
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros 
comemoram seus aniversários

Dentre as atividades festivas, a Assof 
promoverá sua I Semana Cultural

48 anos de Clube dos Oficiais
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09Aniversário Associação dos Oficiais
Outubro será um mês festivo para os oficiais. O Clube dos Oficiais completa 
48 anos de existência. Para celebrar esta data muitas atrações estão sendo 
preparadas.   Além de torneios de todas as modalidades praticadas no clube, a 
diretoria está programando a I Semana Cultural da Assof.

I Semana Cultural da Assof
Pela primeira vez em sua história a Assof promoverá um evento cultural cujo 
objetivo principal é difundir a cultura para seus associados. A I semana cultural 
da Assof conta com o apoio da Secretaria Municipal da Cultura. 

Dia Nacional dos Bombeiros
No dia 02 de junho comemora-se o Dia Nacional dos Bombeiros, em Goiás a 
história do Corpo de Bombeiros começou com onze militares destacados para 
participar de um curso de especialização em Minas Gerais. Cinqüenta anos 
depois, o CBM-GO é uma das mais bem preparadas e equipadas instituições de 
bombeiros do Brasil, contando sempre com a força de homens e mulheres que 
doam suas vidas para salvar a vidas e riquezas alheias.

Operação Férias
Há 33 anos o Corpo de Bombeiros de Goiás realiza a Operação Férias, antiga 
Operação Araguaia. Sob a coordenação do Tenente Coronel Múcio, os 21 prin-
cipais pontos turísticos do estado receberam o apoio especial dos bombeiros. 
Foram empregados 242 homens e 27 viaturas e 32 embarcações. Essa é a 
primeira vez na história que não houve nenhum óbito registrado. 

  

149 anos de Polícia Militar
Polícia Militar do Estado de Goiás celebra 149 anos de excelentes serviços 
prestados à sociedade goiana. Durante todo esse tempo muitas transformações 
ocorreram, atualmente é uma polícia moderna e respeitada em todo o país. Na 
cerimônia de comemoração ao aniversário da PMGO muitas autoridades civis, 
militares e eclesiásticas abrilhantaram o evento. 
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A
o testemunhar a formatura de 
mais um Curso de Formação de 
Oficiais, recordo-me de minha 
formatura. Eu era um jovem de 

23 anos de idade, cheio de sonhos e de 
esperanças, e nem tanto de convicções. 
Acreditava, sem ressalvas, no oficialato, 
na Corporação e no Governo. Cria na Jus-
tiça, no ministério Público, nos políticos. 
Imaginava que a glória estava ao alcance 
de todos que a buscassem.

Aos poucos fui me deparando com 
a realidade cruel, hoje mais ainda cruel. 
Vivemos num Estado que não cultiva 
o civismo, não aceita a hierarquia e a 
disciplina, abomina a ética. Um Estado 
onde policiais são executados por trafi-
cantes - a cada dois anos e meio morre 
um batalhão, seiscentos homens, por 
ferimento com arma de fogo no Rio de 
Janeiro. Onde há crise no judiciário, 
leis que não atendem mais o seu fim, 
juízes, promotores, policiais, políticos 
envolvidos com a criminalidade. Onde 
é imperioso acentuada desigualdade 
social, uma das piores distribuição de 
renda, baixo investimento em infra-es-
trutura, índice negativo de freqüência 
escolar. Onde a polícia luta quase que 
só, com tantos fatores adversos, para 
manter a ordem e proporcionar seguran-
ça. É esta a realidade que os senhores, 
inevitavelmente enfrentarão.

Dos senhores, espero exaustivo 
combate, não só ao crime, como tam-
bém a miséria que o produz; combatam 
os barões do crime; levantem-se contra 
as políticas feudais, as comissões de 
cains, e defendam a reorganização 
absoluta do Estado; Sejam leais ao 
comando e ao governo sem, contudo, 

desprezar a soberania popular, sem 
serem ser vis - o elemento ser vil é 
abominável. Como oficiais-juristas, es-
forcem-se para apagar de vez a imagem 
de polícia arbitrária e truculenta e sejam 
baluartes da paz e da ordem, sem ferir 
os direitos individuais e coletivos e sem 
extrapolar vossas prerrogativas. Intran-
sijam para que os Direitos Humanos 
abriguem os direitos dos policiais. 

Enfim, parabenizo aos senhores e 
a vossas famílias pela vitória alcançada 
e espero que a formatura seja apenas 
um marco entre a fase embrionária e 
uma nova etapa, em que os senhores 
terão vontade própria andarão com as 
próprias pernas na direção que escolhe-
rem, tirarão suas próprias conclusões, 
buscarão inevitavelmente a independên-
cia. Desejo que os senhores caminhem 
no sentido da glória, não a “glória de 
compadrio, a glória bárbara, que coloca 
os vencedores acima da justiça e da lei, 
que atentam contra as nossas tradições, 
a religião e o direito e que provoca inten-
sa reação de repulsa e desgosto no seio 
das virtudes militares.” E sim, em busca 
verdadeira glória, “irmã do dever, da 
humanidade e da honra, que não aceita 
condescendências e incensos, que não 
se coroa com ouropéis. A glória que não 
cobre crimes e nem tem segredos feita 
de irradiações luminosas da bravura, do 
sacrifício e da generosidade.” É esta a 
glória que vos desejo.     

Que Deus, o Estado e a Corporação 
vos protejam. Contem conosco e sejam 
felizes!  

Júnio Alves Araújo - Maj QOPM

Diretor-Presidente da ASSOF

aos novos oficiais
Mensagem
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E
m 1957 onze bravos militares 
deram início, ao que hoje co-
nhecemos, como o Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado de 

Goiás (CBMGO): Ten PM Ilídio Monteiro 
de Godoi (falecido), 2º SGT PM Reginal-
do Ferreira Campos, 3º SGT PM Renato 
Barbosa Filho,  3º SGT PM Marci Marce-
lino (Falecido) ,  3º SGT PM Manoel de 
Carvalho Pires, CB PM Paulo Lazaro de 
Castro, CB PM Geraldo Vaz dos Santos 
(falecido),  CB PM José Pedro de Farias 

dos Bombeiros em Goiás

O corpo de Bombeiros de Goiás começou com 
11 militares, hoje o efetivo já conta com  quase 
dois mil homens que lutam diuturnamente para 
proteger as pessoas e as riquezas do estado

A História
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(falecido), SD PM Francisco Ezequiel 
da Silva  SD PM Joaquim Araújo (fale-
cido) SD PM  Inácio Ferreira de Brito 
(falecido),  foram deslocados no dia 05 
de novembro de 1957 para o Estado 
de Minas Gerais, com o desígnio de 
freqüentar um curso de Bombeiros por 
oito meses. Após o curso voltaram para 
Goiás com a finalidade de colocar em 
prática tudo o que foi aprendido com 
os mineiros.

Entretanto somente um ano depois 
da saída destes valorosos homens para 
a realização do curso, é que foi criada a 
Companhia de Bombeiros no dia 17 de 
dezembro de 1958. Ela foi implantada 
em um terreno na Avenida Anhanguera, 
próximo ao Lago das Rosas. 

Já no ano de 1963 a Companhia 
foi transferida para o centro da capital 
goiana, na Rua 66 nº 253, centro.  Era 
uma época de parcos recursos, a corpo-
ração possuía apenas um Auto Bomba 
Tanque (ABT), tipo Thames 2.000 e uma 
viatura Pirsch – Auto Pó Químico, como 
trem de socorro, que foram doados pelo 
então governador do Rio de Janeiro,  
Carlos Lacerda. 

No ano seguinte o nome foi modifi-
cado para  Corpo de Bombeiros, com o 
efetivo de Batalha e em 14 de novembro 
de 1967, recebeu a estrutura de bata-
lhão.  Com a Portaria nº 04/81-PM/3 
criou-se os seguintes órgãos: Comando 
do Corpo de Bombeiros (CCB); Grupa-
mento de Incêndio (1ºGI); Seção de 
Combate a Incêndio (1ª SCI) com sede 

no Aeroporto Santa Genoveva; Seção 
de Combate a Incêndio (2ª SCI) com 
sede em Campinas; Seção de Combate 
a Incêndio (3ª SCI) com sede na Cidade 
de Anápolis-GO; Seção de Combate a 
Incêndio (4ª SCI ) , na cidade de Itum-
biara-GO, no ano de 1985 foi criada a 
Seção Contra Incêndio (SCI), na Cidade 
de Rio Verde.

Em 05 de outubro de 1989 o Corpo 
de Bombeiros passou a organizar–se 
numa Corporação independente e autô-
noma da Polícia Militar, tal fato se deu 
pela promulgação da Constituição Esta-
dual. Atualmente vários estados brasi-
leiros já contam com as corporações de 
Bombeiros separadas da Polícia Militar, 
Goiás foi um dos primeiros estados a 
promover a emancipação. 

Começa então  a fase de reestru-
turação e reorganização do CBMGO, 
que tem como as principais missões a 
execução de atividades de defesa civil; 
prevenção e o combate a incêndios e a 
situações de pânico, assim como ações 
de busca e salvamento de pessoas e 
bens; desenvolvimento de atividades 
educativas relacionadas com a defesa 
civil e a prevenção de incêndio e pânico e 
a análise de projetos e inspeção de ins-
talações preventivas de proteção contra 
incêndio e pânico nas edificações, para 
fins de funcionamento.

O Coronel QOBM Pedro Francisco 
da Silva, foi nomeado em 1º de janeiro 
de 1990, pelo Governador do Estado, 
o 1º Comandante Geral do Corpo de 

Bombeiros Militar de Goiás, com isto 
abriu-se espaço para a criação e imple-
mentação da nova Corporação, com a 
denominação de Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado de Goiás, que conta 
agora com orçamento próprio. A seguir 
elaborou-se a legislação da instituição 
e encaminhou-se os projetos de leis e 
decretos para que as Unidades Opera-
cionais na Capital e Interior do Estado 
fossem criadas e fixadas.

Em outubro de 1989, o Quartel 
do Comando Geral, situado à Avenida 
Anhanguera nº. 6750, Setor Aeroporto 
já havia sido criado, em setembro de 
1990, foi a vez da implementação do 
2º GI,  transferido das acomodações da 
antiga rodoviária para a Avenida 24 de 
outubro no Setor Aeroviário.

Segundo o Tenente Coronel Araújo, 
a grande vantagem desta autonomia 
está no fato de que desde então houve 
um aumento significativo do efetivo, de 
recursos e uma melhoria na qualidade 
de especialização dos bombeiros, 
que podem atuar somente em áreas 
específicas da atividade de bombeiro.  
Ele ressaltou que o orçamento próprio 
possibilitou um maior investimento em 
equipamentos, em 1990 as viaturas da-
tavam da década de 70, em 2000 houve 
um investimento maciço em viaturas e 
qualificação de pessoal, atualmente  os 
carros não tem cinco anos de uso. 

A grande expectativa é de que em 
pouco tempo todas as cidades que pos-
suam mais de 30 mil habitantes possam 
ter uma unidade do Corpo de Bombeiros. 
Segundo o Tenente Coronel, as cidades 
são escolhidas pelo número de habitan-
tes e também pela posição geográfica, 
de modo que da maneira em que estão 
distribuídas as unidades operacionais 
do CBMGO. Hoje todo o estado é com-
pletamente atendido pela corporação. 
Em todas as unidades há uma unidade 
de resgate e uma viatura multifuncional 
de salvamento e incêndio. Ele salienta 
que tal fato só é possível através das 
parcerias realizadas entre o CBMGO, os 
municípios e o governo de Goiás.

Os pioneiros do Corpo de Bombeiros em Goiás. São 50 anos de glórias em defesa da vida
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N
o último dia 1º de junho for-
mou-se com louvor mais uma 
turma de Aspirantes 2007. Ao 
todo setenta e dois formandos 

deixaram para trás uma etapa de suas 
vidas para adentrar em um mundo novo, 
cheio de lutas e desafios. 

As comemorações desta grande vi-
tória começaram no dia 30 de maio, com 
um Culto Ecumênico no Auditório Lago 
Azul do Centro de Cultura e Convenções. 
A alegria por mais uma conquista era evi-
dente entre os formandos e também en-
tre seus familiares e amigos que sabem 
das batalhas que cada um dos cadetes 
enfrentou para chegar ao final desta lon-
ga jornada com tamanho êxito. 

O Coronel PM Edson Costa Araújo, 
foi o palestrante espírita e salientou 
a complexidade da carreira militar e a 
importância do aperfeiçoamento e a ca-

Formatura

Após dois anos 
de muita luta e 

determinação os 
Aspirantes a Oficial 

se formam em 
evento de gala

dos Aspirantes
Aspirantes 
se perfilam 
durante 
cerimônia de 
formatura

Governador 
Alcides Rodrigues 

e Senador 
Marconi Perillo 

participam do 
evento que 
simboliza a 

primeira vitória 
desses novos 

oficiais

1º Ten Souza 
dedica palavras 
afetuosas aos 
formandos, 
instrutores e 
familiares
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pacitação que devem ser uma constante 
para os profissionais militares. Para o 
Major Inocêncio apenas quem passou 
pela Academia da Polícia Militar (APM) 
pode saber o que é fazer parte daquele 
local e que cada um que por ali passa 
sabe bem o que é renunciar e dedicar-
se exclusivamente pela PM. Finalizando 
a parte de palestras, o padre Robson, 
lembrou aos cadetes a impor tância 
da humildade, que devemos ter muito 
cuidado com a vaidade, e que e preciso 
separar o bem do mal para se alcançar 
a verdadeira glória. 

Os cadetes Lucas e Dirlene repre-
sentaram todos os formandos  ao rece-
berem a benção das espadas, símbolo 
do oficialato. As homenagens ficaram 
por conta dos formandos Machado, Pa-

trícia e Augusto que dedicaram palavras 
afetuosas aos formandos, os instrutores 
e os pais respectivamente.

Formatura
O tão sonhado dia da formatura 

para os Aspirantes a Oficial,  turma 
2007, que   levou o nome do coronel 
Edson Costa Araújo, comandante geral 
da Polícia Militar do Estado de Goiás, 
ocorreu no dia  1º de junho no pátio da 
APM localizada no Setor Leste Universi-
tário,  em Goiânia.

Após dois anos de luta e determi-
nação os setenta e dois aspirantes a 
oficial  tomaram seus lugares no pátio 
da APM ao som de “Fanfarre Olimpic”. 
Um show de luzes pirotécnicas empol-
gou o público presente. Para o Major 

Araújo, presidente da Associação dos 
Oficiais da Polícia e  Corpo de Bombeiro 
Militar de Goiás (Assof),  a formatura dos 
cadetes de 2007 foi um dos eventos 
mais bonitos que ele presenciou.  

Estiveram presentes na festividade 
muitas autoridades militares, civis e  e 
eclesiásticas, além é claro de familiares 
e amigos dos formandos que estampa-
vam a alegria e o orgulho pela grande 
conquista de seus entes queridos. O  
paraninfo  da turma foi o governador 
Alcides Rodrigues Filho, o senador Mar-
coni Perillo foi escolhido como patrono, 
o posto de madrinha ficou a cardo  da 
primeira dama Raquel Rodrigues e  o 
padrinho escolhido pelos formandos foi 
o deputado estadual coronel Marciano 
Basílio de Queiroz.

A
Polícia Federal vem se destacando em todo o país com 
operações surpresas desbaratadas por seu Departa-
mento de Inteligência. São investigações que ganham 
destaques expressivos na mídia nacional, deixando 

nos a impressão, que após anos de marasmos, temos uma 
PF atuante. Contudo, mesmo com os estardalhaços que se 
promove pela mídia, não podemos nos calar diante de situ-
ações de total falta de respeito ao cidadão. Há cerca de um 
mês, nosso companheiro Tenente Soares, teve sua residência 
invadida em Aparecida de Goiânia, às 6:00 horas da manhã, 
por integrantes da Polícia Federal, com a acusação de que 
nosso oficial era receptador de produtos da Paraguai. O que 
era uma grande mentira. Diante desta ofensa incabível, nós 
da Associação dos Oficiais perguntamos, que Inteligência é 
essa que tenta expor pais de família ao ridículo ao invadir sua 
casa sem nenhuma justificativa? 

Cabe nosso total repúdio ao Departamento de Inteligên-
cia da Polícia Federal que após caracterizar de forma esdrúxula 
um cidadão acima de qualquer suspeita, apenas resignou-se 
dizer estar equivocada. Mas e agora, como fica a imagem 
desse oficial que foi taxado de bandido? Ficará a mercê das 
ofensas recebidas e dos olhares maldosos daqueles que o 
julgaram injustamente? Nada disso, a Assof e seu Departa-
mento Jurídico estará sempre presente para defender seus 
associados e promover a justiça custe o que custar.

A Diretoria da Associação dos Oficiais

Nota de repúdio
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O
mês de outubro promete ser 
um mês de bastante festa na 
Associação dos Oficiais da 
Polícia e Corpo de Bombeiro 

Militar de Goiás (Assof). No dia 29 de 
outubro a Assof completa sete anos 
de existência, já no dia 30 é a vez do 
Clube dos Oficiais comemorar 48 anos 
de serviços aos oficiais goianos.

Estão sendo preparados projetos 
das mais diversas atividades para 
celebrar duas datas tão importantes 
para os associados. Segundo o diretor 

Outubro Celebração do 
48º aniversário 
e obras fazem 

parte do 
dia-a-dia da 

Associação dos 
Oficiais

um mês festivo

Governador Mauro Borges e autoridades militares 
participam de visita às instalações do Clube dos Oficiais

O Governador Mauro Borges foi o responsável pelo 
doação do terreno do Clube dos Oficiais
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Administrativo da Assof, capitão Lindomar, muitos torneios 
serão realizados pela diretoria do clube, entre eles futebol, 
tênis e peteca. 

Uma das atrações deve ser a Semana de Ar te dos 
Militares na Assof, os interessados em expor seus traba-
lhos devem procurar a secretaria da associação no final 
deste mês para obter maiores informações. O objetivo é 
despertar a veia ar tística dos oficiais e também divulgar o 
trabalho daqueles que já tem obras prontas, mas que não 
tem espaço para mostrar.  

Uma das atividades mais tradicionais do Clube é o dia 
12 de outubro, dia das Crianças, um dia atípico na instituição, 
pois, os portões do local são abertos a toda a sociedade, ou 
seja, não há cobrança de ingressos, a expectativa é que pas-
sem pelo clube entre duas e três mil pessoas durante todo o 
dia. Por isso, o capitão Lindomar pede a todos os sócios que 
tenham paciência e compreendam as possíveis dificuldades 
a serem superadas, devido ao quantitativo de convidados. “É 
um dia diferente para o clube, no qual fazemos nosso papel 
social, pois todos aqueles que quiserem poderão ter acesso 
a um espaço de lazer”, comenta o capitão. 

trabalho continua
Apesar de todos os preparativos para as festividades, 

a Assof continua desempenhando um trabalho de excelência 
junto aos seus associados.  Além de todo o empenho junto 
a assessoria jurídica, a Associação vem se destacando pelos 
cuidados prestados na melhoria do Clube dos Oficiais. Entre 
as principais novidades está a aquisição de um novo gerador 
e a reforma da quadra de tênis.

Com um investimento de R$30 mil, foi adquirido um 
transformador de 112KVA, que tem quase três vezes a po-
tência do antigo aparelho. Com essa novidade, será possível 
reduzir o valor das contas de energia em quase R$500. Isso 
porque, mensalmente a Assof pagava multa por utilizar energia 
superior à capacidade de seu gerador. Segundo o diretor ad-
ministrativo, Capitão Lindomar, além de oferecer uma energia 
de melhor qualidade, o novo transformador terá a capacidade 
de durar no mínimo mais uns 10 anos. “Estamos buscando 
melhorias, para que os nossos associados tenham o prazer 
de usufruir nossas instalações. Além da diminuição do con-
sumo, estaremos livres dos casos de queda de energia, que 
em muito nos atrapalhava”, enfatiza o diretor.

Uma outra grande obra foi à reforma das duas quadras 
de tênis. Após alguns meses de espera, os associados da 
Assof podem utilizar o que há de melhor. Toda a obra foi su-
pervisionada e amparada para que fossem seguidas todas as 
normas da ATP (Association of Tennis Professionals). Foram 
adquiridas novas redes, iluminação, além da troca de todo o 
saibro. Dessa forma, quem quiser utilizar quadras profissio-
nais poderá ir ao Clube dos Oficiais, pois contará com toda 
estrutura necessária para a prática do esporte. 

Um outro fator positivo foi a construção da área de recrea-
ção para os usuários das quadras de tênis. Agora eles contam 
com quiosque com infra-estrutura para o lazer. O novo ambiente 
conta com churrasqueira, lavabo, bebedouro e cobertura. 
“Éramos bastante cobrados em relação às quadras de tênis. 
Por isso, não medimos esforços para as reformas. De quebra, 
construímos um espaço que será exclusivo para os praticantes 
desse esporte”, finaliza Lindomar.

Instalações atuais: conforto e lazer para os associados
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Para realizar um trabalho de quali-
dade, o diretor cultural da Assof, Capitão 
Carrijo, buscou a parceria da Secretaria 
Municipal de Cultural, através do secre-
tário Cleber Adorno, que se prontificou a 
atender todos os requisitos necessários 
para realizar um evento significativo, que 
visa a aproximação de todos os associa-
dos, familiares e população. “Estamos 
preparando algo que nunca foi visto na 
PM e BM, pois queremos apresentar 
a toda sociedade, que aqui existem 
homens e mulheres que ao tirarem a 
farda levam uma vida comum, sendo 
que muito deles verdadeiros artista”, 
ressalta Carrijo.

A Semana Cultural da Assof será 
marcada pela exposição de artes, pin-
tura, música, escultura, fotografia, além 
de concurso de poesia. Será uma grande 
oportunidade de apresentar a sociedade 
goiana as veias artísticas dos policiais 
e bombeiros militares. “A Prefeitura de 

da Assof
Evento fará parte 

das festividades em 
comemoração ao 

aniversário da instituição

I Semana Cultural

Goiânia tem o maior prazer em participar 
desse evento, pois é uma oportunidade 
de democratizar o acesso a cultura, 
for talecer o ato criador e aproximar 
os militares da sociedade”, ressalta o 
secretário da cultura, que acrescenta a 
possibilidade da publicação das poesias 
premiadas nesse primeiro concurso. 
“Tenho certeza que toda a população 
estará presente nas festividades des-
sa tradicional instituição de Goiânia”, 
finaliza Adorno.

Q
uando uma criança vê um 
policial militar na rua, já fica 
receosa. Achando que ali está 
uma máquina que tem o único 

objetivo de oferecer segurança. Para des-
mistificar essa situação, a Associação dos 
Oficiais da Polícia e Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado de Goiás (Assof),  estará 
realizando entre os dias 22 e 26 de ou-
tubro a I Semana Cultural da Assof, que 
fará parte das festividades referentes ao 
48º aniversário da instituição.

Major Araújo entrega projeto da Semana Cultural ao Secretário Municipal Cleber Adorno

Secretário da Cultura de Goiânia, Cleber 
Adorno, garante apoio irrestrito a I Semana 
Cultural da Assof

Diretores da Assof e secretário municipal serão 
responsáveis pelo evento que faz parte das 

festividades do 48º aniversário da Associação
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A
té mesmo a Organização Mundial de Saúde, reconhe-
ce a atividade Policial Militar como a terceira mais 
estressante, por vários fatores que atinge a todos, 
seja na área operacional ou administrativa.

São inúmeros os casos de policiais militares que tem 
demonstrado algum tipo de adoecimento e sofrimento mental 
como Burn-Out (estresse profissional), TEPT (transtorno pós-
traumático), Transtorno do Sono (Insônia), etc.

Mais do que qualquer inimigo, o estresse avança a cada 
dia onde são vivenciados a partir de três fontes básicas: seu 
meio ambiente, seu corpo e seus pensamentos, alterando o 
comportamento do policial, levando o a sentir-se estressa-
do, deprimido, agressivo, nervoso, isolando, agitado, tanto 
no trabalho como em casa, com suas idéias embaraçadas 
sem dar conta de resolver pequenos conflitos do dia a dia, 
desequilibrio emocional e com insônia constante e por agir 
com esgotamento mental, suas ações são quase sempre 
acobertadas pela própria vítima, que se sentindo sozinho, 
camufla ou negligencia o problema.

Uma das barreiras que o PM se depara para enfrentar 
o adoecimento originado pelo estresse e o sentimento de 
fraqueza e resistência, o preconceito frente aos colegas e 
até mesmo de superiores, que desconhecendo a gravidade 
do problema, não os incentiva a buscar ajuda. 

E como mecanismo de defesa, o PM muitas vezes evita 
falar do assunto, opta pela fuga e pela negação do problema, 
busca tirar férias, trocar de escala ou de batalhão e até mesmo 
em casos mais graves a caminhos destrutivos como, bebidas, 
medicamentos sem orientação médica e traições conjugais, 
tentando solucionar o problema, só que este permanece, 

atingindo sua vida profissional e familiar, sendo em muitas 
vezes dificil á volta por sua gravidade. 

Todo Policial, deve se conscientizar que além de estar bem 
armado, equipado e treinado, deve também se preocupar com 
a integridade na sua saúde mental e emocional pra enfrentar 
quaiquer obstáculos, assim como todo e qualquer ser humano, 
despri-se da couraça de “Super-Homem” que a carreira policial 
o faz usar, procurando ajuda de um profissional, pois atrás de 
uma farda sempre existira um pai, um filho e um amigo.

Se faz necessário ainda, a criação de programas de 
prevenção em Saúde Mental, de eventos que promovam lazer, 
com a presença de familiares e nos batalhões, como forma de 
melhorar o relacionamento interpessoal, bem como incentivar a 
importância do processo terapêutico, para aqueles que querem 
uma melhor qualidade de vida pessoal, profissional e familiar.

A Doutora Nádma é Psicóloga e Pós-Graduada em Psi-
cotapologia Clínica e por dois anos atuou como voluntária no 
hospital da Polícia Militar.  

do estresse na qualidade 
de vida do policial militar

As consequências

Atualmente, muito se tem discutido 
acerca do estresse do dia a dia em 
todas as profissões, principalmente na 
atividade Policial Militar

Doutora Nádma 
esclarece dúvidas 

sobre o estresse na 
carreira militar
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A
Assessoria Jurídica da Assof 
está mais atuante do que 
nunca. Sob a supervisão do 
Capitão Elias Ferreira Tosca, os 

oficiais militares têm tido todo o tipo de 
respaldo na luta por seus direitos. Além 
de toda assistência pessoal, o departa-
mento jurídico vem se destacando pela 
incessante batalha em prol dos bene-
fícios adquiridos pelos os associados 
da Assof. Para se ter uma idéia, quatro 
medidas estão sendo protocoladas, 
visando atender ações coletivas. 

O primeiro caso, diz respeito a 
reclamação da contestação de ¼  do 
salário  referente a diferenciação  de 
policiais superiores. Essa questão diz 
respeito à Lei 15.668, que se refere 
ao sistema de subsídio. O Governo do 
Estado de Goiás de forma arbitrária criou 
uma lei que revogava esse direito adqui-
rido. Contudo, por ser um estudioso da 
justiça, Capitão Elias, ao perceber esse 
desrespeito acionou os associados e o 
departamento jurídico da Assof através 
de uma Assembléia realizada no dia 18 
de maio. Na ocasião decidiu-se pela 
instauração de uma ação coletiva, que 
tem por objetivo retratar a decisão do 
Estado. “Após reuniões com o Governo, 
fizemos acordos e cedemos em algumas 
partes. Todavia, essa arbitrariedade do 
Estado nos prejudica significantemente, 

pois, estamos sendo lesados em apro-
ximadamente R$1.500,00 (no caso de 
posto de capitão)”, afirma o diretor.

Uma outra precaução em relação  
à justiça que está sendo protocolada 
é o ataque à Lei 15.599.  Em Goiás o 
governo disponibiliza o pagamento do 
13º no mês de aniversário, fato que é 
cantado em verso e prosa em todo o 
Brasil. Entretanto, esse benefício não 
contempla as necessidades de todos os 
servidores, pois, caso ele faça aniversá-
rio no mês de janeiro, seu pagamento 
será conforme o salário em vigor. Caso 
haja um aumento em fevereiro, esse 
mesmo profissional não se beneficiará 
deste aumento, fato que já favorecerá 
os aniversariantes a partir do segundo 
mês do ano. “O pagamento do 13º é um 
direito conquistado ainda na era Getulis-
ta e tem como objetivo ser um abono de 
natal. Desta feita, todos os servidores 
deveriam receber integralmente esse 
benefício. Seria justo alguém receber a 
mais?”, questiona o Capitão, que afirma 
a ilegalidade da Lei, pois o Governo trata 
o 13º como um adiantamento e não 
como um direito.

Sempre atentos - A Assessoria 
Jurídica da Assof continua correndo 
atrás dos direitos de seus associados. 
Uma outra medida que será ativada é 
o pagamento integral do Plano Ipasgo 

Saúde do mês de janeiro de 2007. 
Nesse período, os servidores deste 
órgão ficaram por dezesseis dias de 
greve, fato que prejudicou de forma 
incisiva o atendimento aos seus usu-
ários. Contudo, o valor descontado na 
folha dos oficiais militares foi o de todo 
o mês corrido, mesmo que esses não 
tenham usufruído desse benefício.  Para 
o capitão, os servidores não podem 
arcar pela ineficiência de negociação 
de governo. “Estamos entrando com 
uma ação pedindo ressarcimento dos 
dias em que o serviço do Ipasgo Saúde. 
Estamos tratando esse assunto através 
de uma medida preventiva, para que 
não ficamos a mercê de outras greves”, 
ressalta Elias.

Por fim, uma outra ação coletiva 
promete ser bastante polêmica. Ela 
diz respeito ao fato do pagamento dos 
servidores do Estado ser  realizado 
exclusivamente através do Banco Itaú. 
“Com a venda do BEG para o Itaú, todas 
as contas de servidores foram repassa-
das para esse banco, mas infelizmente, 
o mesmo não promove nenhuma medida 
que visa gerar benefícios. Dessa forma, 
seguindo os servidores do Fisco, entra-
remos com uma ação para que tenha-
mos o direito de escolher a instituição 
financeira que traz melhor benefício”, 
finaliza o capitão. 

 

Atuantes

Assessoria Jurídica promove 
quatro ações coletivas

como nunca
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certa independência dos pais.  As ativi-
dades não eram encaradas apenas como 
meras brincadeiras, mas sim como forma 
de aprendizado sócio-afetivo, cognitivo, 
associado ao caráter lúdico e prazeroso. 

As inscrições puderam ser feitas en-
tre 01 de junho a 06 de julho de 2007, na 
secretaria do clube e teve seu quantitativo 
de vagas limitadas, para garantir uma me-
lhor qualidade aos “colonis”, que puderam 
escolher fazer parte das atividades em 
período integral ou meio período. Ao todo 
foram recebidas 147 crianças, atendendo 
as expectativas do diretor, Capitão Carrijo.  
Esta edição  que foi uma espécie de res-
gate do público, pois no ano de 2006 a 
Colônia não foi realizada. 

A XI Colônia de 
Férias do Clube 
dos Oficiais foi um 
sucesso total, as 
crianças puderam 
aproveitar os 
momentos alegres e 
descontraídos entre 
9 e 13 de julho

na Colônia de Férias do Clube dos Oficiais
Sucesso total

A
s crianças foram distribuídas em 
cinco turmas de acordo com a fai-
xa etária: 04 a 05 anos, 06 a 07, 
08 a 09, 10 a 11 e 12 a 14.

A Colônia de Férias, foi planejada e 
realizada pelo diretor de Esportes, Cultura 
e Eventos, Capitão Carrijo, tendo como 
Coordenador geral o profº esp Gleidson 
Mascarenhas, o evento contou  ainda 
com profissionais de Educação Física e 
monitores, sendo um coordenador técni-
co-operacional, cinco professores, cinco 
monitores, dois apoios, dois salva vidas 
(Bombeiros) e funcionários do clube. O 
planejamento das  atividades visou a 
socialização, o espírito de coletividade e 
também o  despertar nas crianças uma 
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Segundo o diretor administrativo da 
Associação dos Oficiais, capitão Lindomar, 
tal fato ocorreu porque após o balanço fei-
to no ano de 2005, a Colônia de Férias era 
dispendiosa, ou seja, trazia prejuízos ao 
clube. De acordo com o mesmo, este ano 
o Capitão Carrijo e o Prof. Gleidson apos-
taram na divulgação, o que  deu certo. A 
colônia de Férias  auto sustentou-se. “Não 
fizemos economia, foram arrecadados 15 
mil e foi gasta a mesma quantia, o dife-
rencial é que a Associação não teve que 
colocar nem um centavo, ponto bastante 
positivo. Além disso, pudemos perceber 
a satisfação dos pais e das crianças”, 
afirma Lindomar. O diretor ressalta ainda o 
grande êxito no fator segurança, pois,  não 
houve nenhum incidente com as crianças 
durante o período do evento.   

 Segundo o professor, Gleidson Mas-
carenhas, coordenador geral do evento, 
mesmo com toda o trabalho de divulgação 
que foi feito,   muito  pais deixaram para 
fazer inscrições no primeiro dia da Colônia 
e até mesmo no decorrer da  mesma. 
“Precisamos mudar esta cultura de deixar 
tudo para última hora, alguns colonis, não 
tinham as camisetas que os separavam 
por turma por não terem comparecido no 

primeiro dia”, argumenta o professor que 
pede para os pais realizarem as inscrições 
antecipadas no ano que vem.

Destaques
Dentre todas as atividades podemos 

destacar dois passeios em especial: o 
Rancho Colorado, um sítio temático, loca-
lizado na região Noroeste de Goiânia, com 
a filosofia voltada à educação ambiental 
que visa despertar a conscientização para 
a importância da preservação do meio 
ambiente e a visita ao Batalhão de Choque 
da Polícia Militar.

Foram feitas apresentações do Canil 
com interação das crianças que presencia-
ram a decolagem do helicóptero da Polícia 
Militar, todos os colonis puderam passear 
nas viaturas do Batalhão de Choque e a 
motos  do Giro. Depois  se deslocaram 
para o  GATE, onde presenciaram a des-
cida de rapel e os maiores puderam até 
mesmo praticar  a ação orientada pelos 
policiais. Em todos os grupamentos houve 
explicações sobre as funções de cada 
um. O Comando destes grupamentos 
se mostrou totalmente disponível para 
a visita da Colônia. “Nós agradecemos 
a todos os integrantes do Batalhão de 

Choque na pessoa do Coronel Cabral que 
esteve presente nesta visita e nos acolheu 
de forma esplendida. Ao  Coronel Macário 
que se mostrou muito prestativo em nos-
sas atividades,  ao Tenente-Coronel Eloi, 
presidente da Fundação Tiradentes, o 
qual disponibilizou  a ambulância,  e ainda 
ao Bombeiro Militar, na pessoa do Major 
Kanites que nos apoiou no transporte” 
resumiu o Capitão Carrijo.

A festa de encerramento deixou 
saudades. As atividades finais dos Jogos 
Pan Colonianos 2007 teve  sorteio de 
prêmios variados (mochilas, porta cds). 
A grande Festa de encerramento  contou 
com apresentações de atletas de caratê,  
judô, boxe,  kickboxing e capoeira. O final 
das apresentações trouxe mais diversão: 
camas elásticas, sorvete, picolé, cachorro 
quente, refrigerante, pipoca e algodão 
doce.  Para finalizar foram distribuídas 
bolas para as crianças entre 04 e 07 
anos, as outras turmas receberam kits 
com balinhas, bombons e chicletes. 

Muitos pais pediram para que no 
final do ano,  seja realizada mais uma 
edição do evento. Segundo o professor 
Gleidson o pedido vai ser analisado pela 
diretoria do Clube.

A
o vermos fotos antigas de policiais militares de 
Goiás, nos remetemos àquela época e passamos a 
vivenciar quão árdua era a missão daqueles valoro-
sos homens, pois estes, transpondo as dificuldades 

que surgiam, quer seja, como referência de treinamento ou 
armamento, seguiam firmemente imbuídos no sentido do 

149 anos
não são 149 dias

dever e na hierarquia e disciplina, elevando sempre o bom 
nome da Corporação. 

Devemos muito a esses homens, pois, foram eles que 
a tudo iniciaram para que pudéssemos estar aqui hoje come-
morando os 149 anos de existência dessa nossa gloriosa  
“Polícia Militar do Estado de Goiás”.

Portanto, nós, Policiais Militares de hoje devemos 
seguir tão bravo exemplo que nos foi deixado. Diante disso, 
os integrantes do 3º Pelotão Operacional da 12ª  CIPM do 
8º CRPM, cuja sede localiza-se na cidade de São Simão, se 
orgulham de poder dar continuidade a essa História de 149 
anos de glórias e vitórias.

Mário Benvenuto Demuro - 2º Ten QOPM. Comandante do 3º Pelotão

 Militares do 3º Pelotão de São Simão se orgulham por fazerem 
parte da consagrada Polícia Militar
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É
um dia para prestar singelas 
homenagens a homens e 
mulheres que estão perma-
nentemente em aler ta para 

cumprir o dever de ajudar o próximo. 
Em um mundo desumano e egoísta no 
qual nos encontramos ainda existem 
pessoas corajosas, audazes e capazes 
de arriscar suas vidas para proteger 
todos os cidadãos. 

  Há 151 anos, no dia 2 de julho, 
devido aos inúmeros sinistros que vi-
nham ocorrendo no Rio de janeiro e em 
São Paulo, o imperador D. Pedro II, por 
meio do Decreto nº 17.775, instituiu o 
Corpo Provisório de Bombeiros da Corte. 
Com advento da República, recebeu o 
nome de Corpo de Bombeiros.  

 Em Goiás, uma semana com 
várias atividades foi destinada a co-
memorar o Dia Nacional do Bombeiro. 
Entre os dias 25 de julho a 2 de julho, a 
sociedade goiana pode oferecer tributos 
a estes estimados trabalhadores. 

O Dia Nacional 
do Bombeiro é 
comemorado em 
todo o país no dia 
2 de julho

No dia 25 de junho foram conde-
corados pela Assembléia Legislativa, 
foram 15 bombeiros com a Medalha do 
Mérito Legislativo Pedro Ludovico Tei-
xeira. O Cabo BM Valdi Martins Pereira 
recebeu uma homenagem póstuma. As 
condecorações e a homenagem foram 
realizadas em sessão solene devido a  
propositura do Deputado Estadual Coro-
nel PM Marciano Basílio de Queiroz. Já 
no dia 27 de junho foi a vez da Câmara 
dos Vereadores realizar um tributo à 
corporação em solenidade proposta pelo 
vereador Antônio Uchoa.

 Com o intuito de trazer mais co-
nhecimento para a sociedade sobre as 
atividades dos bombeiros no dia 26 de 
junho  foi realizada uma exposição de 
materiais utilizados nas ações e uma  
simulação  de acidente e mal súbito, 
além de uma apresentação de descida 

Bombeiros goianos
comemoram o Dia Nacional 
dos Bombeiros em grande estilo

de rapel no Goiânia Shopping. Fechando 
com chave de ouro a banda de música 
do Corpo de Bombeiros de Goiás apre-
sentou-se para os usuários do shopping. 
Em outro shopping da cidade, o Bougain-
ville  foi a vez da equipe de Salvamento 
em Altura realizar  a descidas de rapel 
para os presentes.

As crianças também não foram 
esquecidas nas comemorações, no dia 
1º de julho foi realizada a II Maratoninha 
dos Bombeiros.

O grande encerramento das festi-
vidades ocorreu no dia 2 de julho, no I 
Grupamento de Bombeiros com evento 
solene para comemorar o Dia Nacional 
do Bombeiro. Como parte do festejo 
foram entregues medalhas para autori-

dades civis e militares, oficiais e praças 
do Corpo de Bombeiros de Goiás. 

A mais alta condecoração ofere-
cida pelo Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado de Goiás, a medalha Dom 
Pedro II foi entregue a 43 pessoas, que 
a receberam como forma de homenagem 
devido a sua colaboração para o desen-
volvimento da instituição.

O momento mais esperado sem 
dúvida algum,  foi a condecoração dos 
homens e mulheres que dão vida ao 
Corpo de Bombeiros Militares de Goiás,  
receberam esta  homenagem aqueles 
que se destacaram  nas funções de 
atividades operacionais, de docência e 

de apoio administrativo. No total foram 
entregues 47 medalhas de Mérito Profis-
sional gradação Bronze e 10 medalhas de 
Mérito Profissional gradação Prata.

Como prova da grandeza do evento 
pode-se notar a presença do governa-
dor do estado de Goiás, Dr. Alcides 
Rodrigues e do vice-governador Ademir 
Menezes. Estiveram presentes ainda 
vários secretários do estado, deputados 
federais, estaduais, prefeitos e as mais 
diversas autoridades civis e militares do 
cenário goiano.

Apresentações fazem parte do 
evento em comemoração ao 
Dia Nacional do Bombeiro

Autoridades comparecem à cerimônia de aniversário: Governador Alcides Rodrigues, vice-
governador Ademir Menezes e Comandante-Geral Coronel Mazan estiveram presentes
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nentemente em aler ta para 
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foram entregues medalhas para autori-
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receberam esta  homenagem aqueles 
que se destacaram  nas funções de 
atividades operacionais, de docência e 

de apoio administrativo. No total foram 
entregues 47 medalhas de Mérito Profis-
sional gradação Bronze e 10 medalhas de 
Mérito Profissional gradação Prata.

Como prova da grandeza do evento 
pode-se notar a presença do governa-
dor do estado de Goiás, Dr. Alcides 
Rodrigues e do vice-governador Ademir 
Menezes. Estiveram presentes ainda 
vários secretários do estado, deputados 
federais, estaduais, prefeitos e as mais 
diversas autoridades civis e militares do 
cenário goiano.

Apresentações fazem parte do 
evento em comemoração ao 
Dia Nacional do Bombeiro

Autoridades comparecem à cerimônia de aniversário: Governador Alcides Rodrigues, vice-
governador Ademir Menezes e Comandante-Geral Coronel Mazan estiveram presentes
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2007
Tenente Coronel Múcio Ferreira dos Santos

A
Operação Férias desenvolvida pelo Corpo de Bom-
beiros de Goiás (CBM-GO) e a mais importante da 
Corporação, foi realizada no período de 04 a 31 de 
julho. Foram empregados 242 homens, 27 viaturas 

e 32 embarcações.
Neste ano ocorreu a 33ª Edição do que antes era deno-

minávamos Operação Araguaia, pois, estava restrita a lugares 
banhados por este rio. Entretanto, a instituição percebeu a 
necessidade de estender o trabalho para pontos, igualmente 
turísticos no estado, onde o número de visitantes, durante o 
mês de férias escolares, é significativo.

Em 2007 muitas inovações ocorreram. Foram 21 pontos 
estabelecidos para receber o apoio de Bombeiros que estavam 
a postos a fim de orientar, preservar e salvar vidas. Para tanto 
foi oferecido curso de mergulho onde foi possível capacitar os 
militares que estariam sendo enviados a estes lugares.

 A Coordenação da Operação visitou todos os postos 
antes do início dos trabalhos, checando as condições e neces-
sidades de cada lugar, firmando parcerias com as Secretarias 
Municipais de Turismo.

O Comando Geral do CBM-GO do estado designou ao 
Tenente Coronel Múcio Ferreira dos Santos a coordenação da 
Operação, que contou com o apoio do Major Sérgio e do Capitão 
Ulisses. Durante toda a operação os três visitaram todos os 
postos com o objetivo de detectar possíveis necessidades a 
fim de suprir todas as carências e oferecer ao visitante/turista  
a segurança para a temporada de férias.

 Aruanã chegou a receber cerca de 10 mil pessoas por 
dia em um fim de semana, porém nenhuma ocorrência de 
grande vulto foi registrada. O trabalho preventivo foi a principal 
diferença para garantir a segurança. Todos os acampamentos 
foram cadastrados e mais de 20 mil cartilhas com orienta-
ções  foram distribuídas. O uso do colete salva vidas foi outra 
exigência que garantiu tranqüilidade aos visitantes, pois, de 
acordo com a Marinha a frota de embarcações na região que 
abrange Goiás é terceira maior do país.

Destacamos a motivação e a integração do efetivo empre-
gado, como fator primordial para o sucesso dessa grandiosa 
operação. O CBM-GO realizou 23825 atendimentos e pela 
primeira vez em 33 anos de Operação Férias não tivemos 
nenhum óbito registrado.

Operação férias

Rio Araguaia foi um 
dos principais pontos 
de atuação do Corpo 

de Bombeiros na 
Operação Férias. Em 33 

anos de trabalho, essa 
é a primeira edição 

que não é registrada 
nenhum óbito
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A
gloriosa Polícia Militar do Es-
tado de Goiás completou no 
último dia 27 de julho 149 
anos de serviços prestados a 

sociedade goiana. Sempre atuante no 
combate ao crime e na preservação do 
bem estar, essa instituição se confun-
de com o desenvolvimento do Estado, 
sendo um dos principais pilares da 
estrutura de Goiás. Para celebrar essa 

Polícia Militar de Goiás completa

149 anos

Instituição é berço de homens 
e mulheres de honra
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Unidades de Ensino e doze Unidades de 
Apoio em todo o Estado de Goiás.

O maior patrimônio de uma institui-
ção é a confiança que transmite a quem 
a ela recorre e a nossa Polícia Militar 
apresenta esse atributo, frutos de uma 
tradição secular recheada por um traba-
lho intenso, árduo e competente para a 
garantia da segurança e da cidadania. 
Atualmente, a PM busca atuar de forma 
significativa nas questões da Polícia 
Comunitária, prática que necessita do 
apoio incessante de toda população.

importante data foram preparadas di-
versas atrações, que tiveram o objetivo 
de integrar policiais e sociedade.

Entre os eventos que celebraram o 
aniversário da PM houve as homenagens 
prestadas àquelas pessoas que ofere-
ceram serviços relevantes ao Estado 
de Goiás. Elas foram agraciadas pelas 
Medalhas Tiradentes e Guardiões, sendo 
a primeira a maior comenda da Polícia Mi-
litar e a segunda a maior honraria ofereci-
da pelo Gabinete Militar da Governadoria.  
A cerimônia foi realizada na Academia de 

Polícia (APM) e foi prestigiada por autori-
dades políticas, militares e eclesiásticas. 
Após a solenidade, um baile de gala no 
CEL da OAB, em Aparecida de Goiãnia,  
esperava pelos convidados.

Para aproximar um pouco mais a PM 
da sociedade goiana foi realizada  uma ex-
posição no Shopping Flamboyant. Na oca-
sião, estiveram exibidos os equipamentos 
empregados pelos militares durante suas 
atividades, como armamentos e viaturas. 
Essa iniciativa inovadora se deu como 
forma de sociabilização da polícia. 

histórico
A história da Polícia Militar de Goi-

ás originou em 28 de julho de 1858, 
quando o presidente da província de 
Goyaz, Dr. Januário da Gama Cerqueira, 
sancionou a Resolução nº 13, criando 
a Força Policial de Goyaz, com ação 
limitada à capital da província (Vila 
Boa), Arraia e Palma. Para atuar nessas 
regiões, foram designadas 47 pessoas, 
fixando seu efetivo em: o  Tenente, João 
Pereira de Abreu, os alferes Aquiles 
Cardoso de Almeida e Antônio Xavier 
Nunes da Silva, dois  sargentos, um  
furiel e 41 praças.

administrados de acordo com as ne-
cessidades, tratando especificamente 
e prioritariamente cada situação na 
medida exata e com as providências 
necessárias e atuantes.

Esta forma de descentralizar o Co-
mando Operacional dá ao Coronel o poder 
de decisão e ao mesmo tempo agiliza a 
resolução de quaisquer questões na sua 
área de atuação, foi um passo para a 
modernidade ocasionando a segurança 
pública com mais qualidade. Hoje exis-
tem catorze Comandos Regionais, sete 

veram de se amoldar às necessidades 
impostas pelo novo regime e pela nova 
constituição.

Com o aumento da produção eco-
nômica de Goiás, nas primeiras déca-
das do século XX, tudo se transformou 
e em conseqüência a polícia goiana, 
antes denominada Força Policial de 
Goyaz, foi totalmente reestruturada 
passando a ser chamada Polícia Militar 
do Estado de Goiás.

A história da Polícia Militar do 
Estado de Goiás apresentou grande 
crescimento ao longo dos 149 anos de 
existência, se tornando “Patrimônio dos 

Choque desfila com os cães adestrados da Polícia Militar

PM conta com Tropa de Elite permanente para qualquer situação de risco

Para iniciar a força militar, civis 
sem qualquer tipo de instrução ou 
disciplina foram contratados.  Eles rece-
biam do governo apenas uma pequena 
diária e ajuda de custo, ficando o órgão 
governante isento de qualquer garantia. 
Usavam como arma apenas um pedaço 
roliço de madeira (tipo cassetete), que 
representava o símbolo do poder da 
Justiça. Na época os próprios delegados 
indicavam as pessoas que fariam parte 
dessa força. Na ocasião eles não pos-
suíam fardamentos ou armas.

Com a autonomia dos Estados a 
partir da Proclamação da Republica, 
em 15 de novembro de 1889 inicia 
uma nova era, na qual, às Policias, ti-

Goianos”, e para essa evolução foi ne-
cessário o aumento constante do efetivo 
que gerou a criação de várias unidades 
na capital e interior.

Atualmente, após estudo apro-
fundado da descentral ização de 
Comandos, foi aprovado uma nova 
metodologia de comando na corpo-
ração e foi decretado de imediato a 
descentralização do Comando de Po-
liciamento do Interior e da Capital. Os 
antigos CPI e CPM se dividiram em Co-
mandos Regionais. A descentralização 
em regionais permite que a política 
do Comando Geral da Polícia Militar 
seja transmitida com maior agilidade, 
e os problemas sejam detectados e 

Autoridades civis, militares e eclesiásticas estiveram presentes na 
cerimônia do 149º aniversário da PM

Cavalaria é um dos principais braços da PM goiana. Um cavalo pode corresponder por até dez policiais

Rotam está sempre aposta para preservar a segurança na 
região metropolitana. Seu trabalho é referência em todo o país
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região metropolitana. Seu trabalho é referência em todo o país



22
REVISTA

Segurança Pública Agosto - 2007

Os Informais

desemprego que assola todo o Brasil, ou 
seriam sonegadores contumazes visando 
lucro fácil? Não sei, só sei que quando 
se ouve ao longe um grito de “RAPA”, 
as ruas se tornam uma turba, como um 
estouro de boiada, só se vê barracas e 
caixas indo pelos ares, se ouvem gritos 
e lamentos, é um pega aqui, escapa 
acolá, e no final se safam dos fiscais que 
tentam retirá-los das ruas, os chamados 
camelôs, sem sucesso.

E os ditos “formais”, vestindo rou-
pas de grifes, como vê os estampados 
quadriculados, em frente às suas lojas 
ao oferecerem as suas mercadorias 
valendo um terço do valor?

E os legisladores? Por que ficam 
iner tes diante do impasse? Por que 
não tiram o par ou impar para desem-
patar o jogo, por que não fazem uma 
legislação mais justa para diminuir 
a carga tributária, abrindo com isso 
uma frente de emprego aos informais 
que junto dos formais, possam ouvir a 
valsa “Danúbio Azul” de Strauss e não 
o “I`m don`t dog no” de Falcão.

Não sou contra e nem a favor, só 
quero saber para quem eu mando a 
conta de mais um retrovisor danificado 
do meu veículo pela debandada geral 
quando o mesmo se encontrava estacio-
nado na chamada “Área Azul” da minha 
querida e bela Goiânia?Por Major Zival Joaquim Pereira

E
les vêm chegando devagarinho, 
assustados, como um bando de 
coelhos ao sair de suas tocas 
ao amanhecer. Pára aqui, aco-

lá, carregando em sacolas e carrinhos, 
todos os tipos de bugigangas. Arcados 
pelo peso dos anos de tristeza e de “pro-
curar o improcurado” uma maneira mais 
digna de ganhar a vida. Carregando nas 
costas as cicatrizes que marcaram ao 
digitar suas esperanças em um número 
em urnas eletrônicas.

Antes eram alguns... hoje são mi-
lhares esparramados por toda cidade, 
para não dizer em todo país.

Vão chegando e instalam as barra-
quinhas e caixas de papelão nas calça-

das, formando uma feira livre, onde se 
vendem todos os tipos de mercadorias, 
para todos os gostos, tornando-se uma 
categoria, ou seria uma família que luta 
de unhas e dentes contra um regime 
discriminatório? Que os obriga a serem 
informais dentre os formais.

A garra, a perseverança de uma mas-
sa heterogenia que para muitos é a escó-
ria da sociedade, mas, luta para não ser 
mais um na fila dos desempregados.

São pais, mães e filhos que no final 
do dia, enfrentando todos os tipos de 
adversidades, voltam para casa levando 
nas mãos algumas moedas.

Seriam eles os pioneiros do fim 
do século? São eles os primeiros à 
empunhar a bandeira contra um sis-
tema político, seriam eles vítimas do 

Major 
Zival: 

Diretor 
financeiro 
da Assof 
e Escritor
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P
ara atender o principal ponto 
turístico do Estado de Goiás é 
necessária a vigilância constan-
te desses homens e mulheres 

de fibra. Todavia, esse trabalho não se 
resume apenas em atender as neces-
sidades destinadas ao turismo. Muito 
pelo contrário, o 14ºCIPM do município 
desenvolve um trabalho de excelência, 
recebendo a aprovação de toda a popula-
ção. Além disso, sempre são realizadas 
campanhas para prevenção e educação 
da população caldasnovense.

Uma pesquisa feita pela Rádio 
Pousada em parceria com jornal CNN 
apontou a 14ª CIPM com 77% de apro-
vação no quesito “serviço nota dez”. 
Segundo a pesquisa 772 pessoas 
foram ouvidas em todos os bairros do 
município e mesmo nos mais carentes 
a população elogiou a atuação da polí-

cia militar. Pontos como: eficiência do 
serviço de inteligência da companhia, 
serviço diário operacional, atendimento 
ao cidadão e atuação do GPT, foram os 
principais elogios feitos pela população. 
O comandante da 14ª CIPM, Major Frei-
tas, foi homenageado em um programa 
na Rádio Pousada dedicado a segurança 
pública. A companhia também foi desta-
que no principal jornal da cidade de cir-
culação diária (Jornal CNN) pelo mérito 
recebido da população caldasnovense 
que reconheceu o trabalho feito pelo 
comando e demais policiais integrante 
da Companhia das Águas Quentes.

social
No início do mês de junho em Cal-

das Novas a cidade ficou marcada pelo 
lançamento oficial de combate às drogas 
nas escolas que tem a par ticipação 

Em Caldas Novas PM realiza

efetiva da 14ª CIPM de Caldas Novas. 
O lançamento  contou com om o apoio 
do SESC, alunos, professores e educa-
dores das redes de ensino particular, 
municipal e estadual. O comandante 
da corporação Major Freitas manifes-
tou sua satisfação com a presença de 
alunos com faixas e cartazes contra as 
drogas. “Começamos muito bem nesta 
luta contra as drogas com a participação 
maciça de alunos e educadores, esta-
mos levando a sociedade não somente 
segurança, mas estamos atacando o 
tráfico com informação e educação que 
nossos pequeninos e adolescentes  
precisam saber. Com a prevenção no 
combate às drogas, quero aproveitar 
e agradecer a todos os alunos que se 
manifestaram nesta caminhada rumo ao 
fim das drogas em nossa cidade”, disse 
o comandante.

Não é de hoje que 
a Polícia Militar 
desempenha um 
excelente serviço 
na cidade de 
Caldas Novas

serviços nota dez
 Major Freitas desenvolve atividades 

de Polícia Comunitária no principal 
Pólo Turístico de Goiás
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propósito de manter uma administração 
pautada na seriedade e responsabilida-
de perante as contribuições mensais 
dos beneficiários. Na certeza de estar 
nascendo uma Instituição forte com re-
gras claras com tratamento igualitário a 
todos os nossos bombeiros, a Fundação 
acredita na compreensão dos integran-
tes da Corporação.

Outro projeto de grande impor-
tância é a parceria que está sendo 

Fundação Dom Pedro II
bém o de Bombeiro Mirim, amparado 
pela Lei Estadual nº 14.805, de 09 de 
junho de 2004, contribuindo de forma 
eficiente e com resultados altamente 
positivos nas políticas públicas relacio-
nadas às crianças carentes.

Nesse primeiro momento de funcio-
namento foi necessário realizar alguns 
cortes nos benefícios previstos no Re-
gulamento Geral, com a finalidade de 
equilibrar as contas financeiras, com o 

O
processo de estruturação des-
sa nova empreitada da Corpo-
ração caminha a passos lar-
gos, fomentando projetos nas 

áreas médica, odontológica, psicológica, 
hospitalar, farmacêutica, habitacional, 
social, ensino continuado e outras que 
abrangerão significativamente o caráter 
de assistência.

Dentre todos esses projetos que 
estão em andamento, encontra-se tam-

A nova Assistência Social dos Bombeiros Militares

A Fundação Dom Pedro II 
implementou suas atividades de 
atendimento ao público no início 
desse ano, a partir de então o apoio 
social e de saúde prestado aos 
bombeiros militares passou a ser de 
responsabilidade da Fundação
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Entre as principais atividades da Fundação 
Dom Pedro II está o apoio odontológico aos 
Bombeiros Militares

firmada entre a Fundação Tiradentes e 
a Fundação Dom Pedro II, onde serão 
disponibilizados aos nossos beneficiá-

rios os serviços diversos do Hospital 
da Polícia Militar (HPM), resgatando o 
antigo anseio dos bombeiros que eram 
policiais e que colaboraram de alguma 
forma para a sua construção.

Em relação aos serviços odonto-
lógicos, dentro em breve será lançado 
o serviço odontológico itinerante, com 
um gabinete móvel, para atender aos 
bombeiros e seus dependentes nas 
unidades existentes no Estado de Goiás. 
A Fundação está se credenciando no 
Ipasgo com o intuito de prover a sua 
manutenção e realizar novos investi-
mentos na Clínica Odontológica, recém 
reformado que passou a atender com 
seis novos consultórios de segunda a 
sexta-feira, das 07h30min às 20 h.

O serviço de transporte em am-
bulância encontra-se em pleno atendi-
mento para atender o bombeiro militar 
e seus dependentes, bastando para isso 
somente agendar a sua utilização.

Outro projeto de grande relevância 
é o de aquisição de fardamento, com 
recursos provenientes do desconto de 
cada militar, a Fundação então se res-
ponsabiliza pela compra das peças de 
uniforme necessárias a segurança e boa 

apresentação dos nossos combatentes 
do fogo, conforme a política de Comando 
da Corporação. O recurso obviamente 
não é suficiente, no entanto, a conta é 
exclusiva para essa despesa.

O objetivo principal da Fundação 
é oferecer o acesso rápido e direto dos 
bombeiros com o serviço de assistência 
da Corporação, por meio da internet, 
telefone, fax ou qualquer outro meio de 
comunicação disponível. Dessa forma, 
o beneficiário pode acompanhar todos 
os atos praticados na Fundação como 
a prestação de contas, os estatutos, 
o regulamento geral de benefícios, 
as resoluções e por tarias, as datas 
previstas para as reuniões dos órgãos 
da Administração e outras julgadas 
necessárias. Tudo com a máxima 
transparência, inclusive amparado pelo 
rigoroso controle e fiscalização da 9ª 
Curadoria de Fundações do Ministério 
Público Estadual.

Para dirimir ainda mais as dúvidas 
existentes, em breve será distribuído 
aos beneficiários um Informativo conten-
do as informações necessárias.

Concluindo, a participação de todos 
é muito importante nessa fase inicial.
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A
Polícia Militar representada 
pelos 2º Pelotão PM, 4ª CIPM 
e 7ª CIPM sediados na cidade, 
não obstante aos clamores e 

anseios da população por ver o índice de 
criminalidade reduzido, resolveu através 
desta solicitação, na pessoa do Capitão 
Oliveira- sub comandante da 4ª Compa-
nhia, se aproximar de outras lideranças 
do município  com o intuito de promover 
o bem-estar da população.

Em parceria com o Conselho 
Comunitário de Segurança e Defesa 
Social, a PM buscou apoio junto ao 
Poder Judiciário e Ministério Público, os 
quais decidiram marcar uma Audiência 
Pública para que a população pudes-
se se manifestar a respeito de uma 
medida que solucionaria as questões 
de delitos. Foi assim, que através de 

Portaria expedida pela Juíza de Direito 
da Comarca, ficou estabelecido normas 
referentes ao horário de funcionamento 
de estabelecimentos que comercializam 
bebidas alcoólicas.

De posse da Portaria, que teve 
todo manifesto popular favorável, os 
integrantes do 2º Pelotão PM passaram 
a fiscalizar o cumprimento da lei junto 
aos donos dos estabelecimentos co-
merciais e acabaram registrando uma 
substancial redução no índice de ocor-
rências registradas, chegando à incrível 
marca de 50% apenas no primeiro mês 
da implementação da portaria. Dessa 
forma, fica provado, que com a partici-
pação da população, é possível reduzir 
os índices de criminalidade, como já foi 
vislumbrado em outros municípios que 
adotaram a mesma medida.

I
nstalada em precárias condições 
a atual 3ª CDPM do 25º BPM não 
está as vistas da comunidade, a não 
ser quando passamos pela avenida 

que dá acesso a saída para São João 
da Paraúna-Go.

Segundo o atual comandante da 
Companhia, o Cap QOPM Ramos, já 
foi encaminhado ao prefeito local dois 
ofícios solicitando doação de área para 
construção da sede da Cia, porém, até o 
momento nenhuma providência concreta 
foi tomada. Existe promessa de doarem 
o local da Feira Coberta que está aban-
donado. É esperar para ver.

No local onde está alojada atual-
mente não existe pátio que possa ser 

a PM de Paraúna?
Onde está

Quando alguém 
pergunta onde fica 
o quartel da PM 
em Paraúna-GO, 
é informada que 
fica no fundo do 
presídio e atrás da 
Delegacia, ou seja, 
fica “escondido”

utilizado para guardar veículos irregulares 
porque é aberto e sujeito a possíveis 
furtos que trariam desgaste aos policiais.
Segundo alguns policiais da região, du-
rante as eleições houve promessas de 
construção da tão sonhada sede. 

O Município de 
Piranhas teve 
seu índice de 
criminalidade 

bastante reduzido 
graças ao trabalho 

incessante de 
seus policiais 

militares. Contudo, 
a participação da 

sociedade tem 
gerado um efeito 

extra para  o  bom 
desenvolvimento

da ordem

Piranhas adota
Lei Seca

PM de Paraúna sofre com falta de estrutura
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A
Polícia Militar tem razões de so-
bra para comemorar a chegada 
dos novos policiais militares 
que foram classificados na 

cidade de Catalão neste ano de 2007. 
Desde o mês de fevereiro dezesseis no-
vos profissionais engrossam as fileiras 
do 18º Batalhão de Polícia Militar (18º 
BPM), que além de Catalão, cuida da se-
gurança de mais dez cidades da região, 
incluindo os dois distritos catalanos. 
São elas: Ouvidor, Três Ranchos, Goian-
dira, Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, 
Davinópolis, Campo Alegre de Goiás, e 
os distritos de Pires Belo e Santo Antô-
nio do Rio Verde.

Desde a formatura da última turma 
de soldados, no ano de 1.999, que o 
18º BPM não recebia novos policiais, o 
que acabou refletindo diretamente na 
segurança pública da região, vez que o 
progresso e o desenvolvimento de Ca-
talão não trouxe apenas benefícios, ao 
contrário, fez crescer assustadoramente 
o índice de registro de ocorrências po-
liciais na cidade, sobretudo furtos, rou-
bos (assaltos) e acidentes de trânsito.

A chegada dos novos policiais mi-
litares possibilitou ao comando do 18º 
BPM aumentar o efetivo que trabalha 
diretamente nas ruas, de forma a acres-
centar três novas viaturas diuturnamente 
no serviço operacional, o que dinamizou 
significativamente o atendimento ao 
público. “Se antes gastávamos algo 
em torno de dez minutos para chegar a 
locais de ocorrências, hoje esse tempo 
não ultrapassa três”, observou o tenen-
te-coronel Juverson Augusto de Oliveira, 
comandante do 18º BPM.

Outro ponto de relativa importância 
na ótica do comandante é a cobertura 
operacional à cidade de Catalão. Se-
gundo ele, outrora a cidade era dividida 

em três grandes áreas, cabendo a cada 
viatura cobrir um espaço territorial mui-
to superior ao aceitável, de forma que 
alguns setores da cidade, se levado 
em conta o volume dos chamamentos 
diários na central de operações da PM, 
ficava dias sem receber a visita de uma 
radiopatrulha. “Hoje essas áreas foram 
reduzidas à metade, possibilitando a 
cada RP cobrir com patrulhamento todos 
os setores da cidade, o que reduziu 
drasticamente o índice de registro de 
ocorrências”, destacou Juverson.

De acordo com o comandante, se 
comparados os meses de janeiro a maio 
de 2006 com o mesmo período de 2007, 
tem-se uma redução de 21% no índice de 
ocorrências policiais registradas. Mas o 
que surpreende na estatística, segundo 
o oficial, é o comparativo feito a partir da 
chegada dos novos policiais. “Se compa-

de ocorrências em Catalão
Diminui número

PM comemora 
diminuição de 

quase 80% nos 
registros de 
ocorrências. 

Redução se dá 
pelo aumento da 

frota no município

rarmos os meses de março, abril e maio 
de 2007 em relação ao mesmo período 
de 2006, aí teremos uma redução de 
79,6% nas ocorrências registradas”, 
pontuou o comandante, ressaltando 
que o acréscimo no número de viaturas 
nas ruas foi determinante para que se 
chegasse a esses números.

Juverson acrescentou que essas 
medidas somente foram implantadas 
graças ao aval e ao respaldo que o 
comando-geral da Corporação tem dado 
ao 18º BPM. “Catalão e as cidades da 
região têm sido privilegiadas com os 
investimentos que o atual governo tem 
feito na segurança pública de Goiás. 
Além dos dezesseis novos policiais mi-
litares, recebemos neste ano de 2007 
doze novas viaturas, o que possibilitou-
nos implementar todas essas medidas”, 
enfatizou o comandante.

Tenente-coronel Juverson é um dos 
principais responsáveis pela queda de 
criminalidade em Catalão e região.
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Prestação de contas mês de abril de 2007R

ECEITA
Saldo do mês de março de 2 007 R$ 32.570,23

Taxa de manutenção associados militares R$ 86.079,40

Mensalidades sócio civil R$ 3.391,00

Locação do salão de festas R$ 1.450,00

Hotel de trânsito R$ 1.130,00

Venda de petecas (Pequita) R$ 20,00

Natação R$ 1.485,00

Estacionamento R$ 1.392,00

Locação do restaurante R$ 1.300,00

Convite ingresso R$ 95,00

Exame médico R$ 970,00

Locação das  piscinas R$ 1.700,00

Locação das quadras R$ 360,00

Lavajato R$ 20,00

Locação campo de futebol R$ 400,00

Locação de churrasqueira R$ 20,00

Locação do quiosque R$ 150,00

Locação de sala R$ 400,00

Rateio Entidades de Classe PM/BM (nota de apoio Cap PM  Wayne) R$ 4.550,00

Total Ativo R$ 137.482,63

DESPESAS
Folha de pagamento R$ 13.847,23

Serviço extra R$ 290,00

Assessoria de Imprensa R$ 500,00

Comissionamento publicação (nota de apoio Cap PM Wayne) R$ 862,00

Jornal O popular (nota de apoio Cap PM Wayne) R$ 4.338,00

Ração dos  animais R$ 210,00

Manutenção e reparos R$ 4.222,43

Jurídico R$ 6.000,00

Custas judiciais (Associados) R$ 762,00

Conservação e limpeza R$ 1.338,00

Química R$ 525,00

Gasolina (Pálio) R$ 855,90

Água Nina “consumo” R$ 155,80

Vivo Empresa R$ 1.117,46

Gás para sauna R$ 437,88

Manutenção das piscinas R$ 1.280,90

Moldura e ampliação de foto ex-presidente Cel PM Luiz Jacinto Duarte R$ 70,00

FGTS meses maio/2006 a março/2007 R$ 8.846,63

PIS R$ 107,82

Senalba - GO R$ 360,45

Doação COPOM R$ 205,00

Doação Banda PM Show R$ 263,00

Doação BPM Jataí - GO (TV 20”) R$ 462,00

Confecção de palco móvel (salão de festas) R$ 380,00

ITU Caldas Novas R$ 259,49

IPTU/2004 parcela 4/24 R$ 733,07

Obra (quiosque do parque aquático ) R$ 7.402,03

Lavajato R$ 66,00

Náutico-Caldas Novas (aquisição títulos uso dos Associados da Assof) 1/5 R$ 750,00

Gratificação de diretoria R$ 5.200,00

Doação confraternização Asp/2004 R$ 400,00

Lima (serviço noturno/ajuda de custo) R$ 100,00

Jonas (serviço noturno/ajuda de custo) R$ 100,00

Matérias de esporte R$ 771,53

Papelaria/expediente R$ 110,03

Contador R$ 570,00

Médico R$ 534,00

Aquisição de 4 ventiladores para administração R$ 263,60

Aquisição de 2 ventiladores para Hotel R$ 131,80

Aquisição de 2 aparelhos telefônicos para administração R$ 59,80

Diretores de dia R$ 80,00

Desconto indevido R$ 216,00

Federação dos Clubes R$ 100,02

Celg R$ 4.974,12

Saneago R$ 1.123.60

Telefone R$ 595,18

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$ 367,00

Refeições de funcionários R$ 3.122,00

Goiásnet R$ 11,29

Assessoria de Informática R$ 400,00

Tarifas bancárias R$ 731,24

Total Passivo R$ 78.615,30

Ativo abril de 2007 R$ 137.482,63

Passivo abril de 2007 R$ 78.615,30

Saldo (Transportado para o mês de maio de 2007) R$ 58.867,33

 Em abril de 2007 foram pagas dívidas da gestão anterior no valor de R$ 733,07, restando 

ainda a quantia de R$ 7.698,54, não incluso multas e juros.

Prestação de contas mês de maio de 2007
RECEITA

Saldo do mês de abril de 2007 R$ 58.867,33
Taxa de manutenção associados militares R$ 85.269,80
Mensalidades sócio civil R$ 2.592,00
Locação do salão de festas R$ 1.950,00
Hotel de trânsito R$ 915,00
Venda de petecas (Pequita) R$ 20,00

F inanças
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Natação R$ 1.630,00

Estacionamento R$ 1.348,00

Locação do restaurante R$ 1.300,00

Convite ingresso R$ 35,00

Exame médico R$ 645,00

Locação das piscinas R$ 1.700,00

Locação das quadras R$ 450,00

Locação campo de futebol R$ 460,00

Locação do quiosque R$ 140,00

Locação de sala R$ 400,00

Total Ativo R$ 157.722,13

DESPESAS

Folha de pagamento R$ 13.645,70

Serviço extra R$ 240,00

Publicidade/Programa Segurança em Destaque R$ 500,00

Edital publicado Assembléia Geral Extraordinária R$ 160,00

Taxa anual de hospedagem Site da Assof R$ 119,90

Ração dos animais R$ 247,00

Manutenção e reparos R$ 4.008,33

Jurídico R$ 6.000,00

Custas judiciais (associados) R$ 601,50

Limpeza e conservação R$ 1.668,00

Química R$ 525,00

Gasolina (Pálio) R$ 1.347,46

Água Nina “consumo” R$ 98,80

Vivo Empresa mês abril/2007 R$ 1.116,83

Vivo Empresa mês maio/2007 R$ 978,56

Gás para sauna R$ 814,10

Conservação e manutenção das piscinas R$ 1.783,74

1º Parcela montagem Substação 112,5 KVA R$ 10.000,00

FGTS abril e maio de 2007 R$ 1.946,25

P I S abril e maio de 2007 R$ 243,28

Hotel de trânsito (material permanente/ferro de  passar) R$ 42,90

Hotel de trânsito (material permanente/3 ventiladores) R$ 197,70

Administração (material permanente/01 ventilador) R$ 35,90

Reforma do toboagua Infantil R$ 1.997,50

Reforma de 2 bebedouros R$ 270,00

ITU Caldas Novas R$ 249,33

IPTU/2004 parcela 5/24 R$ 740,40

Reforma da quadra de tênis R$ 10.915,25

Despesas viagem jurídico (refeições) R$ 290,50

Náutico-Caldas Novas (aquisição títulos uso dos Associados da Assof ) 2/5 R$ 750,00

Publicidade R$ 300,00

Fama (coroa  de flores) R$ 100,00

Adubos campo de futebol R$ 306,67

Gratificação de diretoria R$ 4.180,00

Doação confraternização Asp/2004 R$ 400,00

Doação  8º  CIPM/Major PM Aylon Júnior (grama) R$ 500,00

Lima (serviço noturno/ajuda de custo) R$ 100,00

Jonas (serviço noturno/ajuda de custo) R$ 100,00

Matérias de esporte R$ 621,53

Papelaria/expediente R$ 496,00

Contador R$ 570,00

Médico mês abril/2007 R$ 534,00

Médico mês maio/2007 R$ 534,00

Obra (construção do quiosque) R$ 2.913,00

Gráfica (confecção de convites de cortesia para os Associados) R$ 400,00

Presente de aniversário (CMT Geral Cel QOPM Edson) R$ 179,00

Diretores de dia R$ 460,00

Devolução de desconto indevido aos Associados R$ 1.728,00

Federação dos Clubes R$ 100,02

Celg R$ 5.192,48

Saneago R$ 1.200,19

Telefone R$ 498,44

Doação “Programa Segurança em Ação” dia das Mães R$ 439,00

Célia (secretária) R$ 440,20

Reginaldo (motorista) R$ 440,20

Freitas (moto boy) R$ 600,00

Valdecy (estacionamento) R$ 300,00

Gratificação diretor presidente R$ 1.520,00

Café da manhã “Assembléia Extraordinária” R$ 400,00

Refeições de funcionários mês abril de 2007 R$ 2.955,50

Refeições de funcionários mês maio de 2007 R$ 3.285,00

Doação 1º parcela Revista dos Aspirantes/2007 R$ 4.000,00

Assessoria de informática R$ 400,00

INSS mês abril de 2006 R$ 3.961,66

INSS mês abril de 2007 R$ 4.030,24

INSS mês maio de 2006 R$ 4.939,05

INSS mês maio de 2007 R$ 4.217,00

IRRF meses abril e maio de 2007 R$ 253,36

Assinatura anual/2007 (Jornal O popular) R$ 388,00

Doação (placa Asp/2007/Indusplac) R$ 335,00

Lona (campos de futebol/gol) R$ 180,00

Doação (convites formatura/Curso Polícia Judiciária) R$ 380,00

Tarifas bancárias R$ 801,64

Total Passivo R$ 117.215,51

Ativo maio de 2007 R$ 157.722,13

Passivo maio de 2007 R$ 117.215,51

Saldo (transportado para o mês de junho de 2007) R$ 40.506,62

Em maio de 2007 foram pagas dívidas da gestão anterior no valor de R$ 740,40, restando 

ainda a quantia de R$ 6.958,14, não incluso multas e juros.

Prestação de contas mês de junho de 2007
RECEITA

Saldo do mês de maio de 2007 R$ 40.506,62
Taxa de manutenção associados militares R$ 80.234,80
Mensalidades sócio civil R$ 1.919,00
Locação do salão de festas R$ 900,00
Hotel de trânsito R$ 1.320,00
Venda de petecas (Pequita) R$ 20,00
Natação R$ 510,00
Estacionamento R$ 1.267,00
Locação do restaurante R$ 1.300,00
Convite ingresso R$ 120,00
Exame médico R$ 405,00
Locação das piscinas R$ 1.700,00
Revista de Segurança Pública R$ 1.500,00
Locação campo de futebol R$ 400,00
Locação do quiosque R$ 350,00
Locação de sala R$ 400,00
Locação do Clube para Colônia de Férias (Parque Santa Cruz) R$ 1.800,00
Locação do Clube para  recreação R$ 611,00
Colônia de Férias R$ 1.212,00
Total Ativo R$ 136.475,42

DESPESAS 
Folha de pagamento R$ 15.687,00

Serviço extra R$ 190,00

Doação de 3 TVs 21” (1º GI, 2º GI e Ap. de Goiânia-BM) parcela 1/2 R$ 598,50

Ração dos animais R$ 230,00

Manutenção e reparos R$ 3.998,60

Jurídico meses maio e junho  de  2007 R$ 12.000,00

Custas judiciais (associados ) R$ 321,60

Limpeza e conservação R$ 1.238,40

Química R$ 570,00

Gasolina (Pálio) R$ 726.00   

Água Nina “consumo” R$ 87,40        

Vivo Empresa R$ 977,26     

Doação Liderança Eventos Infantis(Peça Teatral) Lei  Federal 458/95 R$ 100,00

Gás para sauna R$ 827,45

Conservação e manutenção das piscinas R$ 1.603,42

FGTS R$ 973,12

PIS R$ 121,64

Reforma da piscina do toboágua R$ 1.252,00

Pneus para o Pálio da Assof R$ 964,00

ITU Caldas Novas R$ 249,33

IPTU/2004 parcela 6/24 R$ 747,80

Reforma da quadra de tênis R$ 13.607,68

Pagamento 2ª parcela do transformador R$ 10.000,00

Náutico-Caldas Novas (aquisição títulos uso dos Associados da Assof ) 3/5 R$ 750,00
Ação contra o Estado (diferença salarial dos Associados) R$ 2.482,76
Fama (coroa de flores) R$ 200,00
Adubos campo de futebol R$ 306,67
Doação para confraternização aniversário da ROTAM R$ 300,00
Som ao vivo final de semana R$ 50,00
Despesas da Colônia de Férias R$ 782,15
Gratificação de diretoria R$ 4.180,00
Aquisição de uma central telefônica  PABX R$ 580,00
Aquisição de troféu para torneio R$ 80,00
Lima (serviço noturno/ajuda de custo) R$ 100,00
Jonas (serviço noturno/ajuda de custo) R$ 100,00
Matérias de esporte R$ 621,53
Papelaria/expediente R$ 361,00
Contador R$ 570,00
Médico R$ 534,00
Segurança em Destaque (Publicidade) R$ 500,00      
Diário da manhã (edital) 30/10 e  27/11/2006 R$ 897,79
Reforma do Pálio parcela 1/3 R$ 588,00
Diretores de dia R$ 320,00
Devolução de desconto indevido aos Associados R$ 3.264,00
Federação dos Clubes R$ 100,02
Celg R$ 5.102,64
Saneago R$ 821,80
Telefone R$ 547,62
FENEME R$ 200,00
Célia (secretária) R$ 441,00

Reginaldo (motorista) R$ 441,00

Freitas (moto boy) R$ 600,00

Valdecy (estacionamento) R$ 460,00

Gratificação diretor presidente R$ 1.520,00

Férias de funcionários R$ 3.046,76

Refeições de funcionários R$ 3.372,00

Doação 2ª parcela Revista dos Aspirantes/2007 R$ 4.000,00

Assessoria de informática R$ 400,00

INSS R$ 4.998,36

IRRF R$ 131,68

Correspondências R$ 1.133,82

FENAC R$ 250,79

Limpa fossa R$ 120,00

CDs (informática) R$ 20,79

Tarifas bancárias R$ 724,26      

Total Passivo R$ 125.652,29

Ativo junho de 2007 R$ 136.475,42              

Passivo junho de 2007 R$ 125.652,29      

Saldo (Transportado para o mês de julho de 2007) R$ 10.823,13 

Em junho de 2007 foram pagas dívidas da gestão anterior no valor de R$ 747,80, restando 

ainda a quantia de R$ 6.210,34, não incluso multas e juros.

F inanças
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Natação R$ 1.630,00

Estacionamento R$ 1.348,00

Locação do restaurante R$ 1.300,00

Convite ingresso R$ 35,00

Exame médico R$ 645,00

Locação das piscinas R$ 1.700,00

Locação das quadras R$ 450,00

Locação campo de futebol R$ 460,00

Locação do quiosque R$ 140,00

Locação de sala R$ 400,00

Total Ativo R$ 157.722,13

DESPESAS

Folha de pagamento R$ 13.645,70

Serviço extra R$ 240,00

Publicidade/Programa Segurança em Destaque R$ 500,00

Edital publicado Assembléia Geral Extraordinária R$ 160,00

Taxa anual de hospedagem Site da Assof R$ 119,90

Ração dos animais R$ 247,00

Manutenção e reparos R$ 4.008,33

Jurídico R$ 6.000,00

Custas judiciais (associados) R$ 601,50

Limpeza e conservação R$ 1.668,00

Química R$ 525,00

Gasolina (Pálio) R$ 1.347,46

Água Nina “consumo” R$ 98,80

Vivo Empresa mês abril/2007 R$ 1.116,83

Vivo Empresa mês maio/2007 R$ 978,56

Gás para sauna R$ 814,10

Conservação e manutenção das piscinas R$ 1.783,74

1º Parcela montagem Substação 112,5 KVA R$ 10.000,00

FGTS abril e maio de 2007 R$ 1.946,25

P I S abril e maio de 2007 R$ 243,28

Hotel de trânsito (material permanente/ferro de  passar) R$ 42,90

Hotel de trânsito (material permanente/3 ventiladores) R$ 197,70

Administração (material permanente/01 ventilador) R$ 35,90

Reforma do toboagua Infantil R$ 1.997,50

Reforma de 2 bebedouros R$ 270,00

ITU Caldas Novas R$ 249,33

IPTU/2004 parcela 5/24 R$ 740,40

Reforma da quadra de tênis R$ 10.915,25

Despesas viagem jurídico (refeições) R$ 290,50

Náutico-Caldas Novas (aquisição títulos uso dos Associados da Assof ) 2/5 R$ 750,00

Publicidade R$ 300,00

Fama (coroa  de flores) R$ 100,00

Adubos campo de futebol R$ 306,67

Gratificação de diretoria R$ 4.180,00

Doação confraternização Asp/2004 R$ 400,00

Doação  8º  CIPM/Major PM Aylon Júnior (grama) R$ 500,00

Lima (serviço noturno/ajuda de custo) R$ 100,00

Jonas (serviço noturno/ajuda de custo) R$ 100,00

Matérias de esporte R$ 621,53

Papelaria/expediente R$ 496,00

Contador R$ 570,00

Médico mês abril/2007 R$ 534,00

Médico mês maio/2007 R$ 534,00

Obra (construção do quiosque) R$ 2.913,00

Gráfica (confecção de convites de cortesia para os Associados) R$ 400,00

Presente de aniversário (CMT Geral Cel QOPM Edson) R$ 179,00

Diretores de dia R$ 460,00

Devolução de desconto indevido aos Associados R$ 1.728,00

Federação dos Clubes R$ 100,02

Celg R$ 5.192,48

Saneago R$ 1.200,19

Telefone R$ 498,44

Doação “Programa Segurança em Ação” dia das Mães R$ 439,00

Célia (secretária) R$ 440,20

Reginaldo (motorista) R$ 440,20

Freitas (moto boy) R$ 600,00

Valdecy (estacionamento) R$ 300,00

Gratificação diretor presidente R$ 1.520,00

Café da manhã “Assembléia Extraordinária” R$ 400,00

Refeições de funcionários mês abril de 2007 R$ 2.955,50

Refeições de funcionários mês maio de 2007 R$ 3.285,00

Doação 1º parcela Revista dos Aspirantes/2007 R$ 4.000,00

Assessoria de informática R$ 400,00

INSS mês abril de 2006 R$ 3.961,66

INSS mês abril de 2007 R$ 4.030,24

INSS mês maio de 2006 R$ 4.939,05

INSS mês maio de 2007 R$ 4.217,00

IRRF meses abril e maio de 2007 R$ 253,36

Assinatura anual/2007 (Jornal O popular) R$ 388,00

Doação (placa Asp/2007/Indusplac) R$ 335,00

Lona (campos de futebol/gol) R$ 180,00

Doação (convites formatura/Curso Polícia Judiciária) R$ 380,00

Tarifas bancárias R$ 801,64

Total Passivo R$ 117.215,51

Ativo maio de 2007 R$ 157.722,13

Passivo maio de 2007 R$ 117.215,51

Saldo (transportado para o mês de junho de 2007) R$ 40.506,62

Em maio de 2007 foram pagas dívidas da gestão anterior no valor de R$ 740,40, restando 

ainda a quantia de R$ 6.958,14, não incluso multas e juros.

Prestação de contas mês de junho de 2007
RECEITA

Saldo do mês de maio de 2007 R$ 40.506,62
Taxa de manutenção associados militares R$ 80.234,80
Mensalidades sócio civil R$ 1.919,00
Locação do salão de festas R$ 900,00
Hotel de trânsito R$ 1.320,00
Venda de petecas (Pequita) R$ 20,00
Natação R$ 510,00
Estacionamento R$ 1.267,00
Locação do restaurante R$ 1.300,00
Convite ingresso R$ 120,00
Exame médico R$ 405,00
Locação das piscinas R$ 1.700,00
Revista de Segurança Pública R$ 1.500,00
Locação campo de futebol R$ 400,00
Locação do quiosque R$ 350,00
Locação de sala R$ 400,00
Locação do Clube para Colônia de Férias (Parque Santa Cruz) R$ 1.800,00
Locação do Clube para  recreação R$ 611,00
Colônia de Férias R$ 1.212,00
Total Ativo R$ 136.475,42

DESPESAS 
Folha de pagamento R$ 15.687,00

Serviço extra R$ 190,00

Doação de 3 TVs 21” (1º GI, 2º GI e Ap. de Goiânia-BM) parcela 1/2 R$ 598,50

Ração dos animais R$ 230,00

Manutenção e reparos R$ 3.998,60

Jurídico meses maio e junho  de  2007 R$ 12.000,00

Custas judiciais (associados ) R$ 321,60

Limpeza e conservação R$ 1.238,40

Química R$ 570,00

Gasolina (Pálio) R$ 726.00   

Água Nina “consumo” R$ 87,40        

Vivo Empresa R$ 977,26     

Doação Liderança Eventos Infantis(Peça Teatral) Lei  Federal 458/95 R$ 100,00

Gás para sauna R$ 827,45

Conservação e manutenção das piscinas R$ 1.603,42

FGTS R$ 973,12

PIS R$ 121,64

Reforma da piscina do toboágua R$ 1.252,00

Pneus para o Pálio da Assof R$ 964,00

ITU Caldas Novas R$ 249,33

IPTU/2004 parcela 6/24 R$ 747,80

Reforma da quadra de tênis R$ 13.607,68

Pagamento 2ª parcela do transformador R$ 10.000,00

Náutico-Caldas Novas (aquisição títulos uso dos Associados da Assof ) 3/5 R$ 750,00
Ação contra o Estado (diferença salarial dos Associados) R$ 2.482,76
Fama (coroa de flores) R$ 200,00
Adubos campo de futebol R$ 306,67
Doação para confraternização aniversário da ROTAM R$ 300,00
Som ao vivo final de semana R$ 50,00
Despesas da Colônia de Férias R$ 782,15
Gratificação de diretoria R$ 4.180,00
Aquisição de uma central telefônica  PABX R$ 580,00
Aquisição de troféu para torneio R$ 80,00
Lima (serviço noturno/ajuda de custo) R$ 100,00
Jonas (serviço noturno/ajuda de custo) R$ 100,00
Matérias de esporte R$ 621,53
Papelaria/expediente R$ 361,00
Contador R$ 570,00
Médico R$ 534,00
Segurança em Destaque (Publicidade) R$ 500,00      
Diário da manhã (edital) 30/10 e  27/11/2006 R$ 897,79
Reforma do Pálio parcela 1/3 R$ 588,00
Diretores de dia R$ 320,00
Devolução de desconto indevido aos Associados R$ 3.264,00
Federação dos Clubes R$ 100,02
Celg R$ 5.102,64
Saneago R$ 821,80
Telefone R$ 547,62
FENEME R$ 200,00
Célia (secretária) R$ 441,00

Reginaldo (motorista) R$ 441,00

Freitas (moto boy) R$ 600,00

Valdecy (estacionamento) R$ 460,00

Gratificação diretor presidente R$ 1.520,00

Férias de funcionários R$ 3.046,76

Refeições de funcionários R$ 3.372,00

Doação 2ª parcela Revista dos Aspirantes/2007 R$ 4.000,00

Assessoria de informática R$ 400,00

INSS R$ 4.998,36

IRRF R$ 131,68

Correspondências R$ 1.133,82

FENAC R$ 250,79

Limpa fossa R$ 120,00

CDs (informática) R$ 20,79

Tarifas bancárias R$ 724,26      

Total Passivo R$ 125.652,29

Ativo junho de 2007 R$ 136.475,42              

Passivo junho de 2007 R$ 125.652,29      

Saldo (Transportado para o mês de julho de 2007) R$ 10.823,13 

Em junho de 2007 foram pagas dívidas da gestão anterior no valor de R$ 747,80, restando 

ainda a quantia de R$ 6.210,34, não incluso multas e juros.

F inanças
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P
aranaiguara é uma cidade que 
está localizada na região Sul 
do Estado de Goiás, próximo à 
divisa com Minas Gerais, dis-

tante 290 km da capital goiana, e tem  
uma população estimada  em mais de 
oito mil habitantes.

O destacamento da PM de Paranai-
guara, conta com nove bravos homens 
em seu efetivo. Ele está  subordinado ao 
3º Pelotão, com sede na cidade de São 
Simão que é comandado pelo  1º Ten We-
rik Ramos da Silva, pertencendo a 12ª 
CIPM, na cidade de Quirinópolis, que tem 
como dirigente, o  Major Marcelo Amado 
da Silva, fazendo parte do 8º CRPM, que 
fica na cidade de Rio Verde, sob a chefia 
do Cel. QOPM Marco Aurélio.

No primeiro semestre de 2006 foi 
iniciado pelo 1º SGT QPPM Edimar Fer-
reira de Souza, comandante da Polícia 
Militar e pelo presidente do Conselho de 
Segurança e Defesa Social do  município 
de Paranaiguara, Rochelle Alves de Aqui-
no uma parceria: o Consegs, que tem a 
missão de aproximar a comunidade dos 
órgãos de segurança.

Com o propósito de melhorar a qua-
lidade de vida do município O Conseg e o 
Polícia Militar da cidade iniciaram o tra-
balho de palestras nas escolas públicas 
de Paranaiguara, com o seguinte tema: 
Segurança Púbica, dever do Estado, 
direito e responsabilidade de todos.

Foram distribuídos cerca de 800 
cartilhas com informações e dicas para 

de Paranaiguara traz benefícios para a sociedade

“O que mais preocupa 
não é o grito dos 
violentos, nem dos 
corruptos, nem dos 
desonestos, nem dos 
sem-caráter, nem dos 
sem-ética. O que mais 
preocupa é o silêncio 
dos bons!”

Polícia Militar e Conseg
Sgt Ademir promove palestra às crianças de Paranaiguara
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que as pessoas pudessem se prote-
ger e dificultar as ações do agressor 
social. Os palestrantes mostravam 
aos presentes a real necessidade de 
mudar pequenos hábitos e comporta-
mentos rotineiros, como por exemplo, 
a prática da denúncia, pois com esta 
mudança cultural, o trabalho da PM 
será mais ágil e eficiente. Cada ci-
dadão deve fazer a sua par te e não 
deixar os problemas somente para a 
segurança pública. Além dos estudan-
tes as palestras e car tilhas atingiram 
também os funcionários da prefeitura, 
e grupos de idosos. 

Ao final do ciclo de palestras foi 
realizado um concurso de redação, com 
alunos de todas as séries de todas as 
escolas envolvidas no trabalho, os ven-
cedores foram premiados com  microsys-
tens e dvds, em uma solenidade que 
contou com a presença de autoridades 
civis e militares da região.

Com o apoio do presidente da 
Rádio Antena 1 FM, Mateira, o Conseg 
e a Polícia Militar se aproximam ainda 
mais da sociedade com o programa 
Segurança  Viva que vai ao ar  todas as 
quintas-feiras às 10:45 da manhã. O 
programa tem o objetivo de informar a 
comunidade sobre as ações realizadas 
pela Polícia Militar e ainda orientar a po-

pulação  sobre a prevenção às práticas 
criminosas tais como: furto, estelionato, 
maus tratos a crianças e à mulher entre  
outros. 

A Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) de Paranaiguara convidou os 
representantes do Conseg e da Polícia 
Militar para ministrar palestras no Dia In-
ternacional da Saúde. Eles conversaram 
com a população e distribuíram cartilhas 
de prevenção contra o consumo de 

drogas, além disso, participaram da  Ca-
minhada Contra as Drogas, juntamente 
com autoridades, alunos,  educadores 
e população em geral. O combate às 
drogas não para por aqui, o Conseg e 
a PM continuarão a promover palestras 
contra o consumo de entorpecentes, 
pois, somente com a prevenção este 
mal poderá ser controlado.

O próximo projeto a ser realizado 
pelo Conseg e pela Polícia Militar de 
Paranaiguara será uma campanha cujo 
tema será: A Semana de Educação no 
Trânsito, em parceria com o Detran. 
Como encerramento haverá um concur-
so teatral envolvendo os alunos cujo 
tema ainda não foi definido.

Todo este trabalho visa trazer 
bons frutos para a população de Para-
naigura. O Conseg mostra que quando 
há força de vontade a sociedade pode 
se mobilizar e participar diretamente 
nas mudanças de conceitos e atitudes, 
para que todos possam ter uma melhor 
qualidade de vida. 

A PM de Paranaigura tem mostra-
do força e determinação no combate à 
criminalidade, realizando trabalhos pre-
ventivos e ostensivos, e precisa mais do 
que nunca da ajuda de cada cidadão. 

Todo efetivo de Paranaiguara esteve presente nas ações comunitárias

Crianças são os principais alvos no combate as Drogas
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O
Corpo de Bombeiros realizou 
no dia 1º de julho a 4ª Mara-
toninha dos Bombeiros para 
criança de 6 a 12 anos de 

idade. O evento que foi assistido por 
mais de 2.500 pessoas fez parte das 
festividades de comemoração ao Dia 
Nacional dos Bombeiros. Divididas em 
faixas etárias, 490 crianças puderam 
interagir de forma saudável, praticando 
esporte e cidadania. O responsável por 

Corpo de Bombeiros promove ação 
para interagir com as crianças

4ª Maratoninha

essa edição foi o Diretor Administrativo 
da Assof, Capitão Lindomar, que não me-
diu esforços para que a 4ª Maratoninha 
fosse um sucesso. A festa começou logo 
nas inscrições, cada participante doou 1 
quilo de alimento não perecível, pratican-
do assim a solidariedade. 

O evento ocorreu na Praça Cívica e 
as crianças tiveram que correr percursos 
que variavam de 80 à 600 metros. “Foi 
um momento impar em que o Corpo de 

Bombeiro se aproximou da sociedade. 
Além de tudo, praticamos ações solidá-
rias oferecendo exames de glicemia e 
orientações odontológicas. As crianças 
já queriam informações sobre a edição 
de 2008”, enfatiza Lindomar.

Todos os participantes ganharam 
medalhas, lanches, bonés e camisetas. 
No final do evento, ainda foram sorteados 
quatro bicicletas, três MP3, dois  DVDs, 
além de outros brindes.

Centenas de crianças participaram da 4ª 
Marotoninha do CBM Evento fez parte das 
festividades do Dia Nacional dos Bombeiros
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O
Comandante do 5º BPM Ma-
jor Celso Gonçalves Borges 
enaltecido com a dedicação 
dos Policiais Militares de sua 

área, ressalta que os mesmos têm 
desenvolvido um excelente trabalho 
em combate a criminalidade. Para ele, 
essa aproximação junto a sociedade é 
o principal instrumento de prevenção 

de crimes. O comandante afirma ainda 
que sempre contou com o apoio de 
sua família e autoridades de renome, a 
exemplo de Oclécio Pereira de Freitas, 
Grão - Mestre da Ordem Maçônica do 
Estado de Goiás.

Na busca incessante pela intei-
ração social e identidade do policial 
militar, no dia 22 de junho último, o 
5º BPM recebeu a visita das crianças 
da Escola Municipal Vinicius de Aquino 
Ramos, que além de acompanhar a 
rotina de um dia de trabalho do PM, 
ainda tiveram a opor tunidade de se 
comunicarem pelo rádio da viatura com 
o pessoal de rua, passando mensagens 
de amor e carinho para o homem do 
outro lado da freqüência.

O serviço Policial Militar está sendo 
reconhecido e elogiado pela sociedade 
Itumbiarense. A prova disto foi uma 
homenagem realizada por moradores 
de um edifício da cidade, em agradeci-
mento pelo resultado de uma tentativa 
de roubo ocorrida no mês de abril, a qual 
foi frustrada pela equipe de serviço do 
GPT, composta pelo 3º SGT Laeste, SD 
Suzélio e SD Clayton. 

A Síndica do Edifício River View, 
Sra. Niura Martins Garcia enviou nota de 
agradecimento e flores ao comando.

Apreensão de uma arma de fogo 
pelo SD Souza e SD Aparecido, heróis 
que com eficiência tiraram de circulação 
um révolver Cal. 32. em poder de me-
liante; O recém criado GPTM (GRUPO DE 
PATRULHAMENTO TÁTICO MOTORIZADO) 
com o GPT (GRUPO DE PATRULHAMENTO 
TÁTICO), valorosos “Homens de Preto”, 
efetuaram a prisão de traficantes, apre-
endendo lote significativo de drogas, 
entre elas, o famigerado crack e a coca-
ína pura em papelotes, num esforço que 
envolveu o 3º SGT Alberdan, CB Araújo, 

SD Célio José, SD Ataliba, SD Henrique, 
SD Suzélio e SD Rodrigo. 

Os mesmos “Anjos de Guarda” que 
se vestem de preto, também tiraram de 
circulação uma gangue de menores infra-
tores que aterrorizavam com uma pistola 
6.35 mm e uma Garrucha de dois canos. 
O serviço reservado do 5º BPM, cujos 
nomes dos guerreiros a doutrina não per-
mite revelar, tiveram participação efetiva e 
direta no desenrolar de todas ações. 

Os destacamentos de Bom Jesus 
e Cachoeira Dourada, sob os cuidados 
dos profissionais ST Botelho e 2º SGT 
Wilson respectivamente, tiveram funda-
mental importância na ação ostensiva 
da PM em área do Batalhão, baixando o 
índice de ocorrência diária e frustrando 
a ação de marginais, em operações 
diversas que resultaram na apreensão 
de drogas e animais silvestres, prisão 
de homicidas e quadrilhas especializa-
das no roubo de caminhões, com maior 
destaque operacional para o baluarte ST 
QPPM Edson Botelho Soares, que com 
o número diminuto de homens e um 
presídio superlotado sob seus cuidados, 
ainda consegue impressionar com seus 
feitos operacionais.

Com a chegada de três novos 
Aspirantes a Oficial, Sérgio Cunha 
Pereira, Emerson Ferreira Carapina e 
Thiago Loretto Salum e a competência 
do CAP QOAPM Rodrigues, junto ao 
setor operacional da OPM com o in-
dispensável incentivo moral e suporte 
técnico do CEL QOPM Nilson Pires de 
Almeida, Comandante do 6º CRPM, o 
5º BPM de Itumbiara está marchando 
em cadência acelerada para o futuro 
de acordo com as diretrizes do Sr. CEL 
Edson Costa Araújo e CEL Anjo Divino 
Braz, Comandante e Sub comandante 
da Polícia Militar de Goiás.

Operacionalidade e relações públicas
estão em alta em Itumbiara

A Polícia Militar 
de Itumbiara vem 
desempenhando 
com grandeza suas 
funções policiais. 
Esse trabalho digno 
de louvor, também 
se sobressai nas 
questões sociais
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C
om uma equipe respeitada e eficiente, a PM está 
fazendo um grande trabalho na região, atuando 
com veemência nas zonas urbana e rural, onde tem 
conseguido coibir furtos e roubos. O destacamento 

que possui uma viatura L200, uma moto YBR 125 vem agindo 
com energia nas ações preventivas e repressivas.

Para se ter idéia do grande bem que essa corporação 
faz para o município, no mês de maio, foram recuperados 
veículos roubados e objetos furtados, com êxito na prisão 
dos autores. Tudo isso graças ao empenho incessante de 
bravos homens que não mede esforços ao vestirem a gloriosa 

Palestina de Goiás está

em boas mãos Sob o comando 
do 3º Sgt  Walby 

Clementino 
Delmontes, a 

Cidade de Palestina 
de Goiás vem se 
destacando pelo 

baixo índice de 
criminalidade

farda da PM goiana. Podemos destacar a união de todo 
esse grupo: Sd Sebastião, Sd Fonseca, Sd Leandro, 

Sd Alberto, Sd Anacleto e Sd Werley; os quais são a 
verdadeira prova de força e garra.

Um outro ponto positivo para a segurança em Palestina 
de Goiás é o apoio do prefeito Sr. Valdivino Rodrigues, de toda 
Câmara Municipal, além de parceria com os empresários. 
A população em geral também faz parte desse projeto de 
redução de criminalidade, sendo uma das principais diretrizes 

nesse processo. Outros que também estão sempre a dispo-
sição para o auxilio do município é o Cel. Alves, comandante 
do 12ºBpm, Captão Ailton e do 2º Sgt Bitencourt.

Para o Sgt Demontes todo o apoio é necessário para 
o bem da população de Palestina, mas todo o êxito obtido 
pode ser consagrado a Deus, que é a razão de todo o su-
cesso dessa equipe. O comandante acredita que um outro 
fator positivo é que 75% dos moradores da cidade são 
evangélicos, o que torna mais pacífica a sociedade. O Sgt 
Demontes também exerce a função de vice-presidente da 
Assembléia de Deus do município.

Com ajuda de Deus, 
Sgt. Demontes 
promove a segurança 
de Palestina de Goiás
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TÊNIS
Professor Francinaldo - 8424.3208
Segunda, a Sexta das 7:00h às 12:00h
Professor Manoel - 8401.4277
Segunda, Quarta e Sexta das 7:00h às 21:00h
Terça e Quinta das 14:00h às 18:00h
Professor Tuira - 8124.1703
Segunda, Quarta e Sexta das 15:00h às 21:00h
Terça e Quinta das 7:00h às 12:00h

Mensalidade Horários

R$ 200.00 07h00 as 18h00

R$ 220.00 18h00 as 21h00

Sócio 30% de Desconto

BASQUETE
Professor Felipão - 9284- 0751

Níveis Dias Período Local

Iniciação 09 anos acima 2ª, 4ª e 6ª feira 14:30h às 15:45h Quadra 1

Iniciação 09 anos acima 2ª, 4ª e 6ª feira 15:45h às 17:00h Quadra 1

Iniciação 09 anos acima 2ª, 4ª e 6ª feira 17:00h às 18:15h Quadra 1
Professor Ricardo - 8121-2006

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

Treinamento 3ª e 5ª feira 16:30h às 18:00h Quadra 1
Treinamento especial para Armador, Ala e Pivô

Mensalidade Sócio 2 x 40,00 3 x 50,00

Mensalidade Comunidade 2 x 50,00 3 x 60,00

Matricula R$10,00 com camiseta

CAPOEIRA
CANDEIAS
Segunda,quarta e Sexta das 18:00h ás 20:00h
Roda de Capoeira às Sextas
Professor Juvenal (Mestre Sarará)  8167-4595

Mensalidade  Sócio 3 X 25,00

Mensalidade  Comunidade 3 X 35,00

DANÇA DE SALÃO
Venha aprender a dançar o melhor do  
FORRÓ,BOLERO, VALSA,SAMBA, E muitos outros.
Terça e Quinta das 19:00h às 20:00h
Professor Alessandro Dias - 9203-5552

Mensalidade  Sócio 2 X 23,00

Mensalidade Comunidade 2 X 45,00

FUTEBOL
Feminino e Masculino 
Professor Zezinho - 9696.3506 ou 3248.2353 

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

Iniciação 04 a 12 anos Terça e Quinta 17:30h às 18:30h Campo

Iniciação 04 a 12 anos Quarta e Sexta 08:30h às 09:30h Campo

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

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

NATAÇÃO
Professor Alceu - 9922.5686

Níveis Dias Período Piscina

Iniciação  Terça a Sexta 09:00h às 11:00h Media

Iniciação/Aperf. Terça e Quinta 14:00h às 18:00h Grande
Professor Luiz - 3241.9271

Níveis Dias Horários Piscina

Aperf. Terça e Quinta 07:00h às 11:00h Grande

Iniciação/Aperf. Segunda, Quarta e Sexta 14:00h às 20:00h Grande

Aperf. Segunda e Sexta 20:00h às 21:00h Grande

Mensalidade Sócio 2 X 25,00 3 X 30,00 4 X 35,00 5 X 40,00

Mensalidade Comunidade 2 X 40,00 3 X 50,00 4 X 60,00 5 X 70,00

Matricula - R$ 10,00

HIDROGINÁSTICA
Professor Alceu - 9922.5686
16:00h às 17:00h - Terça e Quinta
Professor Luiz
18:00h às 19:00h - Segunda, Quarta e Sexta

INFORMAÇÕES:
3241-9271
8429-5778

www.assof.org.br








