outubro, temos o deputa-
do estadual Major Araújo, que de-
sempenha um belíssimo trabalho, 
defendendo os interesses dos mi-
litares, sempre de forma corajosa, 
ética e transparente. O ex-deputa-
do Capitão Wayne também goza 
de uma trajetória de luta em prol 
da categoria. O ex-comandante 
Coronel Raimundo Nonato e o 

Ten Cel Cláudio de Oliveira Silva 
são outros com bastante gabarito. 
Suas experiências e qualidades os 
credenciam a serem os represen-
tantes da categoria. Outro nome 
bastante lembrando é do Coronel 
Macário, homem ilibado e compe-
tente. “Temos boas possiblidades 
para o próximo pleito. Oficiais da 
mais alta estirpe, capazes de rea-
lizar um trabalho diferenciado em 
benefício da categoria e principal-
mente da sociedade goiana”, res-
salta Carrijo.

Entretanto, o presidente da AS-
SOF relata que apesar dos gran-
des nomes que surgem, ele teme 
a possibilidade de que se perca 
a representatividade de militares, 
uma vez que os votos podem ser 

divididos. “Sempre fui favorável 
pela união. Deveríamos traçar me-
tas em torno de um ou dois can-
didatos, fator que garantiria sua 
eleição e nossa representação. Da 
forma como estamos visualizando 
o cenário político dos candidatos 
militares, infelizmente, há a pos-
sibilidade de não elegermos nin-
guém”, destaca o presidente, que 
ainda acredita que poderá haver 
mudanças nas candidaturas. “Es-
peculações surgirão até o último 
momento. Todavia, cabe aos ofi-
ciais terem o discernimento na 
hora de votar. Não podemos per-
der a oportunidade de nos man-
termos com pelo menos um parla-
mentar. A perda seria irreparável 
para nossa categoria”, finaliza.

Coronel Raimundo Nonato Ten Cel Cláudio de Oliveira Silva Coronel Macário
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C
om uma estrutura invejável, 
a Associação dos Oficiais 
da Polícia e do Corpo de 
Bombeiros Militar de Goi-
ás - ASSOF oferece aos seus 
associados e à comunidade 

várias opções para prática de ativi-
dades esportivas, que podem pro-
porcionar, além do lazer e diversão, 
o desenvolvimento de habilidades e 

C L U B E  A S S O F

Esporte e lazer: prioridade 
no Clube dos Oficiais

Com bons 
equipamentos, 
entidade oferece 
excelentes opções 
para associados e 
comunidade

formação de crianças, até o bem-es-
tar e a melhora da saúde e qualidade 
de vida de pessoas na melhor idade.

Piscinas, quadras de tênis, cam-
pos de futebol são apenas alguns 
dos instrumentos que a ASSOF dis-
ponibiliza para a comunidade. Um 
exemplo de integração com a po-
pulação é o Projeto Aluno Atleta, 
que completa cinco anos em 2014. 
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Esporte e lazer: prioridade 
no Clube dos Oficiais

Por meio de uma parceria entre 
a ASSOF e a prefeitura de Goiânia, 
alunos da rede municipal de ensino 
de cinco setores da cidade recebem 
aulas de futebol soçaite, futsal e 
voleibol. Modalidades individuais 
também são oferecidas: natação, 
xadrez e tênis de mesa, totalizando 
40 alunos. Em 2014 a meta é aten-
der 80 alunos. 

A natação no Clube dos Oficiais possui uma tradição de mais de 50 
anos, o aquecimento das piscinas semiolímpica e média, o trata-
mento da água são os diferenciais para acalcar seus objetivos.
Os professores André Lima, Rafaela Aguirela e Amanda Araújo as-

sumem este ano de 2014 as aulas de natação e hidroginástica com o 
compromisso de atender a todos com qualidade e uma metodologia 
diferenciada e atualizada.

Natação e Hidroginástica
Os benefícios são inúmeros, venha 

praticar saúde na ASSOF



22 S E G U R A N Ç AR E V I S T A

C L U B E  A S S O F

A ASSOF possui um campo com medidas oficiais 
e grama sintética de última geração. Temos o 
sistema de locação durante a semana e finais 

de semana com o plano mensalista.
A revitalização dos três campos de grama natu-

ral possibilitara atender uma maior demanda do pú-
blico. Reúna seus amigos, escolha o campo e venha 
jogar. Faça sua reserva ou torne-se mensalista.

Campos de Futebol
Sintético ou grama você escolhe!

Escolinha de Futebol
No ano da Copa no Brasil a 

garotada vai vibrar!

A escolinha de iniciação de futebol do Clube 
dos Oficiais possui uma tradição de mais de 
20 anos, com vários campos de grama natu-

ral e um de grama sintética, garante aula o ano 
todo e todos os dias.

Os professores José Gomes Sobrinho (Prof.  
Zezinho) está a frente da escolinha formando os 
craques do futuro e no ano da Copa a garota-
da esta entusiasmada, pois os times da escolinha 
participam de vários amistosos, jogos e compe-
tições regionais, nacionais e até internacionais, 
com vários títulos conquistados.

O clube possui um complexo com três quadras 
de saibro, banheiros e área de churrasqueira 
exclusivas aos praticantes de tênis. Horários 

exclusivos para o bate-bola dos sócios. Há a possi-
bilidade do aluguel de quadras para que professo-
res ministrem aulas para os associados e seus con-
vidados. Confira os dias e horários. 

Tênis Venha praticar esta 
modalidade apaixonante
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B O M B E I R O S

O 
Corpo de Bombeiros Mili-
tar do Estado de Goiás re-
alizará do dia 03 ao dia 05 
de setembro, deste ano, o 
XIV SENABOM – Seminá-
rio Nacional dos Bombei-

ros o maior e mais importante even-
to de bombeiros realizado a nível 
nacional. O Centro de Convenções 
de Goiânia foi o local escolhido 
para reunir representantes de todo o 
Brasil, que terão a oportunidade de 
se atualizarem, conhecendo novas 
técnicas, legislação e tecnologias 
da área de Operações de Bombei-

Goiás sedia maior 
evento relacionado os 
bombeiros do país

ros. Além da troca de experiências, 
o SENABOM apresentará diversas 
propostas para aquisição de equi-
pamentos e materiais operacionais, 
possibilitando o aprimoramento do 
serviço profissional dos Bombeiros 
Militares e profissionais afins.

Simultaneamente acontecerá a 
2ª Reunião Ordinária da LIGABOM 
– Liga Nacional do Corpo de Bom-
beiros Militar do Brasil, que reúne 
comandantes dos Corpos de Bom-
beiros de todo o país, e também a 
exposição de tecnologias e serviços 

de prevenção e combate a incêndio, 
atendimento pré hospitalar e geren-
ciamento de grandes desastres. 

A expectativa é receber 5.000 
(cinco mil) pessoas entre bombeiros 
militares, agentes de Defesa Civil, 
socorristas, brigadistas, profissionais 
da Área da Saúde, profissionais da 
área de construção civil e outros;  
uma importante interação entre ci-
vis e militares, objetivando fortale-
cer as relações entre  os participan-
tes e empresas envolvidas.

Fonte: Assessoria de Comunicação CBMGO
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O
s oficiais goianos sabem 
que têm uma grande li-
derança que os represen-
ta no legislativo goiano. 
Trata-se do deputado Ma-
jor Araújo, um irmão de 

farda, combatente, humilde, ético e 
que está sempre ao lado dos bom-
beiros e policiais militares. 

A voz dos oficiais
Major Araújo 
é o legítimo 
representante 
da classe na 
política goiana

P E R F I L

Bastante atuante, Araújo se des-
taca como a principal revelação na 
política em Goiás. Tanto, que na 
abertura das atividades da Assem-
bleia em 2014, ele foi o escolhido 
para proferir o discurso da oposi-
ção, algo que fez com autoridade 
e legitimidade, demonstrando que 
os militares goianos têm voz e vez.

Entretanto, a dinamicidade do 
oficial deputado não fica apenas nas 
palavras. São as ações e lutas que 
marcam as atividades do parlamen-
tar. Entre elas podemos destacar a 
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A voz dos oficiais
conquista da aposentadoria aos 25 
anos para as militares femininas, as 
promoções do Césio, aumento do 
efetivo, autonomia financeira para 
as corporações, criação de CIPMs, 
retorno à ativa de militares inati-
vos, promoção aos militares com 
restrição médica, promoção aos 
militares que estão sub judice, por-
taria que regulamenta a jornada de 
trabalho, entre outras. Além disso, 
nunca deixou de lutar pela Carrei-

ra Jurídica e outros benefícios para 
os militares, como por exemplo na 
conquista do reajuste salarial, oca-
sião em que foi preponderante. 

Segundo o presidente da ASSOF, 
Tenente Coronel Carrijo, os oficiais 
sabem, que têm um deputado que 
verdadeiramente defende seus in-
teresses. “Major Araújo levou para 
a Assembleia os mesmos princípios 
que o nortearam na luta classista. 
Aliás, é justamente isso que o torna 
nosso fiel representante. Temos orgu-
lho de sua liderança e dos benefícios 
e garantias de direitos, os quais con-
quista com muita dedicação”, desta-
ca o presidente.

Para o deputado, sua atuação, 
nada mais é do que aquilo que 
sempre propôs fazer. Um manda-

to sério, consistente, em prol dos 
militares e da segurança pública. 
“Acredito que estamos no cami-
nho certo. Enfrentamos muitas di-
ficuldades, principalmente porque 
estamos dispostos a romper barrei-
ras e promover conquistas. Toda-
via, temos que quebrar velhos pa-
radigmas, que beneficiam poucos 
em detrimento do sofrimento e hu-
milhação da maioria”, ressalta Ma-
jor Araújo, que afirma ter obtido 
êxito na maioria de suas investidas 
em prol da categoria. “Obtivemos 
vitórias significativas e conseguire-
mos ainda mais”, enaltece o depu-
tado, que se coloca à disposição 
de todos os oficiais, abrindo as 
portas de seu gabinete para atender 
a todas as reivindicações.
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E X C E L Ê N C I A

Transferência de civismo, 
conhecimento e cidadania

Com índices de 
excelência, colégios 
administrados 
pela Polícia Militar 
de Goiás vêm se 
espalhando por todo 
o Estado

A 
Polícia Militar de Goiás 
cumpre papel fundamental 
na sociedade. Muito além 
da segurança pública, a 
instituição, de 155 anos, as-
sume sua parcela na forma-

ção das noções de civismo e cidada-
nia. A criação do Colégio da Polícia 
Militar, em 1998, é um instrumento 
que visa ensino de qualidade, me-
diante a orientação e a formação do 
aluno para o mercado de trabalho.
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Transferência de civismo, 
conhecimento e cidadania

Atualmente são seis unidades 
do Colégio da PM em todo o es-
tado de Goiás. Porém diante do 
respeito adquirido e do seu concei-
tuado crescimento como unidade 
escolar, vem se ampliando o nú-
mero dos Colégios Militares, estão 
sendo criadas mais 13 unidades, 
dos quais 10 já estão funcionando, 
contemplando as cidades de Apa-
recida de Goiânia, Goiás, Valparaí-
so, Novo Gama, Formosa, Goiané-
sia, Porangatu, Quirinópolis e Jataí, 
além de Anápolis, que recebe mais 
uma unidade. 

A excelência na educação é re-
fletida nos resultados obtidos pelos 
alunos. Os colégios militares con-
quistaram as melhores notas no 
Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) de 2012. A constatação faz 
parte do relatório divulgado em no-
vembro do ano passado, pelo Insti-
tuto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 
do Ministério da Educação (MEC).

De acordo com o Inep, entre 
as dez melhores notas de escolas 
públicas no Enem do ano passado, 
cinco são dos colégios militares 
localizados em Goiânia, Rio Ver-
de, Anápolis e Itumbiara. A melhor 

colocada foi a Unidade Polivalente 
Modelo Vasco dos Reis, localizada 
no Setor Oeste, em Goiânia, que 
subiu seis posições de 2011 para 
2012, e ficou em 3º lugar.

Comparando 2011 com 2012, 
todos os colégios militares subiram 
posições no ranking de desempe-
nho. A Unidade Cezar Toledo (Aná-
polis) avançou duas posições e con-
quistou a 4ª melhor nota (541,14). 
As Unidades Hugo de Carvalho Ra-
mos (Goiânia) e Carlos Cunha Filho 
(Rio Verde) também subiram duas 
posições e ficaram, respectivamen-
te, em 5º e 6º lugares, com as mé-
dias 540,34 e 537,28. Já a Unidade 
Dionária Rocha (Itumbiara) avan-
çou três posições e ficou em 9º lu-
gar com a média 516,93.

Outro excelente resultado foi a 
participação dos alunos do CPMG 
Polivalente Modelo Vasco dos Reis 
na Olimpíada Internacional de ma-
temática que  aconteceu o ano pas-
sado na Índia, das 68 escolas bra-
sileiras o CPMG ficou em segundo 
lugar. O alto índice de aprovação 
dos seus alunos nos vestibulares 
tanto a nível estadual como nacio-
nal é reflexo de muito esforço e de-
dicação de alunos e funcionários.
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H
oje, somente a unidade CPMG 
Hugo de Carvalho Ramos tem 
oito ex-alunos que irão cursar 
medicina, espaço dividido 

com as melhores escolas de Goiás. 
De um total de 1.780 estudantes dos 
colégios da Polícia Militar de Goiás 
que passaram por processo seletivo 
como o Enem e o vestibular, mais de 
900 foram aprovados, o total foi de 
mais de 1,2 mil aprovações.

O Para o Tenente Coronel Ubi-
ratan Reges de Jesus,  Comandante/
Diretor do CPMG Hugo de Carvalho 
Reis há três anos, o  grande diferen-
cial dos colégios militares está na 
preocupação de tornar os estudan-
tes cidadãos conscientes. “O CPMG 
Hugo de Carvalho Ramos segue o 
programa curricular instituído pela 
Secretaria de Estado da Educação, 
apoiado pelas diretrizes da Polícia 
Militar. Assim, conduzimos nossa 
escola baseados na disciplina cons-
ciente, preocupados em formar ci-
dadãos capazes não só de assimilar 
os conteúdos pragmáticos, mas tam-

E X C E L Ê N C I A

Sucesso no vestibular
bém com capacidade de refletir e 
agir, desenvolvendo seu raciocínio 
crítico voltado para o autoconheci-
mento”, ressaltou o diretor. 

O Tenente Coronel Ubiratan 
afirma ainda que além do proces-
so escolar educacional os alunos 
dos colégios militares ajudam a 
desmitificar a imagem da PMGO. 
Estudando no colégio militar o 
aluno compreende a que se serve 
a nossa instituição, conhecendo 
algumas regras e tendo contato 
direto com nossos dedicados poli-
ciais, diminuindo a distância entre 
o “mundo” civil e militar. Infeliz-
mente os problemas enfrentados 
pela PMGO na segurança pública 
são muitos e, não raro, são postos 
como fatos midiáticos distorcidos 
por interesses particulares, mas os 
alunos e suas famílias têm a ca-
pacidade de reconhecer o esfor-
ço dos nossos valorosos policiais 
em prestar um bom serviço diante 
todas as dificuldades”, afiançou o 
tenente coronel.

Unidades da Colégio 
da Polícia Militar
Goiânia

Vasco dos Reis 
Hugo de Carvalho Ramos
Ayrton Senna

Anápolis
Polivalente Gabriel Issa
Cezar Toledo

Rio Verde
Carlos Cunha Filho

Itumbiara
Dionária Rocha

Aparecida de Goiânia
Sargento Nader Alves dos Santos

Goiás
Prof. João Augusto Perillo

Valparaíso
Fernando Pessoa

Novo Gama
José de Alencar

Formosa
Clementina Rangel de Moura

Goianésia
José Carrilho

Porangatu
Tomaz Martins da Cunha

Quirinópolis
Pedro Ludovico

Jataí
Nestório Ribeiro
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O 
Colégio da Policia Mili-
tar de Aparecida de Goi-
ânia, recebe o nome do 
Sargento Nader Alves dos 
Santos, pai do Coronel 
Silvio Benedito, Coman-

dante Geral da PMGO,  e está si-
tuado na Avenida Prustita com Rua 
Anchieta, Apm 12, setor pontal Sul 

CPMG Aparecida de Goiânia 
Sargento Nader Alves dos Santos

Novas unidades dos 
CPMGs contam 
com experiência dos 
militares da reserva

II, Aparecida de Goiânia. A institui-
ção de ensino conta com mais de 
vinte policiais em seu quadro de 
profissionais. A maioria do efetivo 
militar é oriunda da reserva remu-
nerada, convocada para trabalhar 
especificamente nos Colégios Mili-
tares, que foram recentemente cria-
dos pelo Governo de Goiás.

O CPMG Aparecida de Goiânia 
é uma obra nova e deve ser inaugu-
rado em breve e tem como Coman-
dante o Major PM Virgílio Guedes 
da Paixão, subcomandante o Major 
PM Altamiro Firmino, e como secre-
tário o Capitão Pedro Rocha da Sil-
va, que exerce ainda o cargo de Di-
retor Administrativa da ASSOF, que 
enaltece as iniciativa das convoca-
ções de militares que tanto contribu-
íram para a corporação. “Queremos 

agradecer e parabenizar o Governa-
dor Marconi Perillo, pela brilhante 
ideia de criar mais Escolas Militares 
e, principalmente, por convocar os 
nossos experientes policiais milita-
res da reserva, que com certeza irão 
contribuir muito com a educação e 
formação dos jovens de nosso Esta-
do”, finaliza o Capitão. 

Pedro Rocha 
da Silva 
Capitão 

PM - Diretor 
Administrativo 

da ASSOF

Major QOPM 
Virgilio Guedes 
da Paixão
Comandante do 
CPMG Aparecida 
de Goiânia

A R T I G O
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O 
aumento contempla ofi-
ciais e praças e foi dividi-
do em 4 parcelas, sendo 
que a primeira delas, no 
percentual de 18,5% será 
pago no mês de dezem-

bro deste ano. As demais parcelas 
no percentual de 12,33% serão pa-
gas nos anos de 2015, 2016 e 2017, 
sempre no mês de dezembro.  

O aumento salarial foi fruto de 
uma intensa luta da Associação 
dos Oficiais e todas as outras enti-
dades representativas dos militares 
goianos, junto aos deputados esta-
duais, tanto da situação quanto da 
oposição. Além disso, centenas de 
militares da Polícia e do Corpo de 
Bombeiros estiveram presentes na 
Assembleia Legislativa nos dias de 
votação, para pressionarem junto 
conosco. A participação de cada 
um, oficial ou praça, foi fundamen-

tal para que a votação fosse favorá-
vel ao nosso aumento salarial e nos 
valores que pleiteamos. Entendemos 
que com esta conquista, fez-se justi-
ça à todos os militares de Goiás.

Ressaltamos o empenho do Co-
mandante Geral da Polícia Militar, 
Coronel Silvio e do Corpo de Bom-
beiros Militar, Coronel Helbingen e 
Coronel Adailton, Chefe do Gabi-
nete Militar. Participações impor-
tantíssimas nas negociações com o 
Governo do Estado de Goiás foram 
diversas reuniões com represen-
tantes do governo, mas a postura 
pautada no dialogo e respeito foi 
que fizeram que a questão finan-
ceira dos militares fosse resolvida, 
corrigindo as distorções e defasa-
gem salarial. Demonstraram com 
tal atitude que o interesse coletivo 
dos militares sobrepõem a qualquer 
interesse individual. 

C O N Q U I S T A

Assembléia aprova aumento 
salarial para PM e BM

A Assembleia 
Legislativa do Estado 

de Goiás aprovou 
no dia 29 de abril, o 

aumento salarial para 
policiais militares e 
bombeiros militares

Agradecemos o apoio recebido 
de todos os deputados que vota-
ram a nosso favor. Afinal, o referido 
aumento foi prometido durante a 
campanha eleitoral para o gover-
no de nosso Estado, e o legislati-
vo goiano não poderia ficar inerte 
diante de tal promessa. 

As associações fizeram o seu 
trabalho, os irmãos de farda, ao 
comparecerem em massa nas vota-
ções, também fizeram a sua parte. 
Confiamos que o governo honra-
rá os compromissos feitos à nossa 
classe e não obstante cumpra inte-
gralmente a Lei que nos concedeu 
o aumento. 

A Associação dos Oficiais man-
tém o compromisso de continuar 
a luta pelos interesses dos nossos 
associados, e, portanto, continua-
remos atentos a qualquer tentativa 
de manobra para impedir as nossas 
conquistas.
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A 
2ª Câmara Cível do Tribu-
nal de Justiça do Estado de 
Goiás determinou que as 
vagas decorrentes da Polí-
cia Militar devem ser pre-
enchidas até o final deste 

ano. A decisão é fruto do Mandado 
de Segurança Impetrado pela Asso-
ciação dos Oficiais após vários as-
sociados terem sido cerceados em 
suas promoções.

O Egrégio Tribunal entendeu 
que o Estado descumpriu deter-
minação legal para ocupação das 
vagas ociosas (chamada vagas 
decorrentes). Para o relator, Des. 
Carlos Alberto França, a partir do 
momento em que a Administração 
Pública edita uma Lei disciplinan-
do a matéria e estabelecem datas 
prefixadas em que as promoções 
deveriam ocorrer na Polícia Militar, 
o ato deixa de se submeter à disci-

plina atinente aos atos discricioná-
rios do Comandante Geral, e passa 
a vincular-se à previsão legal.

Portanto, não pode o Comando 
da PM deixar de observar as datas 
fixadas em lei a pretexto de obser-
var o fluxo equilibrado da carreira 
ou qualquer outra conveniência. 
Para o Tribunal o preenchimento 
das vagas decorrentes está previs-
to em lei, e não há dúvida sobre o 
direito liquido e certo dos associa-
dos da ASSOF.

Ressaltamos que a decisão pro-
ferida pelo Tribunal é uma vitória 
da Associação dos Oficiais, que em 
momento algum deixou de discutir 
os problemas, buscar soluções e es-

Promoção de oficiais
Tribunal de Justiça 
do Estado de 
Goiás determina 
preenchimento das 
vagas decorrentes 
na PMGO

Relator, desembargador Carlos Alberto França

sencialmente defender o interesse 
de nossos associados, afinal, essa é 
nossa premissa.

Continuaremos com as nossas 
lutas, buscando os meios necessá-
rios, inclusive a tutela jurisdicional, 
para que os nossos associados, seja 
Policial Militar ou Bombeiro Mili-
tar, no sejam aviltados em seus di-
reitos. Entendemos que o Governo 
de Goiás irá fazer a sua parte, e as 
tão sonhadas vagas decorrentes se-
rão analisadas e preenchidas. Des-
ta forma faz-se justiça a inúmeros 
companheiros que deixaram de as-
cender a um posto superior, mesmo 
com a existência de uma Lei que 
lhes garantia esse direito.

V I T Ó R I A
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TEN CEL QOPM Afrânio
Carrijo de Oliveira

Presidente da ASSOF

R
ecentemente na História 
desta federação a Policia 
Militar do Estado de Goi-
ás, sofreu operações de 
outras instituições, Mi-
nistério Público, Policia 

Federal, Policia Civil, segundo elas 
legitimas, em cumprimento de pri-
sões por crimes como homicídios, 
etc. em conseqüência destas opera-
ções, policiais militares, entre eles 
oficias, foram presos e transferidos, 
em fase de investigação, para pri-
são de segurança máxima no esta-
do do Mato Grosso do Sul.

Imperioso relembrar que em 
uma destas operações 07 (sete) Po-
liciais Militares foram presos e trans-
feridos para a Prisão de segurança 
máxima em Mato Grosso do Sul no 
ano de 2008. Estes Policiais ficaram 
presos por 03 anos naquela unidade 
de segurança máxima. Em 2011 o 
Júri Popular absolveu por unanimi-
dade 05 deles, por falta de prova.

Outro ataque às prerrogativas 
dos Policiais Militares ocorreu com 
a Operação Sexto Mandamento 
quando foram cumpridos 19 man-
dados de prisão preventiva e oito 
mandados de prisão temporária, 
bem como mandados de busca e 
apreensão. Cumpre salientar que os 
Policiais já respondiam a processos 
em relação àquelas condutas (juiz 
natural) e a operação sexto manda-
mento às tratou como fato novo.

O ex-subcomandante da cor-
poração em Goiás na época foi 
preso e passou sete meses detido 
no Complexo Prisional de Campo 
Grande (MS), penitenciária para 
onde foram levados outros 16 deti-
dos na operação da PF. A repercus-
são da prisão do segundo homem 
na hierarquia da instituição e de vá-
rios outros policiais causou prejuí-
zo moral irreparável à Corporação. 

O desfecho da 
operação pode ser ob-
servado na notícia da-
tada de 18/set/2012 no 
site do TJGC) afirma 
que: “Juiz absolve 17 
acusados da Operação 
Sexto Mandamento”. 
A informação é que o 
Douto Juiz Fernando 
César Rodrigues Salga-
do, da 2ª Vara Criminal 
de Rio Verde, absol-
veu 17 dos acusados 
da operação Sexto 
Mandamento, defla-
grada pelo Ministério 
Público estadual (MP-
-GO). Para o magis-
trado, o MP-GO não 
conseguiu provar que 

os policiais capturaram e mataram 
deliberadamente às vítimas. “Pelo 
contrário, a prova inquisitorial e a 
sindicância, os laudos de exames 
cadavéricos, assim como as decla-
rações dos próprios acusados e das 
testemunhas inquiridas em juízo, 
formam conjunto probatório que 
demonstra, de forma irrefutável, 
que os acusados, na qualidade de 
policiais militares, agiram no exer-
cício do dever legal, não existin-
do dúvidas a esse respeito”, (grifo 
nosso) ressaltou. Neste caso os po-
liciais militares foram absolvidos, 
porém eternamente conspurcados.

Sem se incomodar em macu-
lar mais uma vez a imagem desta 
instituição, e em evidente afronta 
aos Direitos e Prerrogativas dos Po-
liciais Militares, em seis meses de 
atuação em Rio Verde, no sudoeste 
de Goiás, a Força Nacional de Se-

A R T I G O

Perseguição à Policia Militar
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gurança concluiu 30 dos 43 inqué-
ritos repassados à equipe. Ao todo, 
19 pessoas foram presas, dentre 
elas 09 policiais militares.

O Delegado da Força Nacional 
encarregado de Inquérito Rio Ver-
de, ainda requisitou a transferência 
um Soldado lotado no 2º BPM para 
o presídio de segurança máxima do 
MS, mais uma vez, ainda em fase 
de inquérito, Policial Militar so-
fre violação de suas prerrogativas. 
As argumentações para requerer a 
transferência seria a fragilidade no 
sistema de segurança do presídio 
militar do Batalhão Anhanguera, 
em Goiânia.                 

O que curiosamente não se ex-
plica é que em 2011 o Centro de 
Custódia da Polícia Militar loca-
lizado na APM, foi totalmente re-
formado para receber os presos da 
Operação Sexto Mandamento que 
estavam presos no MS, para tanto 
o mesmo foi devidamente inspecio-
nado e o juízo da Vara de Execu-
ções Penais entendeu que todas as 

20 celas do estabe-
lecimento prisional 
“atendem às condi-
ções de segurança, 
prestação de servi-
ços sociais, religio-
sos e os concernen-
tes à dignidade da 
pessoa humana”.

Diante desta si-
tuação, acredita-se 
que o intuito da pos-
sível transferência 
do policial militar 
para um presídio de 
segurança máxima, 
tem o desígnio de 
manchar mais uma 
vez a imagem desta 
Corporação e afron-
tar as prerrogativas 

Fica evidente que estas opera-
ções da Policia Federal e da Força 
Nacional tem cunho político de 
manchar a nossa Centenária e Glo-
riosa Corporação, a qual tem cum-
primento com todo o esmero sua 
missão constitucional. 

O que estas forças “amigas” 
deveriam eram ombrear com as 
Polícias Militares no intuito de 
combater a criminalidade, pois o 
Brasil, segundo a ONU é um dos 
países mais violentos do mundo. 
Um em cada dez homicídios regis-
trados em 2012 aconteceu no Bra-
sil, segundo relatório do Escritório 
das Nações Unidas sobre Drogas e 
Crime (UNODC) lançado mundial-
mente nesta quinta-feira (10). De 
acordo com o “Estudo Global sobre 
o Homicídio 2013”, que traz dados 
relativos ao ano de 2012, o Brasil 
teve 50.108 homicídios, o que re-
presenta a pouco mais de 11% de 
todos os 437 mil assassinatos co-
metidos no mundo.

A falta de investimentos na se-
gurança pública e especialmente 
nas Policiais Militares evidência 
que se da mais manchete com 
ações contra policiais do que con-
tra os marginais, que atuam livre-
mente neste país pela fragilidade 
das nossas legislações. Pela falta 
de preparo dos nossos governantes 
e daqueles que deveriam criar leis 
para defender cidadãos de bem é 
que estamos vivenciando a maior 
inversão de valores de todos os 
tempos. Projetos feitos com o in-
tento de beneficiar marginais das 
punições que a justiça já havia 
condenado, deixando impunes  
aqueles que deveriam estar atrás 
das grades. O rato corre atrás do 
gato, ou seja, a sensação de que o 
mal impera sobre o bem e ganha 
força neste país.

legalmente previstas dos militares. 
O efeito das transferências de Poli-
ciais Militares será um recuo ainda 
maior da tropa frente à criminalida-
de que certamente atingira índices 
muito maiores que o já apresentado.

Diante disso o contamos com 
a interferência do Ilustre Coman-
do Geral da PM, que sabemos ser  
grande defensor dos direitos dos 
Policiais Militares, para que em to-
dos os casos de prisão de Policial 
Militar impedir a transferência para 
qualquer unidade que não seja 
adequada as prerrogativas.

A Lei 8.033/75 
determina que:
Art. 69 - Somente em caso de 
flagrante delito Policial-Militar 
poderá ser preso por autorida-
de policial, ficando esta obriga-
da a entregá-la imediatamente 
à autoridade policial-militar 
mais próxima, só podendo re-
tê-lo na delegacia ou posto po-
licial durante tempo necessário 
à lavratura do flagrante.

Comina ao Comando a defesa 
das prerrogativas dos PPMM entre 
elas a de que o local correto para 
custódia de Policial Militar proces-
sado é mesmo o presídio militar ou 
no caso de Goiânia-Go o Centro de 
Custódia da Policia Militar, o que 
exige a interferência no caso citado, 
para garantir que os Policiais Milita-
res do Estado de Goiás não venham 
de forma imprudente, sofrer mais 
uma violação em seus direitos.

O CPPM no art. 73, primeira 
parte garante que o militar, mesmo 
sujeito a disciplina judiciária, tenha 
suas prerrogativas mantidas. Garan-
tias das Prerrogativas também conti-
das na Lei 8.033/75 art. 68 e 69.



34 S E G U R A N Ç AR E V I S T A

É 
com espírito despojado e 
de empreendedorismo que 
a atual Diretoria da Asso-
ciação dos Oficiais, através 
do seu Presidente o senhor 
Tenente Coronel Afrânio 

Carrijo de Oliveira, com muito tra-
balho e dedicação vem resgatando 
os compromissos assumidos duran-
te a campanha junto aos seus as-
sociados, que podem ver a grande 
transformação do espaço físico de 
sua sede Administrativa no Clube 
dos Oficiais à Rua 132, nº 300,  Se-
tor Sul, na cidade de Goiânia, com 
as seguintes melhorias:

T R A B A L H O

Obras em execução, 
resultados entregues!

1) Reforma total das quadras de tênis;
2) Climatização do salão de festas;
3) Construção de um  novo telhado 

para o salão de festas;
4) Construção de uma nova fachada
 e gestão na triagem da
 entrada do clube;
5) Reforma total da quadra de peteca
6) Convênio com a Empresa Leinertex, 

onde disporá de toda a tinta para 
a reforma da pinta  dos espaços do 
Clube dos Oficiais.
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D
esde o mês de janeiro des-
te ano, o Centro de Ope-
rações da Polícia Militar 
– COPOM/ 1º CRPM em 
Goiânia, instalado atual-
mente dentro do Centro 

Integrado de Atendimento de Emer-
gências – CIAE, esta sendo coman-
dado pelo Major PM Marcos LUCIA-
NO Alves de Lima. Esta importante 
unidade da PMGO é a célula de 
comunicação responsável por esta-
belecer o elo entre o cidadão, que 
necessita de atendimento da Policia 
Militar e a viatura que proporciona o 
serviço no local do fato.  

O serviço de emergência 190 
é um dos mais importantes meios 
de comunicação e um dos poucos 
serviços a disposição da comuni-
dade 24 horas por dia, objetivando 
a Preservação da Ordem Pública e 
da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio.

Este serviço exige profissionais 
preparados para lidar com as di-
versas situações de emergência, 
seus efeitos e reflexos envolvidos.  
Precisam decidir com rapidez, co-
nhecimento teórico e prático e ca-
pacidade cognitiva para descrever 
corretamente o fato às guarnições 
policiais, prever possíveis riscos e 
oportunidades de socorro e dar aten-
ção às questões emocionais envolvi-
das nas ocorrências e nas pessoas, 
repassando os dados necessários de 
forma precisa objetivando a segu-
rança, tanto da equipe empenhada, 
quanto das pessoas envolvidas.

Q U A L I D A D E

COPOM do 1º CRPM de Goiânia

Trabalho sério, 
compromissado e 
atuante no apoio 
operacional

Major Luciano - CMT COPOM

O fone de emergência 190 é a 
primeira voz da Segurança Pública 
para os casos de ocorrências de deli-
tos diversos, perigo, situação crítica, 
conflitos, ameaça de morte e outras 
ilicitudes onde a vítima, familiares, 
populares ou testemunhas podem 
pedir o auxílio à Polícia Militar.

Por ser um contato emergen-
cial não deve ser usado para trotes, 
brincadeiras, xingamentos, infor-
mações, conversas ou para pedir 
algo que não seja de urgência e de 
iminente risco a vida ou a integri-
dade física.

Ficam aqui externados os agra-
decimentos do comando do CO-
POM a toda sua tropa que prima 
por um serviço de excelência e 
qualidade no atendimento a popu-
lação goianiense.

Marcos Luciano Alves de Lima – Major PM
Comandante do COPOM de Goiânia

Atendentes 
do COPOM

Operador 
de radio do 
COPOM
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Os nobres policiais de ROTAM 
deram a resposta imediata, sendo 
que houve uma excelente produti-
vidade, reduzindo drasticamenteo 
índice de criminalidade na grande 
Goiânia, através da prisão de vários 
criminosos, recuperação de veícu-
los roubados, apreensão de armas 
de fogo e drogas e desarticulações 
de grandes quadrilhas, conforme a 
seguir:

PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS
Dentre as diversas ocorrências 

de vulto efetivadas pela tropa de 
ROTAM, podemos destacar:

Uma operação desencadeada 
pelo serviço de inteligência de RO-
TAM no dia 03/07/2013, em que 
foram encontrados 02 (dois) fuzis 
cal. 762, 02 (duas) escopetas cal. 
12, 20 (vinte) munições de cal. 556, 
08 (oito) cartuchos de cal. 12, 230 
(duzentas e trinta) munições de cal. 
22, 02 (dois) Not Books, 175 (cen-
to setenta e cinco) pedras de Crak, 
01 (uma) balança de precisão, en-
tre outros objetos e no quintal da 
residência foi apreendida uma mo-
tocicleta V-stronder 600cc, cor ver-
melha roubada, além da desarticu-
lação de uma grande quadrilha de 
tráfico de drogas através da prisão 
de três de seus integrantes.

Outra ocorrência de gran-
de destaque foi efetivada no dia 
10/09/2013, e resultou na prisão 
de três autores e da identificação 
de um quarto suspeito do roubo 
na loja “Celline joalheria” no Sho-
pping Flamboyant. Com os presos 
foi recuperado um revolver cal. 38 
e um colete antibalístico roubado 
do segurança do shopping, além de 
outros objetos. Esta ocorrência teve 
grande repercussão na mídia nacio-
nal, pois houve troca de tiros no in-
terior do shopping entre seguranças 

R O T A M

N
o ano de 1981, devido ao 
aumento dos crimes de rou-
bo a banco, foi anunciada 
na unidade do 1º Batalhão 

da Policia Militar, mais precisa-
mente na Companhia de Policia-
mento de Choque – CPCHOQUE, 
a criação da Ronda Ostensiva Tá-
tica Metropolitana – ROTAM, fun-
dando-se então o 1º Pelotão desta 
unidade especializada, localizado 
na época no Quartel da Ajudância 
Geral – QAG, em Goiânia.

Em meados de 1985 o Co-
mandante Geral da Polícia Militar 
determina que policiais militares 
pertencentes ao pelotão de RO-
TAM realizassem uma visita técni-
ca as Rondas Ostensivas Tobias de 
Aguiar – ROTA em São Paulo – SP.

Em 1988, a companhia de 
choque do 1º Batalhão consegue 
sua independência passando a ser 
denominada Companhia Indepen-
dente de Operações Especiais – 
CIOE, sendo a ROTAM o primeiro 
pelotão desta recém criadacom-
panhia. Posteriormente, no ano de 
noventa a um, a CIOE é transfor-
mada em batalhão de choque e o 
1º Pelotão de ROTAM passa a ser 
a 1ª companhia de ROTAM.

Na busca pelos conhecimen-
tos doutrinários, visando uma pa-
dronização nos procedimentos es-
pecializados, em 1996um grupo 

Histórico da Rotam
de policiais militares da ROTAM 
foram novamente à ROTA de São 
Paulo – SP e trouxeram de lá sua 
doutrina, posta em prática no ano 
de 1999no estado de Goiás.

A doutrina da ROTAM é apro-
vada e publicada pelo comandan-
te geral no ano de 2002, data em 
que a ROTAM ganha sua inde-
pendência, passando a ser deno-
minada 9º CIPM/ROTAM, quando 
realizou-se o primeiro Curso Ope-
racional de ROTAM – COR, com 
a adequação da doutrina de pa-
trulhamento tático. Foi realizada 
até os dias atuais quatorze cursos 
operacionais de ROTAM, forman-
do vários oficiais e praças que se 
orgulham de ostentarno peito o 
“Raio”, distintivo do curso.

No ano de 2011 foi realiza-
da a atualização da doutrina da 
ROTAM, adequando-a às normas 
legais vigentes. No ano seguinte, 
a unidade tem pela primeira vez 
em sua história uma sede própria, 
digna e estruturada, localizada 
no antigo tiródromo, anexado 
ao Autódromo Internacional de 
Goiânia, no setor Alphaville. As 
instalações foram inauguradas de 
forma oficial no dia 22 de abril 
de dois mil e treze, com a mu-
dança de comando e o retorno de 
grande parte do antigo efetivo do 
BPMROTAM.

Rotam nos dias atuais

A
pós esta data, computando-
-se o período de um ano, 
houve grandes melhorias no 
BPMROTAM, sendo triplica-

do o efetivo através do retorno de 
vários antigos Rotamzeiros, bem 

como da realização do 14º Cur-
so Operacional de Rotam – COR 
ehouve uma quadriplicação da 
quantidade de Viaturas, além do 
recebimento de novos coletes anti-
-balísticos e fuzis.
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e infratores, entretanto pouco tem-
po depois foram presos por policias 
de ROTAM. 

No dia 12/10/2013 a ROTAM 
mostrou novamente sua força e 
competência, quando dois crimi-
nosos alvejaram dois policiais do 
Distrito Federal em frente a um 
evento que acontecia no CEL da 
OAB, sendo que um desses poli-
ciais faleceu em decorrência dos 
disparos, as equipes de ROTAM se 
empenharam no sentido de locali-
zar os criminosos e em menos de 
12 horas depois um deles foi locali-
zado e entrou em confronto com os 
policiais indo a óbito. O indivíduo 
usou contra os policiais uma pistola 
cal. 0.40 roubada da Policia Civil e 
era foragido por um latrocínio con-
tra um casal de policiais federais.

Na madrugada do dia 18/01/2014 
houve um dos crimes de maior reper-
cussão na história do Estado de Goi-
ás, quando um grupo de criminosos 
adentrou em uma boate situada no 
Setor Perim, denominada “imnsônia” 
e efetuou vários disparos de arma de 
fogo contra um grupo rival, realizan-
do, assim uma grande chacina em 
que fora a óbito 04 pessoas e 07 fica-
ram feridas. A ROTAM deu resposta 
imediata efetuando a prisão de 07 
criminosos e confrontando com um 
deles que foi a óbito, fato que reper-
cutiu em todo o País.

RELATÓRIO DE PRODUTIVIDADE -  DE  22 /04 /2013 à  31 /03 /2014 -  BPMROTAM
NATUREZA abr 13 mai 13 jun 13 jul 13 ago 13 set 13 out 13 nov 13 dez 13 jan 14 fev 14 mar 14 abr 14 TOTAL

ABORDAGEM/PESSOAS 918 1.325 914 1.123 835 2.080 2.013 1.348 1.534 2.007 1.790 1.888 1.525 19.300

ABORDAGEM/VEÍCULOS PASSEIO 139 240 157 185 151 246 279 198 263 351 346 357 286 3.198

ABORDAGEM/MOTOS 164 241 176 214 144 414 376 245 227 318 288 296 339 3.442

FORAGIDOS RECAPTURADOS 1 13 10 13 14 18 26 10 14 15 14 18 11 177

VEÍCULO APREENDIDO 4 5 12 8 1 9 21 12 6 9 4 4 4 99

VEÍCULOS RECUPERADOS 9 17 16 12 12 33 33 18 25 23 31 31 29 289

FURTO A TRANSEUNTE 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5

FURTO EM COMÉRCIO 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 5

FURTO EM RESIDÊNCIA 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

FURTO EM VEÍCULO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3

HOMICIDIO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2

ROUBO A TRANSEUNTE 3 4 5 1 1 4 0 1 3 0 3 5 8 38

ROUBO DE VEÍCULO 1 5 5 5 1 2 1 0 0 1 2 2 0 25

ROUBO EM COMÉRCIO 1 1 3 1 1 2 3 1 0 1 2 1 1 18

ROUBO EM RESIDÊNCIA 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4

POSSE DE ENTORPECENTES 1 2 0 3 2 0 3 2 1 1 3 2 1 21

TRÁFICO DE ENTORPECENTES 2 7 8 8 1 12 6 4 8 11 6 8 15 96

APREENSÃO/ARMAS DE FOGO 4 13 6 11 6 14 12 14 17 5 12 15 12 141

RECEPTAÇÃO 2 4 5 2 3 7 11 7 11 9 6 7 14 88

DESACATO 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 5

POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 6

FALSIDADE IDEOLOGICA 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3

ESTELIONATO 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

DETIDOS 3 6 1 3 0 12 18 28 13 3 11 5 5 108

PRESOS 16 61 50 60 32 76 66 45 66 39 74 47 79 711

RESISTÊNCIA 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 5

TCO 3 3 1 4 7 1 6 3 2 3 4 2 3 42

AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE 9 26 29 22 15 47 32 23 28 22 29 30 37 349

Recentementeequipes de RO-
TAM mais uma vez mostra seu 
diferencial. No dia 28/04/2014, 
no setor Centerville uma equipe 
de ROTAM abordou um veículo 
suspeito e constatou que tratava-
-se de produto de roubo, a partir 

de então começou a diligenciar 
proporcionou uma ocorrência de 
grande relevo, efetuando a prisão 
de 03 indivíduos e apreensão de 
04 carros e 01 moto roubados e 
com placas falsas, além de 900 kg 
de maconha. 
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E X E M P L O

A 
Polícia Militar do Estado 
de Goiás, patrimônio dos 
goianos, com seus mais de 
155 anos de existência, é 
formada por profissionais 
comprometidos em pro-

porcionar segurança pública de 
qualidade. Como um dos vértices 
da segurança em Goiás, o 2º Co-
mando Regional de Polícia Militar, 
localizado em Aparecida de Goiâ-
nia, é responsável pelo policiamen-
to das cidades de Abadia de Goiás, 
Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, 

Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, 
Caldazinha, Campestre, Guapó, 
Hidrolândia, Nazário, Santa Bár-
bara, Senador Canedo, Trindade e 
Varjão, além dos distritos de Santa 
Maria, Nova Fátima, Oloana, Pos-

Segurança Pública 
de qualidade

Atuação firme 
e inovadora do 
2º CRPM gera 
benefícios para 
toda sociedade
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selândia, Roselândia, assentamen-
tos de Canudo, povoado do Cedro 
e povoado de Santa Maria.

Hoje comandada pelo Tenen-
te Coronel Mauro Sales de Araujo, 
esta Regional teve como primeiro 
Comandante, o Coronel Anjo Di-
vino Braz (2003 a 2004), seguido 
pelo Coronel Jorge Alves Sobrinho 
(2004 a 2005), Coronel Job Nunes 
Galvão (2005 a 2006), Coronel Jor-
ge Renato da Costa Azeredo (2006 
a 2007), Coronel Adair Ângelo Me-
nezes (2007 a 2008), nosso atual 
Subcomandante Geral Coronel Ju-
raí Alves de Souza (2008 a 2011) 
e o Coronel Silvio Benedito Alves, 
que em 2013 assumiu o Cargo de 
Comandante Geral da Polícia Mili-
tar de Goiás.

Nas ruas, o 2º CRPM, além do 
serviço de patrulhamento ostensivo 
realizado pelas guarnições em seus 
quadrantes, está também à frente de 
operações policiais, as quais contam 
com o apoio de vários parceiros no 
âmbito municipal e estadual como 
a Polícia Civil, Guarda Municipal, 
Regulação Urbana e SEMA. Dessa 
forma, conseguiu alcançar resultados 
expressivos no combate a criminali-
dade, recapturando foragidos da jus-
tiça, veículos e motocicletas rouba-
das ou furtadas, tirando de circulação 
armas de fogo ilegais, combatendo a 
ilegalidade dos estabelecimentos co-

merciais e inibindo ou desarticulan-
do redes de tráfico de drogas.

No âmbito estrutural, várias 
unidades foram reestruturadas, re-
formadas ou criadas. A 41ª CIPM, 
inaugurada em janeiro deste ano, 
veio para atender antigas reivindi-
cações dos empresários da região 
do Setor Vila Brasília e imediações. 
A 43ª CIPM localizada no Setor Ga-
ravelo, que compreende a Compa-
nhia de Policiamento Especializado 
– CPE, foi transformada recentemen-
te em Companhia Independente e já 
conta com um expressivo efetivo 
que foi formado através do 17º Cur-
so de Patrulhamento Tático – 17º 
CPT. Vale ressaltar também que o 
Centro de Operações Policiais Mili-
tares – COPOM, hoje transformado 
na 46ª CIPM, ganhou novos e mo-
dernos equipamentos que possibi-
litaram um melhor atendimento às 
pessoas que necessitam acionar a 
PM através do telefone 190.

Outra conquista foi a criação do 
1º Núcleo de Polícia Comunitária – 
1º NPCom, localizado no Setor Serra 
Dourada, em Aparecida de Goiânia, 
que através de ações de interação 
com a população e comerciantes, 
já realizou conferências e palestras, 
criou oito Conselhos de Segurança, 
e através do Programa Educacional 
de Resistência às Drogas e à Vio-
lência (PROERD) já formou mais de 

E X E M P L O
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seis mil alunos integrantes da Rede 
pública de ensino.

O evento “Policial Destaque 
do 2º CRPM”, instituído pelo atual 
Comandante Geral, Coronel Sílvio 
Benedito, durante sua gestão como 
Comandante Regional, foi amplia-
do, sendo realizado mensalmente,  
como forma de reconhecer os bons 
serviços prestados à sociedade por 
parte de seus policiais. Os policiais 
militares  que se destacam no de-
senvolvimento de suas funções re-
cebem um diploma de mérito. 

Em parceria com a Prefeitura 
de Aparecida de Goiânia, a Central 
de Monitoramento representou um 
avanço significativo no combate às 
ações delituosas, no qual por meio 
de câmeras instaladas em pontos 
estratégicos pode-se maximizar o 
atendimento emergencial.

Este resultado é fruto de um tra-
balho incessante que a Polícia Militar 
vem desenvolvendo para atender aos 
anseios da sociedade prestar cada 
dia mais uma segurança pública com 
a qualidade que a população espe-
ra. “Com os novos investimentos do 
Governo, como a aquisição de novas 
viaturas, a Polícia Militar vai intensifi-
car o combate à criminalidade” afir-
ma o Tenente Coronel Mauro Sales, 
Comandante do 2º CRPM. 

Fonte:  2º CRPM








