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Com o intuito de setorizar o serviço policial militar 
ostensivo, o Batalhão Anhanguera é transferido para 
prédio comercial. Major Araújo pede maior reflexão 

a essa iniciativa do Comando da PM
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05Tranferência do Batalhão Anhanguera
O projeto de setorização da PMGO visa atender de maneira mais ativa à toda a sociedade. Contudo, 
uma das medidas tomadas pelo Comando foi a transferência do Batalhão Anhanguera para um 
prédio comercial. População e militares questionam se esse foi o melhor caminho oferecido ao 1º 
Batalhão. Major Araújo é a favor da criação de um espaço destinado a memória da Polícia Militar.

Bombeiros de casa nova
O 2º subgrupamento de Bombeiros Militares de Aparecida de Goiânia comandado pelo Capitão 
José Borges Filho, ganhará novas instalações, elas devem ser inauguradas na data que comemora 
o dia Nacional do Bombeiro, dia 02 de julho.  A nova sede possui em uma área de 700 metros 
quadrados, e está localizada na Avenida Veiga Vale, s/n (próximo ao terminal Veiga Jardim). O 
Batalhão atende os municípios de Aparecida de Goiânia, Hidrolândia, Araguaina, Professor Jamil, 
Piracanjuba, Maripotaba, Comínia , Pontalina e Adealina, ou seja, cerca de 500 mil habitantes.

Capitão Elias é o novo diretor
O capitão Elias é o novo diretor do Departamento Jurídico da Assof. Ele tomou posse no dia 04 
de janeiro juntamente com os demais membros da diretoria para o biênio 2007/2008. O depar-
tamento está trabalhando em ritmo acelerado para  defender o direito de seus associados.

Diretoria de Articulação Política
Foi criado um novo departamento na Assof, a Diretoria de Articulação Política. Este departamen-
to é comandado pelo Capitão Caixeta e nasceu da necessidade de haver uma maior união por 
parte da classe dos oficiais na hora de eleger seus representantes na área política. A diretoria 
vai realizar pesquisas e prévias antes das eleições com a finalidade de promover de maneira 
democrática os candidatos escolhidos pela coorporação.

Posse da chapa Representação e Voz 
Foi reeleita em novembro passado a chapa Representação e Voz, para mais uma gestão: o 
biênio 2007/2008. A diretoria novamente será comandada pelo Major Araújo cujo trabalho foi 
reconhecido pelos companheiros. Houve 142 eleitores, sendo que 138 votos foram favoráveis à 
reeleição e apenas 04 em branco. A posse ocorreu no dia 04 de janeiro na sede da Associação 
dos Oficiais da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militares.

Rede de Apoio a Segurança
A Polícia Militar do Estado de Goiás por meio do Comando do Policiamento da Capital está 
desenvolvendo a Rede de Apoio a Segurança - RAS. A Rede  é composta por um grupo de pro-
fissionais organizados e orientados pela PM  através  de palestras ministradas pela corporação 
militar. Serão quatro horas-aula com temas que incluem Relações Humanas, Noções de Direito, 
Segurança Comunitária, entre outros. Após o treinamento, o participante recebe um certificado. 
Com esse curso o integrante da rede estará apto a  somar às atividades de Segurança Pública, 
através da observação e do fornecimento de informações sobre condutas criminosas.
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E
m meados de janeiro deste ano, 
fui informado por integrantes do 
1º BPM sobre a mudança do BA 
para o Edifício Parthenon Center, 

no centro da cidade. Isto me causou 
tanto estranhesa, quanto preocupação. 
O batalhão mais tradicional da capital 
deixaria o quartel que o abrigou durante 
décadas, a instalação militar ideal, para 
se mudar para duas salas apertadas 
localizadas em um beco, com trânsito 
intenso, tanto de pessoas como de 
veículos, sem espaço para nada. Enfim, 
sem condições de abrigar uma Unidade 
Militar, muito menos o 1º BPM.

Em toda e qualquer instituição, as 
tradições exercem papel fundamental. 
Mais do que tradições, nós militares 
devemos cultivar e manter as doutrinas. 
Observemos, por exemplo, a Guarda Real 
Inglesa e a famosa troca da guarda que 
ocorre diariamente as 11:30 horas, a 
décadas, reconhecida no mundo inteiro 
pela sua tradição e doutrina e imagine-
mos o que aconteceria se ela resolvesse 
acabar com suas tradições, ritos, farda, 
indumentárias, dentre outras, e adotar 
sistemas modernos de guarda.

Vejamos também o Batalhão da 
Guarda Presidencial (BGP) do Exercito 
Brasileiro, antigo batalhão do impera-
dor. O BGP mantém tradições históricas 
como, por exemplo, o seu uniforme espe-
cial tradicional da infantaria brasileira dos 
tempos da independência e das primeiras 
revoluções republicanas. No BGP passa-
do e presente se fundem sob a mesma 
inspiração evocada pelo 2º tenente Luiz 
Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, 
primeiro porta-bandeira do Batalhão do 
Imperador. O Brasil inteiro conhece ou 
tem vontade de conhecer, de assistir os 

ritos praticados pela Guarda Presidencial 
em Brasília. Muitos jovens têm vontade 
de servir naquele batalhão, principalmen-
te pela tradição que o envolve.

Não distante disto, as Polícias Mili-
tares mais respeitadas do Brasil são, não 
por acaso, as mais tradicionais e mais 
doutrinadas. Podemos citar as Polícias 
Militares de Minas Gerais, São Paulo e a 
Brigada Militar do Rio Grande do Sul.

As tradições identificam as ins-
tituições e as sustentam. São como 
escudos que as mantém intocáveis e 
as preservam. Instituições que não tem 
tradições são vulneráveis e sensíveis, 
desaparecem facilmente e em seu lugar 
aparecem outras. A simples vaidade 
de um dirigente basta para se extinguir 
uma criar outra que a substitua. Con-
cretamente, quantos órgãos no nosso 
Estado e em outros foram sendo criados 
e extintos de acordo com a vaidade de 
nossos dirigentes? Quantos sofreram 
modificações perdendo toda a sua iden-
tidade? Tudo porque não têm tradições, 
são sensíveis e vulneráveis.

Neste contexto, os quartéis que 
abrigam os nossos batalhões são mais 
que meras tradições, são doutrinários e 
necessários. Mesmo que sejam prédios 
velhos, são locais ideais para nos abrigar. 
O quartel é o local ideal para a instrução 
militar e policial, para desenvolver na 
tropa o espírito de corpo, para o culto 
as tradições e o culto ao civismo, enfim, 
para preservação da identidade que a 
nossa PM está aos poucos perdendo.

Especificamente uma relação ao 1º 
BPM, entendo que a mudança comprome-
teu as bases que devem sustentá-lo; a 
tradição e a doutrina. O local que abriga 
o BA se parece mais com uma repartição 

E ditorial

pública qualquer, que com uma Unida-
de Militar. É decepcionante passar em 
frente ao local e presenciar a situação 
lastimável em o que o 1º BPM se en-
contra. Viaturas estacionadas numa 
viela, policiais sem condições de entrar 
em forma para as preleções diárias, 
quanto mais para ministrar instruções, 
sem privacidade alguma para discutir 
assuntos que só dizem respeito à tropa.  
Tudo isto sob os olhares críticos dos 
vizinhos - e quantos vizinhos!. Estes são 
apenas alguns dos fatores negativos que 
condenam o BA ao completo improviso 
e que merecem reflexão.

A farda do batalhão é o quartel. 
Sem quar tel, a Unidade Militar fica 
descomposta, apaisanada, descaracte-
rizada. O 1º BPM está assim.

Diante desta medida de tamanho 
impacto adotado pela PM, eu como filho 
de militar, nascido e criado praticamente 
na caserna e seu integrante a mais de 
vinte anos, conhecedor e testemunha de 
sua história, principalmente nos últimos 
quarenta anos, sinto-me na obrigação 
de me manifestar contra esta mudança 
e torcer para que isto sirva pelo menos 
de reflexão na busca de uma instituição 
mais forte e melhor. 

Ainda bem que a nossa memória 
não pode ser apagada e nela o 1º BPM 
continua sendo o mais tradicional, palco 
de tantos acontecimentos que marcaram 
a sua existência e a da própria PMGO.

Júnio Alves Araújo - Maj QOPM

Diretor Presidente

1º BPM:
um batalhão a paisana
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U
m dos principais ícones da 
Polícia Militar do Estado de 
Goiás é o 1º Batalhão, conhe-
cido também por Anhanguera. 

Formador de muitos heróis, o BA foi 
passagem obrigatória para a maioria 
dos Comandantes Gerais dessa cor-
poração, sendo sempre cantado em 
versos e em prosa em seus quase 70 
anos de existência. Localizado em uma 
região nobre do município de Goiânia, o 
Batalhão é responsável pela segurança 
de importantes setores. Contudo, com 

o projeto de setorização que está sendo 
implementado pela PM, essa destacada 
caserna pode perder seu espaço.

Berço de homens e mulheres de 
brio, o Anhanguera sempre foi um dos 
destaques da PMGO, seja pelo fato 
de ser o 1º Batalhão, seja pela sua 
localização e formação. Situado es-
trategicamente próximo aos principais 
centros comerciais de Goiânia, ele é 
sinônimo de segurança para moradores 
e empresários. Para o empresário Diogo 
Ítalo, morador do setor sul, a presença 

Batalhão Anhanguera: 

Símbolo da PM
Projeto de 

setorização 
extingue quartel 

e cria várias 
frentes
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dessa corporação sempre trouxe segurança para os que 
residem próximo ao BA. “Sempre me senti seguro nessa 
região, pois sabia que a resposta era rápida e enérgica por 
parte da Polícia”, afirma o empresário. Entretanto a mudança 
por motivos de setorização, trouxe surpresa ao comerciante. 
“Não sabia da mudança do Batalhão. Será que isso trará 
problemas para nós?”, questiona Diogo. Apesar de parecer 
estranho, essa também é a pergunta de muitos militares, 
que sempre se espelharam no Anhanguera, como uma das 
principais referências da PM. 

Mundança
Sob o comando do Major Katayama, o BA  foi transferido 

para algumas salas do conhecido edifício Parthenon Center, 
no centro da capital goiana. Assim, a antiga instalação, deixou 
de ter sua característica fundamental de quartel, permitindo 
assim, a perda das tradições militares. Contudo, todo esse 
processo, faz parte da chamada setorização da PMGO, que 
consiste em programar uma metodologia de segurança pre-
ventiva cujo procedimento consiste, basicamente, em colocar 
um grupo operacional ostensivo, sob comando de um oficial 
militar, com o desiderato de atuar especificamente, junto à 

comunidade, em uma área pré-determinada. A setorização vem 
consolidar o êxito do policiamento comunitário, estratégia de 
ação utilizada pelas forças de segurança pública para demons-
trar à população e aos poderes constituídos que já não se faz 
policiamento numa via de mão única: é necessária, sempre, 
a participação da sociedade na gestão deste serviço básico, 
onde a comunidade, público-alvo desta iniciativa, contribui 
positivamente ao serviço dos policiais.

Para o presidente da Assof, Major Araújo, as questões da 
Polícia Comunitária sempre foram salutar, sendo uma tendência 
positiva na PMGO. Todavia, ele faz alguns questionamentos 
sobre a necessidade de mudança do BA para algumas salas em 
um edifício comercial. “Desde que ingressei nessa prestigiosa 
corporação, vi passar pelo Batalhão Anhanguera homens que 
dariam a vida pela honra de seu Batalhão. Muito mais do que 
um quartel, o BA é a história viva da Polícia Militar do Estado 
de Goiás e por isso, deveria ser preservado como tal”, ressalta 
o presidente, que ainda lembra que o Batalhão sempre foi o 
berço das principais atividades militares. “Quando se realizou 
a greve na PM foi no BA que nos aquartelamos, É lá que ofe-
recemos segurança as urnas eletrônicas nas vésperas das 
eleições. Na verdade, ele é o pai da Polícia Militar do Estado de 

Batalhão Anhanguera antes: palco de grandes acontecimentos que 
marcaram a história da Polícia Militar de Goiás
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Goiás. A importância do Anhanguera está muito além de suas 
questões básicas. Contudo, por se tratar de um Batalhão, se 
faz necessidade uma passagem de comando, treinamentos, 
solenidades, entre outras características referentes aos milita-
res. Infelizmente, essa mudança gera algumas dúvidas, entre 
elas a questão de logística e estrutural. Será que as viaturas 
ficarão nas ruas o tempo todo?”, questiona Araújo. Mesmo 
com toda essa indignação, o que se percebe do presidente da 
Assof, é sua luta pela memória e identidade da Polícia Militar. 
“Já conversei pessoalmente com o Comandante Coronel Edson 
sobre essa decisão. Ele me afirmou pessoalmente que tudo 
isso se deve graças a uma modernização que requer algumas 
mudanças”, assina-la o presidente.

Uma alternativa segundo Major Araújo seria a preservação 
da área onde era sediado o BA para a construção de um Centro 
Cultural da Polícia Militar do Estado de Goiás. Dessa forma, 
haveria a possibilidade de se manter as tradições militares e 
preservar a história de homens e mulheres que não mediram 
esforços para garantir o bem da sociedade goiana. “A corporação 
militar e creio que também a sociedade, ficaria bastante satisfeita 
e honrada com a manutenção desse espaço, principalmente se 
ele tiver uma característica educativa e que reflita em um bem 

para população. Resgatar a história da PM, nada mais é do 
que retratar todo o desenvolvimento da narrativa do Estado de 
Goiás”, afirma Araújo, que se diz preocupado com o processo 
de tentativa de desmilitarização da polícia e sobre tudo, a perda 
desse terreno por parte da PM. “Sabemos que a antiga CPP foi 
vendida a uma rede de supermercado. Não queremos que isso 
aconteça com a área do BA, pois nós militares não colheremos 
nenhum fruto com essa venda”, retifica o presidente, ao lembrar 
que o terreno do 1º Batalhão está localizado em uma região nobre 
e conseqüentemente, ter um grande valor agregado.

Setorização
O Projeto de Setorização consiste na divisão de grandes 

áreas em pequenas, para assim facilitar a interação e inte-
gração da PM com as comunidades dos diversos setores que 
compreendem a circunscrição do Batalhão. Na divisão do 1º 
BPM as equipes ficaram responsáveis por 03 (três) áreas, 
sendo estas subdividas em 09 (nove) setores, nos quais 
atuarão 82 (oitenta e duas) viaturas. Dessa forma, não há um 
local específico para que os policiais fiquem alojados. Eles 
estarão o tempo todo na rua e a população pode ter acesso 
direto a cada comandante de Pelotão.

Batalhão Anhanguera hoje: um verdadeiro caos. Insntruções feitas em local inadequado 
e viaturas estacionadas na rua. Batalhão Anhanguera, um Batalhão sem teto!
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E
ste reconhecimento se perpetuou através dos tem-
pos, carimbado com a dedicação e denodo de todos 
antigos heróis que por aqui passaram. A população 
vilaboense reconhece o trabalho realizado. Não é 

redundante lembrar que a história desta gloriosa corporação 
iniciou aqui, nesse velho prédio com suas grossas paredes, 
testemunhas silentes do antigo e do novo.

Hoje o 6º BPM, no passo da evolução, acompanhando 
as mudanças implementadas pelo comando da corporação, 
alargou suas atribuições, abrangendo a segurança no campo 
e também maximizando suas atividades urbanas, através 
dos grupos de elite e rádio patrulhamento. Tudo isto afinado 
com os novos padrões exigidos para a atuação do Policial 
Militar, buscando a excelência do serviço prestado sem 
divorciar dos procedimentos de segurança e principalmente 
do anseio da comunidade.

Fiel a missão descrita por Cora, o 6º BPM também é 
guardião do Patrimônio da Humanidade, cidade de Goiás, 
tombada pela UNESCO. Missão que exige certa especialida-

“...Guardião de um passado bem 

O verso carinhoso de Cora Coralina 
resume com precisão a missão que 
o 6º BPM vem desempenhando ao 
longo da história. No seu poema 
com o titulo O quartel da polícia de 
Goiás, a nossa poetisa canta em 
generosos versos:

“... O quartel da polícia de Goiás
sempre foi a segurança da cidade.
Guardião de um passado.
Antigos tempos superados...”

passado...”

de, face ao caráter globalizado da cultura dessa cidade que 
atrai visitantes de todos os quadrantes do mundo. O 6º BPM 
está atento, instruindo os seus agentes públicos de forma 
direcionada a cobrir essa variante. O trato e a conduta do PM 
podem representar tanto o céu, como o inferno, em termos 
diplomáticos, e os homens e mulheres que aqui trabalham 
tem plena consciência disto.

Outra missão, de relevância impar para toda corporação, 
também atribuída ao 6º BPM é cuidar do Museu da Polícia 
Militar, instalado em suas dependências. Esse valoroso patri-
mônio da Polícia Militar é guardado com orgulho e eficiência, 
pois, acreditamos que a identidade de uma instituição passa 
pela preservação de sua história e suas tradições, condições 
sem as quais não há como atingir um futuro promissor.

Este é um breve relato sobre a Unidade mater da 
Polícia Militar, que esta sendo muito bem conduzida pelas 
mãos de todos Oficiais e Praças que aqui servem e todos 
acreditam que o sucesso será sempre o fruto do trabalho 
da honestidade e honradez. 

Comandante Moura é o guardião 
do município de Goiás,  Patrimônio 
Histórico da Humanidade
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E
sta Sub-unidade atende os 
municípios de Aparecida de Goi-
ânia, Aragoiânia, Hidrolândia, 
Professor Jamil, Piracanjuba, 

Mairipotaba, Cromínia, Pontalina e 
Edealina, envolvendo uma população de 
cerca de 500 mil habitantes.

O efetivo é composto por 73 bom-
beiros, sendo 05 Oficiais e 68 Praças. 
O Capitão Filho salienta que mesmo não 
sendo o efetivo ideal dentro da estrutura 
organizacional do Corpo de Bombeiros, 
o Subgrupamento atinge todos os ob-
jetivos dentro da visão operacional. O 

ganham novo quartel em 
Aparecida de Goiânia

O 2º Subgrupamento 
de Bombeiros, com 
sede em Aparecida 

de Goiânia é 
comandado pelo 

Capitão José 
Borges Filho, ou 

simplesmente 
Capitão Filho

Bombeiros
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2º SGB conta com 12 viaturas no total, 
empregadas nas ares de Resgate, Sal-
vamento, Defesa Civil, Proteção Contra 
Incêndio, Vistorias Técnicas, Análise de 
Projetos, Alvarás de Funcionamento. Só 
em Aparecida de Goiânia, são mais de 
200 setores atendidos pelo Subgrupa-
mento. Os resgates são responsáveis 
por 85% das ocorrências, seguido pelo 
Salvamento. São atendidas 350 ocorrên-
cias por mês pela equipe, mais de 500 
no total se contamos com outras viatu-
ras que apóiam o Corpo de Bombeiros 
de Aparecida, como outras Unidades de 
Goiânia ou SAMU.

novaS inStalaçõeS
O dia 02 de Julho pretende ser um 

dia de muita festa para os Bombeiros 
do 2º Subgrupamento de Aparecida de 
Goiânia, além de comemorarem o dia 
Nacional do Bombeiro, eles irão inaugurar 
as novas instalações, em uma área de 
700 metros quadrados, que está sendo 
edificada na Avenida Veiga Vale esquina 
com a Avenida Major Manoel Augusto 
Silva Brandão, Setor Veiga Jardim.

As instalações atuais foram ce-
didas, em regime de Comodato, pelo 
GRUPO MABEL, no ano de 1999, sem 
ônus para o Estado, até que as novas ins-
talações fossem edificadas. O processo 
de implantação iniciou-se no ano de 1998 
com a doação da área pelo Município de 
Aparecida de Goiânia ao Estado de Goiás 
para uso do Corpo de Bombeiros.

A construção chegou a ser orçada 
pela Agência Goiana de Transportes e 
Obras (AGETOP) em 2003, com custo 
estimado em R$ 580 mil. Entretanto, 
com a escassez de recursos, a obra está 
sendo executada pela própria Subunida-
de e, através de mão de obra própria e 
doações diversas, este custo deverá ficar 
em torno dos R$ 200 mil. “É claro que 
trabalhar com menos recursos é mais 
desgastante, desprende mais tempo, 
mas somente assim podemos atingir 
nosso objetivo”, afirma Capitão Filho.

Com a nova edificação, haverá 
um avanço na qualidade dos serviços 
prestados pelo Corpo de Bombeiros no 
Município pois o prédio está sendo cons-
truído dentro de uma visão moderna na 
administração da Instituição no Estado, 
haverá pátio para treinamento, auditório 
para palestras e cursos, estruturação 
de projetos sociais, como o bombeiro 
mirim e outros. A localização geográfica 
é estratégica, permitindo um desloca-
mento mais ágil, reduzindo o tempo de 
resposta. O terceiro aspecto favorável é 
a descentralização das atividades ope-
racionais, com a instalação de diversos 
pontos de atendimentos.

Outro ponto positivo está ligado 
ao aspecto social pois, com a cons-
trução de uma Unidade da Corporação 
na região citada, houve um avanço na 
valorização imobiliária da região.

O Capitão Filho conta que desde 
que o Corpo de Bombeiros implantou 

uma Unidade na cidade de Aparecida 
de Goiânia, ele aprendeu muito com a 
população aparecidense. “Nesta cidade, 
as pessoas têm se comprometido com 
as causas do município, buscando o seu 
progresso e, desde que aqui chegamos, 
assistimos uma mudança significativa no 
comportamento das pessoas quanto às 
normas de segurança, o setor de cons-
truções procura o nosso departamento 
de análise de projetos, para que suas 
edificações sejam construídas dentro 
das normas exigidas pela lei. Aquelas já 
edificadas têm buscado mecanismos de 
adequação para que funcionem dentro das 
normas de segurança. E o reflexo disso é 
que o número de sinistros vem diminuindo 
a cada dia”, garante o comandante.

Com relação à parte governamen-
tal ele diz que a construção deste novo 
Subgrupamento só foi possível graças ao 
apoio incondicional de todo o segmento 
organizado de Aparecida, do legislativo 
municipal que aprovou todas as leis 
necessárias à doação do imóvel, do 
executivo municipal que autorizou todos 
os seus setores competentes a envolve-
rem-se nesse processo. “Este sonho se 
iniciou na administração do ex prefeito (e 
atual vice governador) Ademir Menezes, 
que doou a área, o legislativo votou as 
leis que tornaram possíveis a doação, 
comprometendo-se todos com a presença 
da instituição no município, fato que nos 
enche de alegria. Ressalto ainda a funda-
mental importância do respaldo que o 2º 
SGB têm recebido do Comando do Corpo 
de Bombeiros, através de aumento de 
efetivo, recebimento de novas viaturas, 
manutenção das atuais, permitindo a 
ampliação da presença do CBMGO nesta 
cidade”, finalizou Capitão Filho.

Sobre a inauguração o Capitão 
Filho conclama toda a sociedade apa-
recidense e região para prestigiar a 
inauguração e fazer parte da família do 
Corpo de Bombeiros, pois eles preten-
dem realizar muitos projetos sociais em 
conjunto com a sociedade, com o obje-
tivo de promover uma maior interação 
com os segmentos organizados.      

Capitão Filho e sua tropa engajados na construção do quartel de Aparecida
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Principais

A
discussão de novos modelos 
para emprego operacional das 
policiais é assunto que está 
sendo discutido em todo mun-

do, os altos índices de criminalidade, 
têm fomentado a busca de novas me-
todologias, técnicas, táticas bem como 
novas filosofias de gestão. Inúmeros 

países têm se mostrado insatisfeito 
com as metodologias adotadas pelas 
suas instituições de segurança, fazen-
do com que aumente a discussão em 
todo mundo.

Um dos temas mais atuais, o po-
liciamento comunitário, tem mostrado 
a grande possibilidade de ampliar essa 

discussão, com uma tendência para 
ampliação do termo, para segurança 
comunitária, e com isso aproximar a 
comunidade das questões de segu-
rança publica. 

Há várias experiências exitosas 
em grande par te do mundo, Japão, 
França, Espanha, província canadense 

diferenças entre o policiamento 
tradicional e o comunitário

“

”

... a transformação 
organizacional deve 

criar e sustentar o 
compromisso de 

atender e superar 
as expectativas do 

cliente...
Spector
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de Quebec, Colômbia, Estados Unidos e 
também na América do Sul, como por 
exemplo, aqui no Brasil. 

Para melhor compreensão do caro 
leitor, passaremos a mostrar algumas 
das diferenças principais entre o poli-
ciamento tradicional considerado pelos 
estudiosos do assunto como obsoleto 
e ultrapassado e as novas filosofias 
e metodologias no policiamento Co-
munitário (inovador) que vem tendo 
sucesso em todos os lugares que 
foram implantados. E para isto res-
ponderemos as seguintes perguntas: 
O que, Quem, Quando, Quanto, Porque, 
Onde e Como.

O Que eficaz na visão tradicional. 
Nesta concepção o policial eficaz é 
aquele que executa a patrulha de rádio 
atendimento (reativo). Nesta visão é 
eficaz o policial que atende com baixo 
tempo de resposta e prioriza atendimen-
to aos crimes sérios. Enquanto que no 
policiamento moderno (Comunitário) (pro-
ativo) eficaz é aquele policial que realiza 
uma abordagem ampla de solução de 
problemas de forma cooperada com as 
lideranças comunitárias. Será mais eficaz 
se evitar a ocorrência de crimes.

Quem é o policial na visão tra-
dicional. É um representante da 
agência Governamental responsável 
pela aplicação da lei. Geralmente o 
Policial é anônimo e não conhece a 
própria comunidade onde trabalha (seu 
cliente). Já na visão moderna, a polícia 
é o publico é o publico é a policia; os 
policiais são aqueles que são pagos 
para dar atenção integral a cada cida-
dão. O policial conhece e é conhecido 
pela sua comunidade.

Quando o policial age? Atua 
depois do delito, de forma reativa e, 
geralmente, repressiva. Atua de forma 
pro-ativa e geralmente, preventiva.

Quanto  o serviço policial? No 
tradicional alto investimento público 
em todo sistema de segurança publica, 
principalmente nas atividades repres-
sivas, investigativas e prisionais. No 
comunitário, baixo investimento pú-

blico. São priorizadas a Companhias, 
as Delegacias Distritais, os postos ou 
base de policiamento comunitário, os 
locais de atendimento comunitários.

Porque o policial age desta forma 
na visão tradicional? Para resolver os 
crimes de destaque (alto valor social): 
assalto aos bancos e crimes violentos. 
Na concepção moderna a prioridade 
é qualquer problema que perturbe a 
maioria da comunidade, o objetivo é 
atender a todos e não apenas os cri-
mes de repercussão, porque para um 
cidadão pobre a perca de um botijão 
de gás, tem  reflexos mais negativos 
do que o roubo de um carro importado 
para uma pessoa rica.

Onde é realizado policiamento na 
visão antiga? È executadas a partir das 
grandes estruturas, e nestes casso são 
os Quartéis e Delegacias Regionais , 
que ditam regras e diretrizes, têm ges-
tão concentração. Entretanto na visão 
moderna, o policiamento é realizado 
por toda estrutura organizacional, prin-
cipalmente pelas estruturas menores 
mais próximas das comunidades, por 
exemplo, as Companhias Destacadas, 
as Delegacias Distritais, os Postos 
ou Base de policiamento comunitário. 
Desta forma o policiamento é realizado 
com a par ticipação da comunidade e 
passa ter gestão descentralizada e 
desconcentrada.

Como se realiza o policiamento na 
visão antiga? Sempre prioriza o conflito, 
age apenas depois que é acionado.  
Nesta concepção o foco esta na reso-
lução de crimes. Enquanto que na visão 
inovadora, busca identificar as causas 
dos problemas para evitar que o conflito 
(problema) ocorra, e quando acontece, 
busca resolver de forma conjunta en-
volvendo a comunidade na prevenção.
Nesse caso a pergunta que se faz é, 
como processar essas mudanças? 

E a resposta é: participação da co-
munidade para mudanças, como base 
fundamental do trabalho policial;

Multiplicação e potencialização 
do conhecimento e da formação poli-

cial. É necessário buscar os melhores 
policiais, aqueles que têm vocação e 
talento para o trabalho policial e para  
servir a comunidade;

Treinamento e informação, que insi-
ra uma nova cultura profissional, onde o 
homem aprenda, a trabalhar em equipe 
e passe a planejar com o cidadão.

A policia não deve se compro-
meter com aquilo que ela não pode 
cumprir e assim estabelecer uma 
nova cultura de segurança para poder 
conviver harmoniosamente com a 
comunidade. 

Superar as deficiências da lide-
rança - desenvolver gerenciamento 
integrado, com desenvolvimento de 
mais treinamento aos comandantes 
em técnicas de gestão, e menos mi-
lícia, buscará o desenvolvimento de 
capacitação e trabalho em equipe. O 
que se pretende com isto é que estes 
líderes possam ter a capacidade de 
avaliar com visão critica o plano es-
tratégico, sem esperar que as  falhas 
ocorram na prevenção do crime, uma 
nova avaliação dos resultados do 
plano devem ser feita antes que seja 
tarde para correções, dos rumos. O 
Gestor de Segurança (o comandante 
nos diversos níveis) deve mobilizar e 
dinamizar a inteligência das pessoas 
empenhadas no trabalho, para que 
todos possam agir antecipadamente 
isto é proativamente.   

E por fim ter foco eficiente – a 
abordagem de policia tradicional como 
vimos é ineficiente. Portanto, devemos 
estar preparados para atuar em novos 
cenários e visualizar as mudanças 
atuais, prestando um serviço de mais 
qualidade no contexto dos serviços 
públicos. Temos que mudar nossa 
cultura profissional.

A idéia de Spector é, “promover 
uma revolução geral que coloca o cliente 
no centro do universo organizacional”.

Edsson Cândido Ribeiro - cap QOPM

Sub-comandante do 1º BPM e

comandante do 2ª CIA do 1º BPM



13
REVISTA

Segurança PúblicaMaio - 2007

Independente Seção de Planejamento

14ª Companhia

A cidade de Caldas Novas, sediada no sudeste 
goiano, localizada cerca de 160 km de Goiânia, 
é conhecida internacionalmente como a “maior 

estância hidrotermal do mundo”, por isso, todos 
os finais de semana e feriados milhares de 

turistas, oriundos das diversas partes do país e 
também do exterior, se dirigem para o município

S
egundo levantamentos da 
Polícia Militar, os turistas 
que mais assiduamente 
visitam esta cidade, além 

dos goianos, são oriundos do Distrito 
Federal, Uberlândia-MG, e cidades do 
interior do paulista. Para estes “via-
jantes” de final de semana, a Polícia 
Militar tem direcionado uma atenção 
especial no que tange a informação 
e segurança prestada.    
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elabora um plano sistematizado de 
policiamento, aumentando o número 
de Policiais Militares nas ruas e nos 
pontos turísticos da cidade, trazendo 
de forma enfática a segurança pública 
no perímetro urbano, bem como, posi-
cionando homens e equipamentos nas 
entradas e saídas da cidade. 

Esta dinâmica e estratégia de 
trabalho, em muito vem reduzindo 
os índices de ocorrências típicas do 
período citado, tais como: fur tos e 
roubos de residências e veículos e re-

Salário dos Policiais Civis e Militares em todo o País

lacionadas à embriaguez. Outro ponto 
relevante que a 14ª CIPM vem dando 
especial atenção são os eventos que 
envolvem turistas desinformados e 
que pela primeira vez visitam nossa 
cidade, tais como fur tos/roubos de 
bolsas e documentos, além de episó-
dios envolvendo idosos, pois a cidade 
durante todo o ano, é freqüentada por 
grupos pessoas desta faixa etária ori-
ginários de todas as par tes do país. 
Para este público específico, é dada 
especial atenção pela 14ª com a pre-
sença do reforço policial nas ruas e 
nos pontos de freqüência e percurso 
destes turistas.   

Graças ao esforço e preocupa-
ção de todos os componentes da 14ª 
CIPM,  que é possível proporcionar a 
tranqüilidade mantendo assim, uma 
situação de normalidade na cidade, o 
que vem sendo constantemente motivo 
de elogios por parte de todas as autori-
dades locais. Somente no final do ano 
de 2006, tomando por base os meses 
de dezembro e janeiro, foi atingida a 
meta de diminuir em 17% o índice de 
ocorrências em relação ao mesmo 
período dos anos anteriores. 

 Os meses de dezembro, janeiro, 
fevereiro e julho, merecem uma aten-
ção redobrada, pois são épocas em 
que a cidade vê o número de pessoas 
mais que dobrar, vê a sua para uma 
população de pouco mais de 65 mil 
habitantes, dividirem espaço com ou-
tras 95 mil, ou seja, permanecem na 
cidade 150 mil pessoas.

 Para dar mais tranqüilidade aos 
turistas e moradores desta cidade, 
a 14ª CIPM, Comandada pelo Major 
PM João Batista de Freitas Lemes, 

Base Comunitária de Segurança na Praça Central de Caldas Novas
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S
egundo dados da prefeitura 
serão perdoados aproxima-
damente R$ 9,7 milhões em 
impostos, ou seja, cerca de 

70% da dívida total. Tal fato ocorre 
porque no projeto há a previsão de 
isenção total do IPTU e ITU nas áreas 
das instituições que contenham nas-
centes adjacências, espelho d´águas, 
áreas alagadiças ou que resguardem 
reservas ambientais e de preservação 
permanentes, bem como natural ou 

ar tificial e aquelas que estejam unica-
mente destinadas à prática esportiva. 
Quanto às demais áreas a isenção 
será de 50%, mas uma das condições 
é que quitem o restante devido, que 
pode ser parcelado em 24 vezes.

O projeto foi aprovado na Câmara, 
mas precisa da sanção do prefeito 
Íris Rezende. Quando o projeto foi 
apresentado a divida da Assof era de 
aproximadamente 62 mil reais (núme-
ros divulgados na imprensa goiana), 

entretanto, durante toda a gestão da 
diretoria o débito foi sendo pouco a 
pouco sanado, atualmente restam pouco 
mais de R$ 27 mil.

Contrapartida
O perdão da dívida terá a contrapar-

tida por parte dos clubes beneficiados.  
A Assof, por exemplo, disponibilizará de-
vidamente agendado, o espaço do salão 
de festas para eventos da administração 
municipal dois dias, durante o final de 

será pago através de parcerias
IPTU da Assof

A prefeitura de 
Goiânia dispensou 

cerca de dez clubes 
sociais de pagar os 
débitos de Imposto 
Predial e Territorial 

Urbano (IPTU) e 
Imposto Territorial 

Urbano (ITU) até o 
ano de 2006, entre 

eles a Associação dos 
Oficiais da Polícia e 

Corpo de Bombeiros 
Militares de Goiás. 

Capitão Lindomar acredita que tanto a Assof, quanto a Prefeitura irão lucrar com a nova parceria
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semana (sexta, sábado ou domingo) e 
três vezes entre segunda e quinta-feira 
a cada seis meses, ou seja, dez dias 
anuais.  O espaço é alugado para não só-
cios pelo valor de R$ 1.200,00, ou seja, 
somente com o aluguel do salão, serão 
quitados doze mil reais do montante.

Além disso, os espaços esportivos 
também serão cedidos para eventos da 
prefeitura. A diretoria pretende oferecer 
também as dependências do clube du-
rante a semana para visitas previamente 
agendadas de escolas municipais. As 
escolinhas espor tivas também farão 
parte desta parceria, algumas vagas 
serão reservadas para os alunos da rede 
municipal, selecionados pela Secretaria 
de Esporte e Lazer.

Para o Capitão Lindomar, Diretor 
Administrativo da Assof, essa iniciativa 
da prefeitura de Goiânia é muito bem 
vinda, pois a medida que eles deixam 
de pagar os impostos, podem fazer me-
lhorias para os associados e para a so-
ciedade em geral que freqüenta o clube. 
“Esse projeto também vai aproximar as 
instituições de lazer com os órgãos so-
ciais e de deporto da prefeitura e quem 
mais vai se beneficiar com esta parceria 
é a comunidade goianiense, que poderá 
utilizar um clube melhor aparelhado, 
além disso, a comunidade carente que 
geralmente não tem acesso ao lazer 
poderá contar com a nossa associação” 
afirma o Capitão Lindomar.

AAssociação dos Oficiais da Polícia e Corpo de Bombeiros Militares de Goiás, 
Assof, recebeu o documento de quitação da inscrição hipotecária que havia 

sido feita pela instituição, em 27 de julho de 1967, que tinha como valor NcR$ 
20.000,00, com juros de 12% ao ano, que deveria ser paga em três anos. 

Devido à troca de moedas o valor que restava da dívida (já que a maior 
parte  havia sido paga) era irrisória. A massa falida da Caixego, a liquidante 
do débito, entendeu não haver razão para que o título fosse cobrado, só 
restavam os valores de taxas e tributos. No dia 28 de fevereiro deste ano, 
a Associação recebeu um documento no qual consta não haver ônus algum 
por parte da instituição.

Hipoteca

Dando continuidade às obras planejadas pela Diretoria da Assof, para os próxi-
mos meses será construído um quiosque para dar mais comodidade e espaço 

de sombra aos freqüentadores do parque aquático do Clube dos Oficiais. 
A obra está orçada em R$ 14 mil, e assim que estiver o espaço de sombra 

poderá abrigar cerca de 100 pessoas, atualmente este espaço contempla apenas 
40 pessoas por vez, ou seja, vai mais que dobrar.

Além do quiosque o diretor Administrativo da Assof, Capitão Lindomar, afirmou 
que uma das prioridades será a parte elétrica e a reforma das quadras de tênis. 
“No máximo no final de junho estaremos com estas obras concluídas, para dar mais 
conforto e tranqüilidade para os associados da Assof” assegurou Lindomar. 

Quiosque
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O
Militar é bastante experiente 
nesta área, na gestão do Cel 
Brito, apesar de ter sido eleito 
para o Departamento Cultural, 

de maio a dezembro de 2004 respondeu 
também pelo Departamento Jurídico. “Na 
primeira eleição do Major Araújo ele me 
convidou para assumir o Departamento, 
mas não pude aceitar o convite, pois já 
estava comprometido, desta vez não 
houve impedimento e aqui estou para 
ajudá-lo nesta gestão, mas nós temos 
uma responsabilidade muito grande, pois 
o Capitão Caixeta realizou um excelente 
trabalho, por isso, não podemos deixar 

que a produção caia e sim fazê-la cres-
cer”, garante o capitão.

O escritório está situado à Rua 
132, nº. 300, Setor Sul (Sede da Assof) 
e conta atualmente com três advogados 
extremamente gabaritados: Dr. Tácito 
Alves Araújo, Dr. Carlos Augusto Rocha 
e Dr. Nilva de Fátima Mendonça. Além 
da Estagiária de Direito, Lucélia Bispo de 
Assis Araújo e da Atendente Lucimeire 
Bispo de Assis.

Se a ação tiver relação com o ser-
viço policial militar, o associado nada 
pagará de honorário advocatício. Isso 
em processos penais e administrativos. 

é o novo diretor do Departamento Jurídico

Capitão Elias

Em janeiro deste 
ano, a diretoria 

da Assof foi 
reeleita para o 

segundo mandato, 
houve então uma 

reformulação 
na equipe, o 

Departamento 
Jurídico que antes 

era comandando 
pelo Capitão Caixeta 

(que assumiu 
a diretoria de 

articulação política), 
tem à frente o 
Capitão Elias
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Ficando para o associado apenas o 
pagamento das custas processuais, se 
houver. Contudo, se a ação for de caráter 
particular, o escritório cobrará do asso-
ciado apenas cinqüenta por cento da ta-
bela da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) e as custas do processo, também 
correm por conta do interessado.

Já aos associados inativos que nor-
malmente não têm ações relacionadas 
com o serviço, pois estão aposentados, 
é franqueado o honorário advocatício, 
ficando por conta do interessado o pa-
gamento das custas processuais. 

HiStória
O Escritório Jurídico foi criado na 

Assof na gestão do Cel Reno, por volta 
do ano de 1999. Contava com apenas 
um advogado, o Dr. Roberto, depois 
vieram o Dr. Rubens e o Dr. Osvaldo. Em 
2004 foi proposta pelo departamento ju-
rídico da Assof a primeira ação coletiva, 
com o objetivo de impedir o desconto 
previdenciário dos inativos e pensionis-
tas associados. A Assof ganhou a ação 
no Tribunal de Justiça em Goiás, mas 
o Supremo Tribunal Federal (STF) num 
julgamento político considerou consti-
tucional o desconto. 

No momento existem três ações co-
letivas em fase final de estudo, a primeira 
que já está pronta, é sobre o parágrafo 1º 
do artigo 3º da Lei 15.668 e diz respeito 
ao pagamento de uma diferença por parte 
do governo estadual, que deveria ter sido 
efetivada desde junho de 2006. Busca-
se a via Judiciária para forçar o Estado a 
cumprir com o determinado em Lei.

Estuda-se ainda a possibilidade 
de ajuizamento de ação com o objetivo 
de buscar o retorno do qüinqüênio. A 
nova lei trata todos os funcionários de 
maneira igualitária no tange ao tem-
po de serviço, ou seja, ela deixa de 
contemplar aqueles que já estão no 
trabalho há muitos anos.

Outra ação em fase final de estu-
do visa compelir o IPASGO a devolver 
desconto efetuado de maneira indevida. 
Todos sabem que em janeiro de 2007 os 
usuários do sistema ficaram sem aten-
dimento durante 16 dias, no entanto, 
os servidores pagaram por serviço não 
prestado durante esses dias. Assim, é 
direito dos servidores terem de volta aos 
seus bolsos, pelo menos proporcional-
mente (16 dias de janeiro) o dinheiro que 
lhes foi descontado indevidamente.

De acordo com o Capitão Elias para 
o Oficial, a importância de ser associado 
à Assof e poder desfrutar do Departa-
mento Jurídico é grande, pois é uma 
profissão cheia de riscos e pressões, o 
risco de ser impetrada uma ação contra 
o policial é muito grande, haja vista 
que ele trabalha com o cerceamento 
da liberdade individual. Ele é quem faz 
cumprir a lei, suas decisões têm que 
ser tomadas em frações de segundos, 
e muitas vezes o policial é processado 
por abuso de autoridade ou por outros 
motivos. E quem irá defendê-lo? Mesmo 
sendo um funcionário do Estado, este 
não designa um advogado para defender 
o seu servidor policial. “Se o oficial não 
estiver associado ele se encontra órfão 
juridicamente. Quando o Estado é acio-

nado civilmente por alguém que acredita 
ter sofrido prejuízo com a ação de um 
policial, um Procurador que é o Advogado 
do Estado é escolhido para defendê-lo, 
mas na esfera criminal quem responde 
é o policial, por sua própria conta e 
risco, mesmo se tiver agido com acer-
to. Historicamente sempre foi assim, 
por isso as associações criaram seus 
departamentos jurídicos, para oferecer 
proteção à classe”, salienta.

Ele lembra ainda que tanto o Ofi-
cial da Polícia Militar quanto o do Corpo 
de Bombeiros Militar possui no mínimo 
um curso superior e por isso tem razo-
ável conhecimento jurídico e boa visão 
sobre direitos humanos. Está menos 
sujeito a processo. Mas às vezes, por 
ser obrigado a tomar decisões muito 
rápidas e sob estresse, pode cometer 
erros ou ser mal interpretado e disso 
decorrer processo judicial ou adminis-
trativo.  Também há pessoas que acio-
nam o policial na Justiça apenas para 
vingar-se de ação mais enérgica. 

Vale a pena lembrar: nas ações co-
letivas em que o Departamento Jurídico 
da Assof entra com uma petição para 
exigir um direito, caso haja sentença 
favorável, somente quem for associado 
tem direito de receber.

 Além das ações em fase final de 
estudos, o departamento jurídico conta 
com outros estudos em aberto. “Nós 
estamos empenhados em finalizar e 
interpor as ações em um menor espa-
ço de tempo possível. Queremos dar 
agilidade a esses processos”. Finaliza 
o diretor do Jurídico.
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um só: mais representatividade. “Preci-
samos nos unir, temos que minimizar 
o número de candidatos para garantir 
que mais representantes que tenham 
o mesmo ideal de luta pela classe mili-
tar, sejam eleitos. Em todos os pleitos 
eleitorais, há um número muito grande 
de candidatos, fato que divide os votos 
dos militares, de seus familiares e sim-
patizantes, o que logicamente, causa um 
certo descrédito no eleitor, resultando 

na não eleição de nossos representan-
tes” garante Caixeta.

Como primeiro evento da Diretoria 
de Articulação Política, será realizado 
em 30 de maio de 2007, às 13:00h na 
sede da ASSOF, um simpósio, onde será 
apresentado o Projeto de Articulação Po-
lítica das entidades representantes dos 
militares goianos, onde estará aberto 
à discussão e sugestões pertinentes. 
Para o Capitão Caixêta, com a realização 

Diretoria de Articulação

O Capitão Caixeta 
assumiu a recém 

criada Diretoria de 
Articulação Política 

da ASSOF, na 
gestão 2007/2008. 
E o mesmo garante 

trabalhar muito 
para dar novos 

rumos à política de 
representação da 

classe militar junto 
aos governantes

Política

A
diretoria ainda está em fase 
de implementação, mas o pri-
meiro projeto já está em anda-
mento: a realização de prévias 

e pesquisas eleitorais para a escolha 
dos candidatos aos cargos públicos 
para as próximas eleições. De acordo 
com o Capitão Caixêta, está faltando 
para os Policiais e Bombeiros Militares, 
um melhor gerenciamento nas ações 
políticas, para que o resultado final seja 
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de prévias será possível saber quais os 
aspirantes ao cargo público eletivo que 
têm mais chance junto ao eleitorado 
militar goiano. Será um processo demo-
crático, não haverá candidatura imposta, 
ela será algo natural e que contará com 
o respaldo da tropa” salienta. O Capitão 
afirma ainda, que os atuais eleitos serão 
valorizados e que os presidentes de 
associações representantes dos Milita-
res Goianos que desejarem participar 
da disputa poderão pedir licença dos 
cargos para que o processo eleitoral 
seja realizado com a maior clareza e 
isenção possível.  

FeneMe
O Capitão Caixêta mostra a im-

portância da representatividade junto 
à FENEME (Federação Nacional de 
Entidades de Oficiais Militares Esta-
duais), citando por exemplo a PEC-21, 
uma medida que modificaria o sistema 
de segurança pública brasileiro e que 
está tramitando no Congresso Nacional 
pois, durante o mês de abril passado, 
foi largamente combatido pela FENEME 
em diversas idas e vindas a Brasília, que 
teve a participação do Comando da PM 
e BM de Goiás e de representantes da 
ASSOF. Esse projeto da maneira como 
está escrito traz muitas desvantagens 
aos militares, pois prevê a retirada do 
texto da Constituição Brasileira das 
instituições da Polícia e do Bombeiro 
Militar, fazendo com que estes percam 
benefícios e direitos já adquiridos.

A FENEME esteve presente em 
Brasília para tratar da tramitação da 
PEC-21 no Senado Federal, foi preciso 

muita conversa para que o projeto 
não fosse aprovado pela Comissão de 
Constituição e Justiça. Muitas reuniões 
foram realizadas com os senadores 
e as entidades de classe, estas vão 
apresentar uma proposta alternativa 
para a PEC-21 (leia abaixo a integra do 
manifesto entregue aos senadores).  
Por isso, ter representantes nos po-
deres executivos e legislativos é tão 
importante. “Nós não temos nenhum 
deputado federal que seja verdadeira-
mente representante da nossa classe 
atuando; Até mesmo o Coronel Fraga, 
que era o único militar eleito, afas-
tou-se para assumir uma Secretaria, 
precisamos ter uma voz mais ativa, e 
só conseguiremos isso elegendo mais 
representantes, precisamos sempre 
de mais conquistas ou, simplesmente, 
evitar perdas de direitos já adquiri-
dos”, acredita Caixeta.

O Diretor de Articulação Política 
da ASSOF afirma que o maior problema 
enfrentado pelas entidades de policiais 
e de bombeiros no país, é que elas 
vivem “apagando incêndios”, ou seja, 
só agem depois de ocorrido o prejuízo. 
É preciso que se mude a maneira de 
fazer política dessas instituições, elas 
devem estar preparadas para agir pre-
ventivamente, devem ter vez e voz, para 
isso conclama a todos a se unirem em 
poucas candidaturas, pois com a agluti-
nação de forças as conquistas virão com 
mais facilidade. 

 
4º eneMe

Foi realizado nos dias 25 e 26 de 
Abril em São Luiz do Maranhão, o 4º ENE-

ME (Encontro Nacional das Entidades 
de Oficiais Militares Estaduais - patro-
cinado pela FENEME, entidade da qual 
a ASSOF é filiada) que teve como tema 
principal “As instituições Militares Esta-
duais e a Segurança Pública, analisan-
do problemas, construindo soluções”. 
O encontro buscou reunir as principais 
lideranças associativas nacionais das 
Polícias Militares e dos Corpos de Bom-
beiros Militares do Brasil, para analisar 
e debater a situação atual e a perspec-
tiva das Instituições Militares Estaduais 
frente às propostas constitucionais em 
trâmite no Congresso Nacional e o atual 
quadro político e social brasileiro, além 
de preparar uma pauta de ações conjun-
tas que apontem soluções concretas e 
coerentes às expectativas da sociedade 
brasileira e dar consistência à atuação 
das Entidades de Classes, através de 
uma ação política unificada, propositiva 
e pragmática.

Como resultado final do encontro 
em São Luiz, novas associações de 
oficiais filiaram-se à FENEME, totalizan-
do 16 (dezesseis) associações, o que 
mostra a importância do encontro e a 
expectativa dos Oficiais Militares Esta-
duais Brasileiros por mudanças no atual 
quadro da segurança pública. Também 
foi homologada a atual Diretoria da FE-
NEME e, a chapa que era provisória, foi 
confirmada para o próximo biênio, sendo 
a ASSOF representada pelo Capitão 
Caixeta que assumiu o cargo de Diretor 
Jurídico da FENEME, finalizando, ficou 
marcado para os dias 30 e 31 de agosto 
próximo, em Aracajú-SE, a realização do 
próximo ENEME.
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A
votação ocorreu no dia 08 de 
novembro de 2006 na sede 
da Associação dos Oficiais da 
Polícia e do Corpo de Bombei-

ros Militares do Estado de Goiás, tendo 
142 eleitores, 138 votos a favor e 04 
em branco. Com mais essa gestão a 
diretoria promete dar continuidade ao 
crescimento dos anos anteriores. 

A Assof foi criada há 47 anos, ela é 
uma entidade de classe que representa 
os interesses de seus associados de 
forma incessante. No ano de 2005 a 
chapa Representação e Voz assumiu 
o comando da Instituição com garra e 

Chapa Representação e Voz é

reeleita
A chapa 

Representação e 
Voz, encabeçada 

pelo Major Araújo, 
foi reeleita para 

mais um mandato: o 
biênio 2007/2008
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vontade de trazer muitas benfeitorias 
para os associados tanto na par te 
classista quanto na parte de lazer da 
Associação. 

O trabalho foi intenso durante 
o biênio 2005/2006. No clube mui-
tas obras foram realizadas, como a 
reforma de todo o parque aquático, 
do salão de festa, salão de jogos, 
área de churrasqueiras, campos de 
futebol, entre outros. No quesito 
administração a principal marca foi a 
transparência.  A par te financeira da 
Assof sempre foi uma grande preocu-
pação da diretoria, pois a instituição 
acumulava muitas dívidas, aos poucos 
com honestidade e seriedade, os dé-
bitos estão sendo sanados.

poSSe
A diretoria foi empossada para o 

segundo mandato no dia 04 de janeiro 
de 2007, a solenidade ocorreu no salão 
de festas do Clube, e contou com a 
presença de várias autoridades, entre 
elas os comandantes da Polícia Militar, 
Coronel Edson Costa de Araujo, Dra Dar-
lene Costa Azevedo Araujo, presidente 

do Sindicato dos  Delegados de Polícia 
de Goiás, Dr. Edílson de Brito, Supe-
rintendente da Secretaria de Justiça ,  
Gilberto Candido, presidente da Associa-
ção de Cabos e Soldados, Cleber Araújo, 
presidente do Sercom,  1º Sargento PM 
Alcione Joaquim de Almeida Presidente 
da Associação dos Sub-Tenentes e Sar-
gentos, Norval Barbosa, presidente do 
Sind Justiça. Muitos inativos também 
fizeram questão de comparecer para 
mostrar seu apoio a essa diretoria, que 
tanto tem feito pelos associados.

O presidente da Assof, Major Araú-
jo, mostrou-se bastante emocionado 
com a reeleição, em seu discurso agra-
deceu à família, que sempre o apoiou 
nesta importante missão e soube com-
preender a sua ausência ocasionada 
pelos compromissos com a entidade. 
Ele relembrou com entusiasmo o ano 
de 2005, quando começava a sua ges-
tão com pouca experiência, mas muita 
vontade de trabalhar em prol da classe 
dos oficiais e dos militares em geral. 
Sobre a nova gestão a promessa é de 
mais trabalho, lutas e conquistas. “A 
vida tem nos mostrado que as lutas de-

vem ser constantes, e que as questões 
complexas, exigem soluções potentes, 
nós tivemos bons resultados até aqui, 
mas não podemos nos deixar levar pela 
euforia, temos que trabalhar cada vez 
mais, para que nossos objetivos sejam 
alcançados”, ressalta Araújo.

Para o Major, uma força maior 
está por traz de todo este trabalho, 
Deus. Para ele, tudo o que acontece é 
projeto de Deus. E por isso é preciso 
sempre lembrar e agradecer por suas 
conquistas. 

Para o Cel. Edson Costa, coman-
dante da PM, as associações são enti-

Nova diretoria
Presidente: Maj Pm Júnio Alves Araújo
Vice-pres.: Ten Cel BM Edmilson Euripedes Lopes
D. Social: Cap PM Marco Túlio Pereira da Costa
D. Cultural: Cap PM Walter Caixeta de Araújo
D. Administ: Cap BM Lindomar Antônio Ferreira
D. Jurídico: Cap PM Elias Ferreira Tosta
D. Esportes: Cap PM Afrânio Carrijo de Oliveira
Financeiro: Maj PM Rr Zival Joaquim Pereira
Com Social: Cap PM José Augusto de Oliveira Lima

Major Araújo assina termo de posse e recebe apoio de autoridades e representantes de classe.

Familiares de Major Zinval e Araújo compareceram ao evento de posse da diretoria
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Capitão Edsson Ribeiro

“
”

A gestão desta diretoria tem sido muito boa, ela tem feito um excelente trabalho 
na defesa dos interesses da instituição e na melhoria das instalações da Assof. 
Acredito que o ponto forte desta diretoria seja a defesa da classe dos oficiais, 
e tudo é feito com uma lisura muito grande. A prestação de contas de como os 
recursos tem sido administrado é outro ponto bastante positivo. Espero que eles 
continuem com o trabalho sério e competente que vêm desenvolvendo

“
”

“
”

Esta é verdadeiramente a entidade que nos representa, uma voz forte para 
que possamos ter impulso e que garanta nossos anseios. Hoje a instituição 
está melhor , mais ampla.  Espero que ainda se fortaleça mais, precisamos 
congregar mais oficiais. É preciso ainda uma maior articulação política só 
temos um representante na Assembléia Legislativa, é preciso que haja cada 
vez mais pessoas que possam defender nossos direitos

Hoje é um dia muito importante para os oficiais PM e BM, pois 
ao empossar os representantes da Assof, percebemos que é 
uma equipe que possui qualidade e competência, na pessoa 
do Major Araújo podemos perceber uma firmeza, uma conduta 
amadurecida, sem perder o equilíbrio

Ten Cel Antônio

Cel Edson Costa, comandante da PM

dade importantes que devem caminhar 
junto ao Comando, pois são cruciais 
para os resultados que este tem obtido 
nos últimos anos. “É necessário que as 

associações e o Comando da PM este-
jam em total consonância, pois assim, 
os objetivos serão alcançados mais fa-
cilmente. Desejo felicidade a diretoria da 

Assof, que ela continue desenvolvendo 
um excelente trabalho para os oficiais da 
Polícia e do Corpo de Bombeiro Militar de 
Goiás”, afirmou o Comandante. 



2�
REVISTA

Segurança Pública Maio - 2007

Dra. Darlene Costa Azevedo Araujo, presidente
do Sindicato dos  Delegados de Polícia de Goiás

“
”

As Entidades Classistas, têm um papel muito importante no sentido de trazer benefícios 
para a categoria, são o porta-voz de cada classe junto ao governo. Na Assof podemos 
perceber uma verdadeira interação entre o Major Araújo e seus associados, ele os envolve 
no processo, e também é um ativo participante dos Fóruns das entidades classistas. Com 
relação à parte de recreação e lazer podemos observar que o clube tem recebido muitas 
benfeitorias. Desejo a ele, e a todos os diretores muita sorte para o próximo mandato

“ ”
Tenente Coronel Brito, ex-presidente da Assof
A Associação tem 47 anos, e a cada diretoria que por aqui passa, muita coisa vai 
mudando, os planos vão crescendo. Acreditamos que esta diretoria vai continuar 
apresentando um bom trabalho

“ ”
“ ”

A diretoria da Assof tem mostrado muita disposição para o trabalho, e hoje 
acompanhamos o processo de reconhecimento deste trabalho, através desta 
reeleição. Desejo Sucesso ao Major Araújo e a toda diretoria e saliento que eles 
sempre que precisarem podem contar com o Sind Justiça

Esta diretoria é muito vitoriosa e exitosa, tem prestado um grande serviço no campo 
político e institucional. Sem esquecer de dar evidência as atividades lúdicas. Desejo 
a todos muito sucesso e sorte neste segundo mandato

Norval Barbosa, presidente do Sind Justiça

Dr. Edílson de Brito, Superintendente 
da Secretaria de Justiça
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Esporte e lazer é na

Assof

As atividades 
físicas fortalecem 
o corpo e a mente, 
aumentando o bem 
estar e diminuindo 
o estresse

A 
saúde é algo que conquistamos 
a cada momento, a cada ação. 
Tudo o que fazemos, pensamos 
ou pretendemos influir dire-

tamente na nossa qualidade de vida. 
Por isso quem faz atividades físicas 
está sempre feliz, saudável e muito 
bem disposto. Garanta sua qualidade 
de vida praticando ou incluindo em sua 
rotina, hábitos saudáveis, caminhadas, 
natação, hidroginástica, tênis, futebol, 
basquete, capoeira e outros. 

A Associação dos Oficiais da Policia 
e Corpo de Bombeiro Militar do Estado 
de Goiás, Assof, procura fazer sua parte 
para a promoção de uma vida saudável 
a seus associados, o clube oferece 

diversas atividades esportivas ao longo 
do dia, nos mais diversos horários.

eStrutura
O clube conta com cinco campos 

de futebol society, duas quadras de tênis 
(saibro), duas quadras de peteca (sendo 
uma coberta e outra descoberta), uma 
quadra de vôlei de areia, uma quadra 
de vôlei, uma quadra de basquete e 
uma quadra poli esportiva. No parque 
aquático há  uma piscina semi-olímpica 
(25 metros) e uma média, já as crianças 
podem contar com três piscinas, um 
toboágua (para crianças de até 10 anos) 
e um parque infantil com brinquedos 
variados: diversos tipos de balanço, 
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NATAÇÃO

Professor Alceu  - 9922-5686

Níveis Dias Período Piscina

Iniciação Terça a Sexta 09h00 - 11h00 Média

Iniciação/Aperf. Terça e Quinta 14h00 - 18h00 Grande
 

Professor Luiz – 3241-9271

Níveis Dias Horários Piscina

Aperf. Terça e Quinta 07h00 – 11h00 Grande

Iniciação/Aperf. Segunda, Quarta 
e Sexta

14h00 – 20h00 Grande

Aperf. Segunda e Sexta 20h00 – 21h00 Grande

HIDROGINÁSTICA

Professor Alceu - 9922-5686

16h00 as 17h00 Terça e Quinta
 

Professor Luiz

18h00 as 19h00 Segunda, Quarta e Sexta

VALORES

MENSALIDADE 2 X 3X 4X 5X

SÓCIO 25,00 30,00 35,00 40,00

COMUNIDADE 40,00 50,00 60,00 70,00

MATRICULA – R$ 10,00
 

TÊNIS 

Professor Francinaldo - 8424 – 3208

Dias Horários

Segunda/ Quarta e Sexta 07h00 as 21h00 

Terça e Quinta 07h00 as 18h00

escorregador, casinhas, gira-gira, jogo 
da velha e ponte de madeira.

O salão de jogos é uma atração a 
parte para os adultos, ele possui três 
mesas para jogos de dama ou xadrez, 

Professor Manoel - 8401 – 4277

Dias Horários

Segunda/ Quarta e Sexta 07h00 as 21h00

Terça e Quinta 14h00 as 18h00

Professor Tuira - 8124 – 1703.

Dias Horários

Terça e Quinta 07h00 as 18h00

VALORES

Mensalidade Horários

R$ 200.00 07h00 as 18h00

R$ 220.00 18h00 as 21h00

SÓCIO 30% DE DESCONTO - 8 aulas ao mês de 1 hora
Não há taxa de matricula

FUTEBOL FEMININO E MASCULINO

Professor Zezinho - 9696-3506 ou 3248-2353

QUADRO DE TURMAS E HORÁRIOS

Treinamento 10 a 13 anos Terça e Quinta 16:30 às 17:30 h Campo

Iniciação 4 a 12 anos Terça e Quinta 17:30 às 18:30 h Campo

Iniciação 4 a 12 anos Quarta e Sexta 08:30 às 09:30 h Campo

Adulto    Sexta-feira 19:30 às 20:30 h Campo

Matricula R$ 10,00 - Mensalidade: Sócio R$ 30,00 e Comunidade R$ 50,00

BASQUETE

Professor Felipão - 9284-0751

Níveis Dias Período Local

Iniciação mais de7 2ª, 4ª e 6ª feira 14:30 às 15:45 h Quadra 1

Iniciação mais de7 2ª, 4ª e 6ª feira 15:45 às 17:00 h Quadra 1

Iniciação mais de7 2ª, 4ª e 6ª feira 17:00 às 18:15 h Quadra 1

três mesas para jogos de cartas, três 
mesas para tênis de mesa, mais conhe-
cido como ping-pong, além de três mesa 
de bilhar. Aos sábados, domingos e fe-
riados há locação de material recreativo 
e esportivo como bolas e redes.

Se engana quem pensa que somen-
te os militares podem se tornar sócios da 
Assof, o clube é aberto para pessoas civis 
que desejem usufruir de suas estruturas 
como sócios e também como convidados, 
adquirindo na portaria seu convite pelo 
valor de R$ 5, 00. Se desejar usar as pis-
cinas deve fazer o exame médico pagando 
mais R$ 5,00. Vale lembrar que o médico 

fica a disposição nos finais de semana e 
feriados das 09:00 às 13:00 horas.

O não associado também pode 
participar das atividades desportivas do 
clube pagando um valor diferenciado.

Vencedores do torneio de truco da Assof Iniciativa esportiva para os jovens
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Professor Ricardo - 8168-8221

Aperfeiçoamento 3ª e 5ª feira 15:00 às 16:30 h. Quadra 1

Aperfeiçoamento 3ª e 5ª feira 16:30 às 18:00 h. Quadra 1
 

TREINAMENTO ESPECIAL PARA ARMADOR, ALA E PIVÔ

MENSALIDADE 2 X 3X

SÓCIO 40,00 50,00

COMUNIDADE 50,00 60,00

MATRÍCULA R$10,00 COM CAMISETA
 

CAPOEIRA

Mestre Sarará - Professor Juvenal  - 8167-4595

Níveis Dias Período Local

Iniciação/Aperf. Segunda, Quarta 18h00 – 20h00 Salão Social

Roda Sexta 18h00 – 20h00 Salão Social

VALORES

MENSALIDADE 2 X

SÓCIO 25,00

COMUNIDADE 35,00

FUTEBOL SOCIETY - RESERVA DOS CAMPOS 

CAMPO CAPACIDADE LOCALIZAÇÃO UTILIZAÇÃO

1 - novo 12 JOGADORES Ao lado do Lago DIURNO

2 - novo 14 JOGADORES Ao lado do Lago DIURNO

3 - novo 14 JOGADORES Ao lado do Lago DIURNO

4 14 JOGADORES Ao lado da quadra de peteca DIURNO

5 16 JOGADORES Ao lado do lago DIURNO
 

AGENDAMENTO DE HORÁRIOS

• Agendamento de 2ª à 6ª das 08:00 às 18:00h

• Não é permitido o uso de chuteira de cravos

• O pagamento deverá ser efetuado no momento da resererva

• Apresentar na recepção a autorização preenchida

Valor do horário diurno: R$  80,00 por hora
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Doação solenidade 1º BPM R$ 300,00

Correspondências R$ 1.147,17

Goiásnet R$ 11,29

Assessoria de informática R$ 400,00

Tarifas bancárias R$ 524,01

Total Passivo R$ 23.925,06

Ativo janeiro de 2007 R$ 25.004,48

Passivo janeiro de 2007 R$ 23.925,06

Saldo (transportado para o mês de março de 2007) R$ 1.079,42

Em  Janeiro  de  2.007  foram pagas dívidas da gestão anterior no valor de R$  2.787,73,   restando 

ainda  a quantia   de  R$   9.876,05,  não incluso multas e juros.

Prestação de contas mês de fevereiro de 2007
RECEITA

Saldo do mês de janeiro de 2007 R$ 1.079,42

Taxa de manutenção associados militares R$ 60.245,60

Mensalidades sócio civil R$ 1.998,00

Locação do salão de festas R$ 2.350,00

Hotel de trânsito R$ 830,00

Venda de petecas (Pequita) R$ 50,00

Natação R$ 655,00

Estacionamento R$ 1.530,00

Locação do restaurante R$ 1.300,00

Convite ingresso R$ 140,00

Exame médico R$ 840,00

Locação das piscinas R$ 1.700,00

Locação das quadras R$ 430,00

Torneio de Truco R$ 100,00

Locação campo de futebol R$ 300,00

Total Ativo R$ 73.548,02

DESPESAS

Folha de pagamento R$ 12.464,78

Serviço extra R$ 205,00

Ração dos animais R$ 232,00

Manutenção e reparos R$ 4.853,67

Jurídico (Advogados) R$ 6.000,00

Custas judiciais (Associados) R$ 823.74

Conservação e limpeza R$ 1.824,40

Química R$ 525,00

Gasolina (Pálio) R$ 727,35

Água Nina “consumo” R$ 70,80

Vivo Empresa R$ 865,76

Gás para sauna R$ 870,17

Manutenção das piscinas R$ 1.805,86

Aquisição de baralhos para o Torneio de Truco R$ 106,50

Café da manhã para Torneio de Truco R$ 106,00

Tintas para reforma da piscina Infantil R$ 1.040,00

Adubo para os campos de futebol R$ 150,00

Doação placa 69º Aniversário 1º BPM R$ 340,00

Taxa anual Vigilância Sanitária R$ 352,71

Tinta para impressora R$ 215,00

IPTU/2004 parcela 2/24 R$ 718,63

IPTU/2006 parcela 2/24 R$ 2.283,33

Doação coroa de flores R$ 330,00

Bateria do Pálio R$ 135,00

Obra (construção quiosque no parque aquático) R$ 2.634,00

Férias de funcionários R$ 553,36

Médico R$ 480,60

Gratificação de diretoria R$ 6.250,00

Material esportivo (Pequita) R$ 645,66

Material de expediente (Papelaria) R$ 193,60

Contador R$ 525,00

Química R$ 525,00

Churrasco confraternização (Secretário de Segurança Pública e Associações) R$ 313,52

Estudo Impáquito Ambiental R$ 450,00

Diretores de dia R$ 560,00

Doação Solenidade 1º BPM R$ 300,00

FGTS meses 05/2006 a 08/2006 R$ 5.103,44

PIS 10/2006 a 01/2007 R$ 489,43

IRRF 10/2006 a 01/2007 R$ 750,00

Parcela 1/11 do ITU Caldas Novas R$ 249,33

Federação dos Clubes R$ 200,04

Célia (secretária) R$ 413,00

Reginaldo (motorista) R$ 413,00

Freitas (moto boy) R$ 600,00

Valdecy (estacionamento) R$ 350,00

Serviços diarista (Wilson Lourenço de Oliveira) R$ 1.284,00

Refeições de funcionários R$ 3.159,30

Saneago R$ 845,60

Celg R$ 6.648,84

Brasil Telecom R$ 603,71

Correspondências R$ 594,23

Goiásnet R$ 11,29

Assessoria de informática R$ 400,00

Tarifas bancárias R$ 732.16

Total Passivo R$ 73.323,41

Ativo fevereiro de 2007 R$ 73.548,02

Passivo fevereiro de 2007 R$ 73.323,41

Saldo (Transportado para o mês de março de 2007) R$ 224,61

Em fevereiro de 2007 foram pagas dívidas da gestão anterior no valor de R$ 718,63, restando 

ainda  a quantia de R$ 9.157,42, não incluso multas e juros.

F inanças
Prestação de contas mês de janeiro de 2007

RECEITA

Saldo do mês de dezembro de 2006 R$ 17.789,48             

Mensalidades sócio civil R$ 908,00

Locação do  salão de festas R$ 1.300,00

Hotel de trânsito R$ 875,00

Venda de petecas (Pequita) R$ 40,00

Natação R$ 755,00

Estacionamento R$ 600,00

Convite ingresso R$ 205,00

Exame médico R$ 605,00

Locação sala massoterapia R$ 120,00

Venda de sucatas R$ 220,00

Locação das piscinas R$ 1.600,00

Chalé em Aruanã R$ 150,00

Locação das quadras R$ 260,00

Locação campo de futebol R$ 100,00

Total Ativo R$ 25.004,48

DESPESAS

Serviço extra R$ 230,00

Ração dos animais R$ 116,00

Manutenção e reparos R$ 3.873,44

Custas judiciais (Associados) R$ 244,25

Conservação e limpeza R$ 1.618,94

Química R$ 525,00

Gasolina (Pálio) R$ 467,99

Água Nina “consumo” R$ 106,40

Vivo Empresa R$ 711,58

Gás para sauna R$ 670,17

Manutenção das piscinas R$ 1.858,88

Desconto indevido R$ 216,00

Tinta impressora R$ 260,00

Medicamentos 1º  socorros R$ 140,01

Confecção de convites de cortesia R$ 300,00

Adubos para o campo de futebol R$ 80,00

Aquisição de material esportivo R$ 530,00

Custas parcelamento IPTU/2004 R$ 2.076,22

IPTU/2004 parcela 1/24 R$ 711,51

IPTU/2006 parcela 1/24 R$ 2.260,72

Taxa Expediente e Funcionamento anual R$ 233,11

Fenac - Federação Nacional de Cultura R$ 249,69

Obra (Construção quiosque no parque aquático) R$ 2.380,00

Certificado rosse diretoria R$ 90,00

Férias funcionários R$ 699,14

Diretores de dia R$ 160,00

Prestação de contas mês de março de 2007
RECEITA

Saldo do mês de fevereiro de 2007 R$ 224,61

Taxa de manutenção associados militares mês 01/2007 R$ 60.004,20

Taxa de manutenção associados militares mês 02/2007 R$ 59.468,80

Mensalidades sócio civil R$ 3.408,00

Locação do salão de festas R$ 3.250,00

Hotel de trânsito R$ 980,00

Venda de petecas (Pequita) R$ 30,00

Natação R$ 1.620,00

Estacionamento R$ 1.776,00

Locação do  restaurante meses fevereiro e março de 2007 R$ 2.600,00

Convite ingresso R$ 310,00

Exame médico R$ 1.360,00

Locação das piscinas R$ 1.700,00

Locação das quadras R$ 610,00

Lavajato R$ 75,00

Locação campo de futebol R$ 400,00

Locação de churrasqueira R$ 120,00

Locação para recreação (Escola) R$ 200,00

Venda de bolsa personalizada para viagem R$ 50,00

Locação de sala R$ 800,00

Total Ativo R$ 138.986,61

DESPESAS 

Folha de pagamento mês fevereiro de 2007 R$ 12.837,18

Folha de pagamento mês março de 2007 R$ 12.227,18

Serviço extra R$ 385,00

Ração dos animais R$ 279,00

Manutenção e reparos R$ 4.763,28

Jurídico (Advogados) mês janeiro de 2007 R$ 6.000,00

Jurídico (Advogados ) mês fevereiro de 2007 R$ 6.000,00

Custas judiciais (Associados) R$ 985,54

Conservação e Limpeza R$ 2.057,90

Química R$ 525,00

Gasolina (Pálio) R$ 1.126,90

Água Nina “consumo” R$ 160,80

Vivo Empresa R$ 1.285,20

Gás para sauna R$ 913,85

Manutenção das piscinas R$ 1.826,17

Multa de trânsito (Pálio) R$ 204,30

Presente de casamento para funcionário Reginaldo R$ 200,00

Dia Internacional da Mulher (Faixas) R$ 80,00

IPTU/2007 Aruanã R$ 631,53

Doação placa de homenagem 9º  BPM R$ 90,00

Doação UNICRISTO R$ 500,00

INSS/ RPA Pedro Paulo Prudente R$ 72,60
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Doação solenidade 1º BPM R$ 300,00

Correspondências R$ 1.147,17

Goiásnet R$ 11,29

Assessoria de informática R$ 400,00

Tarifas bancárias R$ 524,01

Total Passivo R$ 23.925,06

Ativo janeiro de 2007 R$ 25.004,48

Passivo janeiro de 2007 R$ 23.925,06

Saldo (transportado para o mês de março de 2007) R$ 1.079,42

Em  Janeiro  de  2.007  foram pagas dívidas da gestão anterior no valor de R$  2.787,73,   restando 

ainda  a quantia   de  R$   9.876,05,  não incluso multas e juros.

Prestação de contas mês de fevereiro de 2007
RECEITA

Saldo do mês de janeiro de 2007 R$ 1.079,42

Taxa de manutenção associados militares R$ 60.245,60

Mensalidades sócio civil R$ 1.998,00

Locação do salão de festas R$ 2.350,00

Hotel de trânsito R$ 830,00

Venda de petecas (Pequita) R$ 50,00

Natação R$ 655,00

Estacionamento R$ 1.530,00

Locação do restaurante R$ 1.300,00

Convite ingresso R$ 140,00

Exame médico R$ 840,00

Locação das piscinas R$ 1.700,00

Locação das quadras R$ 430,00

Torneio de Truco R$ 100,00

Locação campo de futebol R$ 300,00

Total Ativo R$ 73.548,02

DESPESAS

Folha de pagamento R$ 12.464,78

Serviço extra R$ 205,00

Ração dos animais R$ 232,00

Manutenção e reparos R$ 4.853,67

Jurídico (Advogados) R$ 6.000,00

Custas judiciais (Associados) R$ 823.74

Conservação e limpeza R$ 1.824,40

Química R$ 525,00

Gasolina (Pálio) R$ 727,35

Água Nina “consumo” R$ 70,80

Vivo Empresa R$ 865,76

Gás para sauna R$ 870,17

Manutenção das piscinas R$ 1.805,86

Aquisição de baralhos para o Torneio de Truco R$ 106,50

Café da manhã para Torneio de Truco R$ 106,00

Tintas para reforma da piscina Infantil R$ 1.040,00

Adubo para os campos de futebol R$ 150,00

Doação placa 69º Aniversário 1º BPM R$ 340,00

Taxa anual Vigilância Sanitária R$ 352,71

Tinta para impressora R$ 215,00

IPTU/2004 parcela 2/24 R$ 718,63

IPTU/2006 parcela 2/24 R$ 2.283,33

Doação coroa de flores R$ 330,00

Bateria do Pálio R$ 135,00

Obra (construção quiosque no parque aquático) R$ 2.634,00

Férias de funcionários R$ 553,36

Médico R$ 480,60

Gratificação de diretoria R$ 6.250,00

Material esportivo (Pequita) R$ 645,66

Material de expediente (Papelaria) R$ 193,60

Contador R$ 525,00

Química R$ 525,00

Churrasco confraternização (Secretário de Segurança Pública e Associações) R$ 313,52

Estudo Impáquito Ambiental R$ 450,00

Diretores de dia R$ 560,00

Doação Solenidade 1º BPM R$ 300,00

FGTS meses 05/2006 a 08/2006 R$ 5.103,44

PIS 10/2006 a 01/2007 R$ 489,43

IRRF 10/2006 a 01/2007 R$ 750,00

Parcela 1/11 do ITU Caldas Novas R$ 249,33

Federação dos Clubes R$ 200,04

Célia (secretária) R$ 413,00

Reginaldo (motorista) R$ 413,00

Freitas (moto boy) R$ 600,00

Valdecy (estacionamento) R$ 350,00

Serviços diarista (Wilson Lourenço de Oliveira) R$ 1.284,00

Refeições de funcionários R$ 3.159,30

Saneago R$ 845,60

Celg R$ 6.648,84

Brasil Telecom R$ 603,71

Correspondências R$ 594,23

Goiásnet R$ 11,29

Assessoria de informática R$ 400,00

Tarifas bancárias R$ 732.16

Total Passivo R$ 73.323,41

Ativo fevereiro de 2007 R$ 73.548,02

Passivo fevereiro de 2007 R$ 73.323,41

Saldo (Transportado para o mês de março de 2007) R$ 224,61

Em fevereiro de 2007 foram pagas dívidas da gestão anterior no valor de R$ 718,63, restando 

ainda  a quantia de R$ 9.157,42, não incluso multas e juros.

F inanças
Prestação de contas mês de janeiro de 2007

RECEITA

Saldo do mês de dezembro de 2006 R$ 17.789,48             

Mensalidades sócio civil R$ 908,00

Locação do  salão de festas R$ 1.300,00

Hotel de trânsito R$ 875,00

Venda de petecas (Pequita) R$ 40,00

Natação R$ 755,00

Estacionamento R$ 600,00

Convite ingresso R$ 205,00

Exame médico R$ 605,00

Locação sala massoterapia R$ 120,00

Venda de sucatas R$ 220,00

Locação das piscinas R$ 1.600,00

Chalé em Aruanã R$ 150,00

Locação das quadras R$ 260,00

Locação campo de futebol R$ 100,00

Total Ativo R$ 25.004,48

DESPESAS

Serviço extra R$ 230,00

Ração dos animais R$ 116,00

Manutenção e reparos R$ 3.873,44

Custas judiciais (Associados) R$ 244,25

Conservação e limpeza R$ 1.618,94

Química R$ 525,00

Gasolina (Pálio) R$ 467,99

Água Nina “consumo” R$ 106,40

Vivo Empresa R$ 711,58

Gás para sauna R$ 670,17

Manutenção das piscinas R$ 1.858,88

Desconto indevido R$ 216,00

Tinta impressora R$ 260,00

Medicamentos 1º  socorros R$ 140,01

Confecção de convites de cortesia R$ 300,00

Adubos para o campo de futebol R$ 80,00

Aquisição de material esportivo R$ 530,00

Custas parcelamento IPTU/2004 R$ 2.076,22

IPTU/2004 parcela 1/24 R$ 711,51

IPTU/2006 parcela 1/24 R$ 2.260,72

Taxa Expediente e Funcionamento anual R$ 233,11

Fenac - Federação Nacional de Cultura R$ 249,69

Obra (Construção quiosque no parque aquático) R$ 2.380,00

Certificado rosse diretoria R$ 90,00

Férias funcionários R$ 699,14

Diretores de dia R$ 160,00

Prestação de contas mês de março de 2007
RECEITA

Saldo do mês de fevereiro de 2007 R$ 224,61

Taxa de manutenção associados militares mês 01/2007 R$ 60.004,20

Taxa de manutenção associados militares mês 02/2007 R$ 59.468,80

Mensalidades sócio civil R$ 3.408,00

Locação do salão de festas R$ 3.250,00

Hotel de trânsito R$ 980,00

Venda de petecas (Pequita) R$ 30,00

Natação R$ 1.620,00

Estacionamento R$ 1.776,00

Locação do  restaurante meses fevereiro e março de 2007 R$ 2.600,00

Convite ingresso R$ 310,00

Exame médico R$ 1.360,00

Locação das piscinas R$ 1.700,00

Locação das quadras R$ 610,00

Lavajato R$ 75,00

Locação campo de futebol R$ 400,00

Locação de churrasqueira R$ 120,00

Locação para recreação (Escola) R$ 200,00

Venda de bolsa personalizada para viagem R$ 50,00

Locação de sala R$ 800,00

Total Ativo R$ 138.986,61

DESPESAS 

Folha de pagamento mês fevereiro de 2007 R$ 12.837,18

Folha de pagamento mês março de 2007 R$ 12.227,18

Serviço extra R$ 385,00

Ração dos animais R$ 279,00

Manutenção e reparos R$ 4.763,28

Jurídico (Advogados) mês janeiro de 2007 R$ 6.000,00

Jurídico (Advogados ) mês fevereiro de 2007 R$ 6.000,00

Custas judiciais (Associados) R$ 985,54

Conservação e Limpeza R$ 2.057,90

Química R$ 525,00

Gasolina (Pálio) R$ 1.126,90

Água Nina “consumo” R$ 160,80

Vivo Empresa R$ 1.285,20

Gás para sauna R$ 913,85

Manutenção das piscinas R$ 1.826,17

Multa de trânsito (Pálio) R$ 204,30

Presente de casamento para funcionário Reginaldo R$ 200,00

Dia Internacional da Mulher (Faixas) R$ 80,00

IPTU/2007 Aruanã R$ 631,53

Doação placa de homenagem 9º  BPM R$ 90,00

Doação UNICRISTO R$ 500,00

INSS/ RPA Pedro Paulo Prudente R$ 72,60
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IPTU/2004 parcela 2/24 R$ 725,81

Devolução 50% desistência locação salão de festas (multa) R$ 225,00

Rateio Associações, nota de apoio Cap PM Wayne R$ 650,00

Serviço Assessoria de Imprensa R$ 247,00

Forração palco móvel (Salão de festas) R$ 273,60

Construção Quiosque (Parque Aquático) R$ 4.727,70

Gratificação de diretoria mês de fevereiro de 2007 R$ 5.700,00

Gratificação de diretoria mês de março de 2007 R$ 5.700,00

Despesas viagem (Brasília-DF) R$ 224,59

Lima (serviço noturno/ajuda de custo) mês 02 e 03/2007 R$ 200,00

Jonas (serviço noturno/ajuda de custo) mês 02 e 03/2007 R$ 200,00

PIS R$ 110,13

Papelaria/expediente R$ 249,37

Contador meses fevereiro e março de 2007 R$ 1.050,00

Médico meses fevereiro e março de 2007 R$ 1.121,40

Coroa de flores R$ 230,00

Senalba (Sindicato) R$ 39,60

Diretores de dia R$ 560,00

Reforma (pintura piscina infantil) R$ 265,00

Parcela 2/11 e 3/11 do ITU Caldas Novas R$ 498,66

Federação dos Clubes R$ 200,04

Café da manhã (Dia Internacional da Mulher) R$ 1.500,00

Célia (secretária ) mês fevereiro de 2007 R$ 413,00

Célia (secretária) mês março de 2007 R$ 413,00

Reginaldo (motorista) mês fevereiro de 2007 R$ 413,00

Reginaldo (motorista) mês março de 2007 R$ 513,00

Freitas (moto boy) mês fevereiro de 2007 R$ 600,00

Freitas (moto boy) mês março de 2007 R$ 600,00

Valdecy (estacionamento) mês fevereiro de 2007 R$ 350,00

Valdecy (estacionamento) mês março de 2007 R$ 350,00

Serviços diarista (Wilson Lourenço de Oliveira) R$ 501,00

Refeições de funcionários meses fevereiro e março de 2007 R$ 6.129,30

Saneago R$ 874,23

Celg mês fevereiro de 2007 R$ 9.148,48

Celg mês março de 2007 R$ 4.914,44

Brasil Telecom mês fevereiro de 2007 R$ 698,20

Brasil Telecom  março de 2007 R$ 452,37

Correspondências R$ 56,05

Goiásnet R$ 11,29

Assessoria de informática R$ 400,00

Férias de funcionários R$ 553,36

1º Parcela aquisição de 5 titulos, Náutico-Caldas Novas (uso associados) R$ 750,00

Tarifas bancárias R$ 816,23

Total Passivo R$ 106.416,38

Ativo março de 2007 R$ 138.986,61

Passivo março de 2007 R$ 106.416,38

Saldo (transportado para o mês de abril de 2007) R$ 32.570,23

Em março de 2007 foram pagas dívidas da gestão anterior no valor de R$  725,81, restando ainda  

a quantia de R$ 8.431,61,  não incluso multas e juros.

F inanças
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C
om o objetivo de aumentar 
sua capacidade potencial pre-
ventiva e ampliar sua poten-
cialidade repressiva através 

das parcerias organizadas, a Polícia 
Militar do Estado de Goiás por meio do 
Comando do Policiamento da Capital 
está desenvolvendo a Rede de Apoio à 
Segurança - RAS. A Rede é um grupo de 
profissionais organizados e orientados 
pela PM para somar às atividades de 
Segurança Pública, através da observa-
ção e do fornecimento de informações 
sobre condutas criminosas.

Percebendo a lacuna que ainda há 
nos serviços oferecidos pela segurança 
pública e buscando atuar de forma efe-
tiva na Polícia Comunitária, a PM vem 
procurando novas formas de se aproxi-
mar da sociedade, seja através da exe-
cução de seus deveres, ou até mesmo 
a formação de futuros cidadãos com o 
curso do Proerd. Contudo, apesar dessa 
aproximação, ainda existia um espaço 
que merecia ser preenchido. Com esse 
intuito, o Ten Cel Cezar Pacheco de Araú-
jo, comandante do CPC, desenvolveu 
juntamente com sua equipe, a RAS.

Rede de Apoio à 

Segurança

Polícia Militar 
encontra parceiros 

na prevenção 
contra o crime

Ten Cel Pacheco é o idealizador da Rede de Apoio à Segurança-RAS
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A intenção da Rede de Apoio a Se-
gurança é trazer para próximo da PM, as 
organizações de profissionais, para que 
estes possam ser um instrumento per-
manente de apoio. Muitos profissionais 
que pela natureza específica de cada 
área, ficam expostos nas ruas da capi-
tal, principalmente no período noturno, 
sujeitos a contatos com marginais ou 
com possibilidade de assistir ações de 
marginais em prática de crime. A inten-
ção da PM é treinar esses profissionais, 
para que possam se tornar informantes 
em caso de ações suspeitas.

Esse projeto é piloto em todo 
Brasil, sendo que foi aper feiçoado 
através de experiências bem sucedidas 
em outros Estados. Como no caso de 
Pernambuco, onde porteiros da cidade 
de Recife tem contato direto com a PM, 
por meio de rádio transmissores. Nesse 
local, qualquer prática que acarrete em 
suspeição, é imediatamente avisada 
ao comandante mais próximo, além de 
comunicada a todos os porteiros que 
trabalham em parceria com a rede.

Dessa forma, todos ficam alertar 
e se previnem contra qualquer espé-
cie de delito. Para o Ten Cel Pacheco 
esse parceiro do Nordeste, serve para 
exemplificar as necessidades de uma 
participação mais efetiva por parte da 
sociedade. “Em Recife há uma parceria 
entre a PM, Sindicatos dos Porteiros e 
o Sincovi, tudo para garantir uma ação 
preventiva e enérgica da polícia contra 
os bandidos”, afirma o comandante.

Modelo goiano
Mesmo que a prática da Polícia 

Comunitária seja uma tendência em todo 
o país, a Rede de Apoio à Segurança 
é um projeto exclusivamente goiano, 
que começa a ser difundindo em todo 
o país.

A PM de Goiás procurou diversas 
categorias de profissionais para que 
esses possam fazer par te do RAS. 
Posteriormente, foi desenvolvida uma 
cartilha que visa orientar quais são as 
devidas providencias a serem tomadas 

em caso de suspeita de delito. Com isso 
feito, esses profissionais são convida-
dos a participarem de um mini curso 
que o capacita para fazer parte dessa 
importante rede. “Nós nos preparamos 
para desenvolver um trabalho sério e 
capaz, entretanto, percebemos que 
unidos à sociedade, nossas forças se 
multiplicam, tornando-nos sentinelas 
mais presentes.

Essa é a intenção do RAS, ser o 
olho da lei diuturnamente”, ressalta o 
Coronel, que ainda se utiliza do exem-
plo:” Se em uma noite tivermos cerca 
de 200 viaturas rondando a cidade, 
estaremos ao mesmo tempo somente 
em 200 lugares diferentes. Agora, caso 
se tenha o apoio de outros profissionais 
como os taxistas, estaremos com quase 
mil olhos observando qualquer caso 
duvidoso”.

Todo esse projeto é a custo zero 
para os participantes. E o que a CPC 
vem percebendo é que a procura por par-
te dos profissionais vem sendo imensa. 
“Quem integra a RAS não recebe apoio 
financeiro, contudo, está praticando ci-
dadania e se fortalecendo na luta contra 
o crime”, acredita Pacheco. Entre os 
profissionais que integram a Rede estão 
os taxistas, mototaxistas, Porteiros de 
prédios, vigilantes, trabalhadores de 
Pit-Dog, entregadores em geral, planto-

nistas de hospital, lavadores de carros, 
trabalhadores autônomos de rua em 
Campinas, rádio amador, camelôs, mo-
toristas de caminhões, além de outros 
segmentos voluntários.

Inicialmente a PM busca apoio a 
profissionais organizados, todavia, um 
dos grupos que seria peça chave para a 
concretização da Rede de Apoio a Segu-
rança é totalmente desorganizado. São 
eles os vigilantes de carro. Para se ter 
uma idéia, eles trabalhavam de forma 
autônoma e sem nenhuma preocupa-
ção em se unir. Com o advento desse 
novo programa, foi oferecido a esses 
profissionais a possibilidade de se or-
ganizarem e trabalharem em conjunto. 
“Quando fomos procurar esses profis-
sionais, percebemos o total despreparo 
e desconhecimento dos mesmos. São 
pessoas que ficam até de madrugada 
nas ruas vigiando um bem de grande 
valor, mas sem nenhum compromisso 
sério com essa profissão”, assina-la o 
comandante, que afirma que além de 
ter uma característica de segurança, o 
Ras atuou de forma humanitária junto a 
essa categoria. “Ao nos aproximarmos 
desses trabalhadores, aqueles cidadãos 
de má índole começaram a se afastar. 
Com isso, os vigilantes que permane-
ceram nessa profissão ganhou apoio 
e credibilidade, perante toda a popula-
ção”, conclui. Vejamos o caso da região 
de Campinas, mais precisamente na 
Praça da Matriz. Por lá existem dezenas 
de vigias de carros. Eles eram margina-
lizados pela sociedade, pois muitos os 
confundiam com delinqüentes. Agora, 
que eles fazem parte do RAS, são vis-
tos com bons olhos. Uníram-se e já até 
trabalham uniformizados. Com isso, os 
infratores que buscavam se infiltrar com 
esses profissionais, se disseminaram, 
pois perceberam a presença constante 
da PM.

Um outro fator positivo dessa rede 
é que todos essas categorias têm um 
acesso facilitado aos comandantes de 
cada região. “Quem participa do RAS 
além de apreender a maneira certa de 

Vigilantes de carro ganham identidade e 
dignidade ao fazerem parte do RAS
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agir, através de cursos e da cartilha, 
recebe um número exclusivo para que 
possa entrar em contato imediato com 
a polícia” confirma Pacheco, que lem-
bra que uma das intenções da Rede é 
justamente não deixar escapar nenhum 
caso de suspeição. “Antes quando um 
integrante do RAS via algo suspeito, 
pensava que aquilo poderia ser um crime 
ou acarretar em um. Contudo, nada fazia 
e no outro dia acabava tendo a confir-
mação de um delito. Agora, qualquer 
suspeita pode ser confirmada para que 
toda espécie de dolo seja preventiva”, 
ressalta.

Prevenção: Para se prevenir à 
sociedade, a Polícia Militar vem enu-
merando alguns itens que devem ser 
comunicados.  São situações suspeitas 
que na maioria dos casos levam ao 
crime. Por isso, tantos os profissionais 
do RAS, quanto a sociedade em geral 
devem acionar a Polícia sempre que 
encontrarem com as situações adversas 
seguintes:

• Indivíduo por tando arma junto ao 
corpo, no veículo, em bolsa. Ou que 
esteja tentando esconder a arma.

• Veículos com placa de outro Estado, 
com várias pessoas adultas no seu 
interior.

• Motocicletas com placas ilegíveis, 
amassadas, dobradas, sem lacre ou 
mesmo sem placa;

• Motociclistas ou ciclistas passando 
vagarosamente próximo de veículos 
estacionados, olhando no interior dos 
mesmos;

• Pessoas passando nas calçadas em 
um quarteirão repetidamente e olhan-

do no interior das residências ou dos 
estabelecimentos comerciais;

• Pessoas acompanhadas nos caixas 
eletrônicos ou agências bancárias, 
com postura e aparecia oprimida pelo 
acompanhante;

• Pessoas exibindo grandes quantias 
em dinheiro ou gastando exagerada-
mente fora dos padrões sociais;

• Grande movimento de pessoas que 
entram e saem rapidamente num 
mesmo local, não sendo nenhum 
estabelecimento comercial;

• Hóspedes que agem fora dos padrões 
normais em relação aos demais clien-
tes;

• Pessoas que permanecem muito tem-
po próximo a agências bancárias;

• Encomendas com muito sigilo para 
endereços e  em horários que chamam 
atenção pela anormalidade;

• Pessoas ou veículos transportando 
aparelhos eletro-eletrônicos e eletro-
doméstico durante a noite;

• Pessoas fazendo perguntas sobre 
o funcionamento de determinado 
estabelecimento, tais como: se entra 
muito dinheiro, se tem segurança, 
que carro possui o proprietário ou o 
gerente, se a polícia sempre fica nas 
proximidades ou não, onde reside os 
proprietários e outras relacionadas;

• Jovens reunidos sempre em um mes-
mo lugar no período noturno;

• Pessoas estranhas ao ambiente 
escolar sempre próximo da entrada 
do colégio, utilizando veículos ou mo-
tocicletas, abordando ou observando 
alunos;

• Pessoas a pé próximas de veículos 

estacionados observando o interior 
dos mesmos e o movimento nas pro-
ximidades;

• Motociclistas com passageiros utili-
zando roupas pesadas inadequadas 
para o clima quente;

• Pessoas passando por policiais ou 
qualquer outra autoridade;

• Pessoas oferecendo aparelhos, jóias 
ou quaisquer outros objetos por preço 
muito abaixo do valor de mercado;

• Sons de ferramentas típicas de oficina 
mecânica no período noturno em lo-
cais que não sejam de fato adequados 
para esta finalidade;

• Pessoas paradas próximas a semáfo-
ros no período noturno;

• Pessoa desconhecida no local fingindo 
chamar alguém em uma residência;

• Grupos que se separam ao percebe-
rem a presença de polícia;

• Pessoas que se escondem ou correm 
com a presença da polícia;

• Homens portando bolsas de mulher;

• Placas antigas em veículos novos;

• Veículos novos em péssimo estado de 
conservação;

• Veículos arrancando bruscamente;

• Veículos com faróis desligados;

• Veículo com um passageiro, sentado 
atrás do motorista;

• Gritos sons característicos dos produ-
zidos por arma de fogo ou quaisquer 
outros anormais vindo do interior de 
uma agência bancaria ou casa;

• Veículos parados de forma suspeita;

• Porá ou portões com sinais de arrom-
bamentos;

• Táxi conduzindo pessoas a noite e com 
o indicador “Táxi” desligado.
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F
ato que pode comprovar essa 
afirmação foi a tentativa de roubo 
realizada no início de janeiro. Por 
volta das 21:30, a viatura policial 

militar comandada pelo CB Claudeci e 
auxiliada pelos soldados Everton, Silvio 
e Figueredo, foram acionada pelo Copom 
para se deslocarem até um local onde 
estaria ocorrendo um roubo. Na oportu-
nidade, os moradores já se encontravam 
trancados no banheiro da residência.

Ao perceberem a chegada rápida dos 
PMs, os meliantes tentaram empreender 
fuga, porém um foi capturado pelo Cabo 
Claudeci e sua equipe de serviço em um 
terreno baldio que fica ao lado da residên-
cia da vítima, o segundo assaltante foi 

Bandidos se dão mal em

Quem pensa 
cometer crime 
no município de 
Alexânia está 
fadado a ir para 
a cadeia.

Alexânia

capturado ainda no interior da residência. 
Eles estavam em poder de um revolver 
calibre 38 e pertences da vítima.

Graças à atuação brilhante e 
eficiente da polícia, as vítimas foram 
libertadas, as quais disseram que es-
tavam no interior da residência quando 
os autuados chegaram e anunciaram 
roubo. Diante dos fatos acima, os po-
liciais militares deram a voz de prisão 
aos detidos, conduzidos os mesmos até 
o CIOPS da cidade de Novo Gama. Por 
terem sido autuados em flagrante deli-
to pela prática de roubo, os acusados 
foram recambiados até a cadeia pública 
de Alexânia, onde passará a disposição 
da justiça pública.
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O
5º Batalhão de Polícia Militar 
do Estado de Goiás situado 
na região sul do estado, divisa 
com Minas Gerais, especifi-

camente na cidade de Itumbiara, conta 
com um novo comandante empossado 
no dia 14 de fevereiro de 2007 com 
honras militares. Trata-se do Major Celso 
Gonçalves Borges. Na solenidade de pas-
sagem do comando estiveram presentes 
autoridades locais, o Grão Mestre do 
Grande Oriente do Estado de Goiás, com 
uma grande comitiva de Maçons, além 
de todos os seguimentos organizados 
da sociedade e representações das uni-
dades de ensino da cidade. Em sua fala 
de posse, o novo comandante enfatizou 
que não recebera um comando, mas sim 
uma missão nobre de elevar a alta-estima 

anos de histórias e serviços prestados

Comandante 
enaltece os 

trabalhos em 
Itumbiara

5º BPM: 
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da tropa e a melhoria permanente da 
segurança na região.

Circunscrito no 6º CRPM, o 5º 
Batalhão destaca-se por sua excelente 
em operacionalidade. “É um Batalhão 
de fronteira com problemas peculiares 
da região e dificuldades enfrentadas 
por toda a corporação, tais como o 
efetivo reduzido, equipamento de tra-
balho escasso e o crescente aumento 
da criminalidade organizada”, afirma  o 
Major, que ressalta que os problemas 
são superados pelo esforço humano que 
com garra e abnegação vem mantendo 
baixo o índice de criminalidade na re-
gião, motivo de orgulho do comandante 
recém empossado.

Policiais militares, interessados 
em melhorar cada dia mais a imagem 

da corporação, encontram-se plane-
jando para viabilizar a implementação 
do GIRO (Grupo de Intervenção Rápida 
Ostensiva), uma modalidade nova de 
policiamento que aumentara a sensação 
de segurança no centro urbano da cidade 
de Itumbiara e das demais cidades de 
responsabilidade da unidade. Para essa 
realização, está contando com o apoio do 
Alto Comando da Polícia Militar através do 
desprendimento do Coronel Nilson Pires 
de Almeida, Comandante do 6º CRPM.

História - O 5º BPM, batalhão de 
elite, cuja história e origem vem de idos 
de 1909 com a criação do Destacamento 
da Polícia Militar do Povoado de Santa 
Rita de Cássia que em 1983 passou a 
pelotão da cidade de Itumbiara e alguns 
anos depois foi transformado na 4ªCIPM, 

como se pode observar, foram muitas 
histórias de valentia no dever cumprido. 
Num trabalho que exigiu muito esforço 
do comandante de então e das autorida-
des políticas da época, o 5º BPM, que 
era sediado na cidade de Gurupi-TO, foi 
transferido para Itumbiara. Na galeria dos 
ex-comandantes, podemos contemplar 
as fotografias de pessoas ilustres que 
marcaram época, tais como os coronéis 
Henrique de Souza Lima e João Ribeiro da 
Silva, homens que com o apoio da tropa 
e da comunidade da região, construíram 
um dos maiores e bem instalados quartel 
da Polícia Militar do Estado de Goiás.

Comandante recebe cumprimentos.

Tropa do 5ºBatalhão passa pela revista do Comandante Borges 
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inesperados, algo como tirar água da 
pedra. E tais apanágios não mudaram ao 
longo dessas quase duas décadas.

Maravilhado, acompanho sempre 
de perto esse ardor que impulsiona o 

A polícia militar de outros

carnavais

O helicóptero 
sobrevoa 

lateralmente 
um trecho da 

rodovia GO-118 
naquela manhã 

amena, sábado de 
carnaval de 2007

D
ezenas de veículos reduziam a 
marcha a serem selecionados 
para fiscalização. Dentre os 
cones, um policial ostenta sua 

arma portátil. Ladeado por duas viaturas 
imponentes e seus luminosos ligados, 
outro PM tem a função de sinalizar 
redução da velocidade e indicar a um 
outro policial que determinará parada 
em local seguro do veículo eleito, para 
a inspeção de rotina. Todos eles estão 
com seus coletes antibalísticos, todos 
eles têm uma pistola nova no coldre 
com far tas munições reser vas. Os 
moradores do pequeno distrito de São 
Gabriel, município de Planaltina/GO, 
disparavam suas câmaras- celulares 
ante toda aquela “agitação», contabi-
lizando quase vinte policiais, quatro 
viaturas novas, três cães farejadores e 
um helicóptero em insistente sobrevôo 
(ruidosamente agradável!).

Desembarcam os primeiros ocu-
pantes e se deparam com vários poli-
ciais estrategicamente posicionados, 
colocando em prática os ensinamentos 
recebidos desde 2004, pelo programa 
de qualidade. Abrem o porta-malas de 
seu veículo e logo se aproxima um. la-
brador na guia. O PM indica ao animal, 
um receptáculo lotado de mochilas, cai-
xas de bebida, colchonetes. O cão fica 
mais agitado. O PM condutor faz uma 
‘pergunta-afirmação’ para se certificar 
da quantidade de droga que aqueles 
jovens de classe média por tavam. 
Cabísbaixo, o jovem condutor retira de 
uma bolsa uma pequena quantidade de 
substância esverdeada embrulhada em 
papel de propaganda de supermercado. 
Essa cena se repetiu por outras quator-

ze vezes e em todas, uma porção foi 
localizada, sem considerar fragmentos 
de drogas que permitiam deduzir que 
tão logo a barreira PM foi avistada, os 
usuános se desfizeram de suas porções, 
antes da certeira detecção. 

Indisfarçavelmente admirados, 
muitos passageiros de ônibus ou vans 
e alguns pequenos comerciantes, 
elogiavam essa ação eminentemente 
preventiva. Os motoristas deixavam 
patente um justo protesto: “Deveria ser 
urna constante”.

Enquanto comandava toda essa 
sincronia, me regozijava e ufanava com 
os imediatos resultados. A comparação 
foi inevitável: me “transportei” a tempos 
mais difíceis e nada glamourosos vividos 
nesses quase dezessete anos de lida 
miliciana. Eram tempos onde o planeja-
mento era substituído pelo empirismo 
e o “achismo” era sinônimo de poder. 
Não bastasse essa inadmissível práti-
ca, ainda partíamos para o improviso 
nefasto. Não raras vezes, participei de 
blitzens1 noturnas onde latas cheias de 
óleo queimado ardiam para sinalizar aos 
condutores, geralmente em alta veloci-
dade, uma inspeção da PMGO. Armas 
velhas, munições inócuas. Coletes? Só 
os refletivos para trânsito e muitos deles 
adquiridos pelos próprios PM. Viaturas 
sucateadas que invariavelmente eram 
empurradas para que funcionassem 
- o famoso ‘pegar-no-tranco’, cena que 
ensejava vaias vingativas. Helicóptero? 
Privilégio da Capital e em ocasiões 
específicas. A sensação de pequenez 
só não se concretizava porque a garra 
e tirocínio dos policiais superavam 
qualquer mazela, colhendo resultados 
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PM a se empenhar e se superar, até 
atingir seu objetivo, seja apreenden-
do pequenas porções de tóxico, seja 
efetuando a prisão de um meliante de 
periculosidade inquestionável. Próprio 
da incompreendida missão, às vezes 
reativa, as críticas vêm se tomando 
mais cáusticas merecendo, pois, essas 
tímidas considerações.

Ainda que eu quisesse aplicar um 
verniz de imparcialidade, soaria suspeito. 
Minha paixão pelo 21º Batalhão de Polí-
cia Militar - 21º BPM é ostensiva e nada 
preventiva, que me perdoem o trocadilho! 
Certo é que a “paixão” não consegue me 
inebriar a ponto de não admitir nossas 
carências e lacunas. Entretanto, a consi-
derar o processo histórico dessa quase 
sesquicentenária corporação, me alegro 
ao testemunhar um salto qualitativo 

nessa última década, nunca antes visto 
ou imaginado, seja na logística, seja na 
formação e qualificação profissional.

Quero finalmente me congratular 
com as comunidades de Planaltina e 
Água Fria (e suas adjacências), vatici-
nando que a segurança pública disponi-
bilizará em menos de 15 anos, 100% de 
todo o efetivo policial militar com nível 
universitário, desde o soldado, esclare-
ça-se. Esse esforço se traduzirá em um 
atendimento mais humanizado e eficaz, 
e o empirismo será uma lenda.

Acredito enfaticamente que a região 
alcançada pelo 21º BPM é privilegiada, 
dotada de policiais íntegros, abnegados 
e compromissados com o ideal de bem 
servir a essas ordeiras comunidades, 
em que pese o exíguo efetivo. As gera-
ções se completam: destemor, ousadia, 

tenacidade, tirocínio aliadas ao cientifi-
cismo atual. Não se sobrepõem nem se 
dissociam.Aliadas, deixam impregnadas 
nessa região a rara e desejada dualidade 
da força e profissionalismo, se tornando 
um contraponto aos temidos e danosos 
comportamentos travestidos principal-
mente de abuso e omissão. 

Mas deixemos essas considerações 
para uma outra oportunidade, Afinal, mui-
tos outros carnavais virão e certamente 
as histórias de armas e viaturas que não 
funcionavam, serão folclore!

Dakson Lima de Almeida - Capitão QOPM - 

Subcomandante do 21º BPM

Do alemão “relâmpago”. Utilizada originalmente 

pela Alemanha nazista 1939, na Blitzkrieg (guerra-

relâmpago) lançado contra a Polônia.

Belo trabalho em

Doverlândia
A Polícia Militar de 
Doverlândia, sob o 
comando do CB QPPM 
José Faleiros da Silva, 
desde o mês de setembro 
de 2004, juntamente com 
todo os seus componentes 
do Destacamento, vem 
desenvolvendo um trabalho 
prestativo e assistencial em 
parceria com a comunidade 
doverlandense

D
evido a essa cooperação mútua entre Polícia Militar e Sociedade, 
fatos de natureza criminosa tem sido superado com eficiência e 
agilidade por parte dos profissionais desta Unidade. Para se ter 
uma idéia do belíssimo trabalho realizado no município, a PM conta 

com duas viaturas, um VW/Gol e uma GM/Chevrolet D-20, ambas em bom 
estado de conservação. Estas são utilizadas em patrulhamentos diurnos e 
noturnos em áreas central e periférica. Além disso, e ainda observando com 
freqüência ininterrupta a zona rural deste município, ora bastante extenso, 
com mais de 250 propriedades rurais e 14 áreas de assentamentos.

Recentemente foi promovida reforma ampla em todo prédio, onde fun-
ciona atualmente a Delegacia de Policia, Destacamento PM, Cadeia Pública 
e Alojamento Militar, bem como a Cozinha comunitária, que antes funcionava 
em estado precário. No tocante das instalações, hoje esse complexo, conta 
com um circuito moderno de câmeras de segurança interna e externa propor-
cionando com isso mais presteza e qualidade a população, visando com isto 
mais comodidade e tranqüilidade ao cidadão que necessita constantemente 
dos serviços da Polícia Militar deste promissor município.

É preocupação prioritária deste comando de Destacamento PM e com-
ponentes, trabalhar intensamente com afinco e profissionalismo em busca 
do bem comum da Sociedade de Doverlândia e região.
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A
Polícia Militar em São Simão, 
sediada no 3º Pelotão da 12ª 
CIPM, está intensificando as 
ações de combate à criminali-

dade com posturas arrojadas e com a 
busca de resultados. Para tanto, várias 
medidas foram adotadas visando ainda 
mais a qualificação e desprendimento 
do policial militar que é o guardião da 
sociedade – incluindo aí a proteção 
da vida e do patrimônio. Dentro dessa 
perspectiva, vários treinamentos estão 
sendo executados pelos policiais do 3º 
Pelotão baseados nos Procedimentos 
Operacionais Padrão que, efetivamente, 
deram uma diretriz a todos os policiais 
do estado de Goiás. 

Todos os dias, os profissionais que 
estão entrando de serviço fazem o treina-
mento de um determinado procedimento, 
sempre com a coordenação do Tenente 
Werik, Comandante do Pelotão. 

Os procedimentos são variados tais 
como: abordagem a veículo e à pessoa, 
técnica em algemar, gerenciamento de 
crise, adentramento em local de risco, 
isolamento de local de crime, progressão 
tática, verificação de alarme disparado, 
etc. Os treinamentos visam aprimorar a 
técnica que já foi ensinada aos policiais 
no ano de 2005 e, ainda, qualificar o 
profissional para as diversas situações 
triviais que surgem a cada dia

políCia CoMunitária
Engajado com a idéia da qualidade 

do serviço prestado e na redução da 
criminalidade, o 3º Pelotão está dando 
continuidade ao programa intitulado 
“Polícia Comunitária” - filosofia de traba-
lho caracterizada pela parceria entre a 
Instituição Policial e a comunidade - que 
vem sendo implantando nos municípios 
goianos. Através da colaboração e apoio 

Polícia Militar de São Simão se 
qualifica para melhor atender à

PM de São Simão 
realiza vários 

treinamentos com o 
intuito de qualificar 

seu efetivo, o reflexo 
disso é a diminuição 

da criminalidade e 
elogios por parte da 

população

população
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tamento diferenciado e voltado para a 
prevenção do crime.

Contudo, o principal fator que facili-
tou a implantação dessa nova postura da 
Polícia Militar em São Simão foi o elemen-
to humano: o policial. Todos os comba-
tentes após receberem as novidades, se 
imbuíram do espírito de equipe e vibração 
fazendo com que o trabalho profissional 
aparecesse e as metas traçadas pelo 
Comando Geral pudessem ser cumpridas. 
Atualmente, cada viatura pertencente ao 
3º Pelotão possue seu motorista e isso os 
motivou a zelar do veículo o que aumen-
tou a vida útil dos mesmos, bem como 
de suas peças, propiciando, inclusive, a 
manutenção preventiva das viaturas.

O Pelotão possui um planejamento 
operacional adequado à realidade da 
região que faz fronteira com o estado 
de Minas Gerais. Tal planejamento pos-
sibilitou a prisão de vários traficantes 
que buscavam entorpecente no estado 
vizinho, permitiu ainda a captura de vários 
foragidos da justiça, além de operações 
integradas com a PMMG.

Esses fatores contribuíram para 
que a Polícia Militar adquirisse maior 
credibilidade e confiança da população 
que tem participado proativamente de-
nunciando, sugerindo e fazendo críticas 
construtivas. Os elogios têm surgido com 
grande freqüência por parte do cidadão 
o que motiva ainda mais os policiais a 
desempenharem sua missão de maneira 
profissional e com qualidade.

das pessoas as ações da PM tornaram-
se mais eficazes e proativas. Assim, a 
polícia passou a desenvolver programas 
de prevenção diretos (Ex.: policiamento 
ostensivo organizado) e indiretos (Ex.: 
programa de resistência às drogas e à 
violência – PROERD).

Além da Polícia Comunitária, do 
PROERD, da Patrulha Rural, a PM em 
São Simão conta com o programa “Ron-
da Policial” veiculado toda semana na 
rádio FM da cidade proporcionado uma 
maior interação com a comunidade e 
obtendo o feedback necessário para a 
avaliação de resultados.

Aliada a esses fatores, a PM conta-
rá em breve com uma Base Comunitária 
estrategicamente postada e construída 
de alvenaria para que a população de 
setores periféricos possa ter um tra-
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A Assof e a revista Segurança Pública agradecem aos comandantes, 
dos municípios abaixo, o constante apoio para o desenvolvimento dessa 
Revista. Só conseguimos ser fortes e vitoriosos com o apoio de todos!

•Catalão
•Ipameri
•Pires do Rio
•Orizona
•Vianópolis
•Silvânia
•Caldas Novas

•Rio Verde
•Quirinópolis
•São Simão
•Pontalina
•Goiás
•Mararosa
•Posse

•Formosa
•Corumbaíba
•Mutunópolis
•Itumbiara
•Caiapônia
•Niquelândia
•Minaçu

Tenente Werik desenvolve belo 
trabalho em São Simão
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O
governo de Goiás assinou, 
no final do ano passado, um 
convênio com a maioria dos 
246 municípios do Estado 

transferido a responsabilidade do aten-
dimento das ocorrências de trânsito sem 
vítimas para as prefeituras. Na prática, 
isto significa dizer que as ocorrências 
mais simples - e que representam a 
maioria dos atendimentos feitos pela 
Polícia Militar- passam a ser atendidas 
pelas Superintendências Municipais de 
Trânsito (SMT). O intuito do pacto, além 
de reforçar o patrulhamento preventivo 
nas ruas, é garantir um serviço espe-
cializado nos acidentes de trânsito. Em 
Rio Verde, primeira cidade do interior a 
iniciar esse processo, as expectativas 
do comando da PM e da SMT são as 
melhores possíveis.

O comandante da Companhia Opera-
cional da Polícia Militar de Rio Verde, Ca-
pitão Airton Vieira da Silva, explica que o 
convênio resgata o papel constitucional da 
polícia de combater e prevenir o crime. “O 
mais importante é realmente a prevenção 

Parceria de Sucesso
Em Rio Verde, PM e 

SMT desenvolvem 
trabalho digno de louvor

feita por meio do patrulhamento. Quanto 
maior o número de viaturas nas ruas, 
menores serão os índices de ocorrências 
policiais”, compara. São registradas uma 
média de seis acidentes de trânsito sem 
vítimas por dia no município- e de até dez 
nos dias de chuva.

Entre os dias 12 e 16 de março , 
nove militares irão ministrar um curso 
teórico para 60 agentes de trânsito. 
No total, serão realizadas 50 horas 
de aulas. Passado esse período, os 
agentes terão mais um mês de está-
gio, acompanhando de perto o trabalho 
feito pelos policiais nas ocorrências 
rotineiras. Em um prazo de 45 dias, 
todos os Boletins de Ocorrência de 
Acidente de Transito serão feitos pelos 
funcionários do município.

A interferência da PM só aconte-
cerá quando houver vítimas e em caso 
de crimes de trânsito. Conforme explica 
o capitão, o Comando Geral da PM no 
Estado de Goiás tem procurado colocar 
o maior número possível de homens nas 
ruas. Para isso, a Companhia de Rio 
Verde faz um levantamento dos policiais 
que realizam atividades estranhas ao pa-
trulhamento, a exemplo dos que atuam 
na segurança de prédios públicos.

Contando com 14 viaturas e um 
efetivo de 103 policiais, dos quais cerca 
de 60 se dedicam ao patrulhamento 
diário nas vias públicas, boa parte pres-
ta serviço em órgãos como prefeitura, 
fórum e agência prisional, entre outros. 
“A meta é colocar esse pessoal atuando 
nos bairros”, afirma o comandante. 

aCidenteS leveS
O coordenador da SMS, Nazian 

Roberto Santos, acredita que a mudança 
ira propiciar, em breve espaço de tem-
po, mais agilidade no atendimento das 
ocorrências de trânsito no município. 

“Um serviço especializado e com muita 
qualidade pode evitar maiores seqüelas 
para o trânsito e, ainda, desafogar a po-
lícia”, garante. A frota existente em Rio 
Verde, de quase 50 mil veículos, detalha 
o coordenador, provoca diariamente uma 
grande quantidade de acidentes leves 
que podem facilmente ser resolvidos 
pela superintendência.

Para que a mudança se concretize, 
resta ainda que a prefeitura conclua o 
processo de licitação de um novo pátio, 
que abrigará os veículos em situação 
irregular e também de uma empresa de 
guinchos. Com isso, o pátio do Batalhão 
da PM, onde o acúmulo de centenas de 
carros e motos causa, inclusive, gastos 
com a prevenção da dengue, será ex-
tinto. De acordo com o coordenador, a 
prefeitura irá contratar policiais militares 
para acompanharem permanentemente 
os agentes de trânsito municipais. 

Segundo Santos, o convênio não 
impedirá que SMT e PM continuem rea-
lizando operações conjuntas no tráfego 
urbano. Pouco a pouco, a superintendên-
cia já vinha se encarregando de questões 
que antes eram de competência da 
polícia, como fiscalização da área verde 
e a fiscalização dos mototáxis. O novo 
acordo ainda reduzirá o custo de emissão 
de infrações. “Uma multa de R$41 tinha 
um custo de R$36. Agora, a despesa do 
município com a emissão de multa, sem 
contar custos operacionais e de pessoal, 
caiu para R$32,90”, conclui.

Capitão Airton aprova parceria 
da PM com a SMT
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O Presidente da Câmara 
Municipal de Bela Vista de 
Goiás, Vereador Laert Carneiro 
(PSDB) agradece os relevantes 
trabalhos desempenhados pela 
Polícia Militar no Município de 
Bela Vista de Goiás.

Revista Segurança Pública - Desde quan-
do o senhor pinta?

Capitão Damata - Comecei a pintar há 
três anos, tenho a pintura como 
um hobby. 

RSP -  Quais são as técnicas que o se-
nhor usa? E o que o inspira?

CD -  Eu  uso a técnica mão livre, com 
pincel e tinta a óleo, das várias 
telas produzidas, procuro sempre 
retratar algo com significado que 
se identifica com o ambiente ou 

E ntrevista

O Oficial das Artes
Capitão Damata

Perfil
Nome:
 Sérgio Francisco Da Mata 
Posto:
 Capitão QOPM 
Data de nascimento:
 07/04/1967
Unidade que serve:
 COPOM de Aparecida de Goiânia
Função:
 Coordenador de Operações 
Esposa:
 Marta Lúcia Borges Da Mata 
Filhas:
 Tatiany Borges Da Mata e
 Adriany Borges Da Mata

com a pessoa a recebê-la.
RSP - Qual a inspiração do seu último 

trabalho ?
CD -  A tela com a pintura que retrata 

o esporte foi inspirada nos jogos 
pan-americanos, o PAN-2007, a 
se realizar no Brasil.

RSP - O que o motivou a doar o quadro 
para a Assof?

CD -  A Tela  se identifica com o Clube 
dos Oficiais, que junto aos asso-
ciados tem apoiado e desenvolvi-

do práticas esportivas em várias 
modalidades. Para mim é motivo 
de orgulho, ter uma tela de minha 
autoria exposta no Clube dos Ofi-
ciais, espero que a mesma possa 
alegrar ainda mais as dependên-
cias do clube. 

RSP - Quais suas considerações finais? 
CD - Quero agradecer a atual diretoria 

do clube presidida pelo Sr. Maj. 
Araújo que muito tem feito pelos 
associados.

Os capitães Lindomar, Damata e Carrijo ao lado do quadro que foi doado para Assof






