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Eleições Municipais 2008
O presidente da Associação dos Oficiais da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado de Goiás, Major Araújo, concorreu ao cargo de vereador no município de 
Goiânia. Ele recebeu 3.302 votos, sendo o militar mais votado na capital, conquis-
tando a 1ª suplência do partido. Apesar do número expressivo de votos, o resultado 
reflete a desunião da classe militar que se dividiu em várias candidaturas e não 
elegeu ninguém no município . 

Proerd é sucesso na região de Catalão
Cem por cento dos jovens da região do 18º Batalhão são beneficiados com o programa 
implantado em 2004. O programa integra a sociedade, escola e a Polícia Militar e tem 
o intuito de conscientizar os jovens das mazelas que as drogas podem causar.

 

Fundação Tiradentes
A Fundação Tiradentes foi criada há cinco anos com a finalidade de modernizar e me-
lhor planejar o investimento do Fundo de Assistência Social (FAS-PMGO), originário do 
recolhimento de 5% do salário dos policiais militares ativos, inativos e pensionistas. 
O trabalho desenvolvido apresenta um nível de excelência muito grande, e auxilia os 
militares nas mais diversas esferas da assistência social. 
 

 

Major Araújo é reeleito na Assof
No dia 05 de novembro foi realizada a eleição da diretoria da Assof para o biênio 
2009/2010. A Chapa 1 “Representação e Voz”, encabeçada pelo Major Araújo foi 
reeleita com 424 votos contra 221 da chapa concorrente. Fato que demonstra grande 
satisfação dos oficiais com a administração da Associação e do Clube dos Oficiais. 

Graer 
O Grupamento de Radiopatrulha Aérea (Graer) da Polícia Militar do Estado de Goiás, 
é uma unidade especializada, que está sempre pronta para atender ocorrências nas 
quais o tempo de resposta e flexibilidade são características bastante significativas. 
Ela atende todo o estado e serve de apoio para vários segmentos da Polícia Militar.



C
om vinte e dois anos de PM, 
com tantas experiências, bem ou 
mal sucedidas, acho que tenho 
propriedade para falar deste 

assunto. O corpo militar do nosso Estado 
conta com aproximadamente vinte e dois 
mil militares, ativos e inativos, distribuídos 
nos mais longínquos recantos deste vasto 
território. Estes homens e mulheres, pela 
própria formação e função que exercem 
são formadores de opinião e líderes. Nes-
se quesito ganhamos de longe de qualquer 
outra instituição, mas perdemos para 
quase todas quando o assunto é eleição 
para o parlamento.

Nessa última Eleição, perdemos para 
vários segmentos como as igrejas, a saúde, 
associações de bairros e, pasmem! Para a 
Comurg. Digo isto porque alguns desses 
segmentos são, de longe, muito inferiores 
a nós militares em formação escolar e em 
número de eleitores.

 A Polícia Civil mesmo infinitamente 
menor que nós em efetivo, elegeu o seu 
Deputado Federal. Precisamos aprender 
com eles. Na busca de explicação para o 
nosso insucesso, destacamos neste pleito 
de Vereadores e Prefeitos fatos graves que 
nos ajudarão a entender o que se passa. 
Senão, vejamos. 

Não temos um planejamento inteli-
gente que garanta aos militares o direito de 
votar no dia das eleições. Cerca de 1.600 
militares foram destacados para reforçar o 
processo no interior. Na capital, apenas um 
PM escalado em cada local de votação im-
pediu que o mesmo votasse quando poderia 
ser organizado um rodízio.

A parcialidade do Comando inibe a 
divulgação de nossas campanhas e o envol-
vimento da tropa, fundamental em qualquer 
processo eleitoral. Associado a isto, existe 
um partidarismo criminoso patrocinado por 
pessoas que colocam o partido acima das 
nossas instituições e dos nossos anseios. O 
partido é importante, mas tem que ser colo-
cado logo abaixo dos anseios da classe.

dos Militares de Goiás
Os gols contra

O apadrinhamento político dos mili-
tares é outro fato que se opõe à eleição 
dos nossos candidatos. É o político que 
promove, nomeia, transfere, condena, 
absolve e até nos avalia para a promoção. 
Precisamos independer desses profissionais 
da política. O ditado “quem não puxa saco, 
puxa carroça”, precisa deixar de ser um 
mandamento. Quem não puxa saco não tem 
do que se envergonhar; é convicto, honesto, 
não é refém de ninguém e nem tem “rabo 
preso”. Anda de cabeça erguida e tem a 
auto-estima nas alturas! É bem verdade que 
não consegue ocupar cargos, ser promovi-
do com facilidade e, conseqüentemente, 
ganha menos. Mas não tem dinheiro que 
pague pelos seus adjetivos. Quem “puxa 
saco”, ao contrário, é individualista, não 
olha nos olhos de qualquer pessoa, não tem 
convicções e nem vergonha na cara, tem 
perfil psicopata, e este sim puxa até carroça 
para alcançar os seus objetivos pequenos e 
baratos, chega a se passar pela fêmea, se 
prostitui e se vende.

O individualismo exacerbado, apesar 
de relacionado aos fatos citados se cons-
titui em um dos problemas mais graves e 
de difícil solução. Precisamos atender à co-
letividade e trabalhar por ela, desprezando 
a pessoalidade. 

Por último, temos um inimigo ex-
tremamente nocivo, perigoso e invisível. 
Muitos não o conhecem e até o alimentam 
e sustentam. Trata-se das divisões inter-
nas impostas, inicialmente, pelo sistema 
militar.  Somos divididos por postos e 
graduações em Oficiais e Praças, e subdi-
vididos em subciclos de Cb e Sd, Sgt e ST, 
oficiais subalternos, oficiais intermediários 
e oficiais superiores. 

Em uma reunião que participei com 
praças do Entorno do DF, um representante 
classista em seu discurso pronunciou que 
já está no momento dos praças escolherem 
um candidato praça. Julgo como muito infeliz 
esta posição, tendo em vista que isto tende 
a inferiorizar os praças. Outro vereador, 

eleito em uma cidade, do Entorno, foi mais 
além, indicando que esse candidato tem que 
ser do Entorno. Ora nós não precisamos de 
candidato que se julga inferior, aceita e age 
como tal. Nós precisamos, sim, de candida-
to que não trata ninguém com inferioridade 
ou superioridade; que não aceita diferen-
ças, que entenda que, independentemente 
da nossa posição hierárquica, somos todos 
militares e, mais ainda, somos todos cida-
dãos, sujeitos à Constituição única, aos 
mesmos regulamentos e legislação. Can-
didato que não se considere subclasse ou 
subcidadão; que olhe nos olhos de qualquer 
pessoa independente do cargo que ocupa, 
buscando desta o mesmo respeito que lhe 
dispensa. Nós precisamos de alguém que 
considere que, acima de tudo, somos todos 
seres humanos, o que indiscutivelmente 
nos nivela por cima. 

Estas são as minhas convicções, e 
creio que se resolvermos par te destes 
problemas já seremos vencedores. Mas, 
se eliminarmos todos, então seremos 
imbatíveis campeões. Por fim, agradeço a 
todos que no dia 05 de outubro acredita-
ram nos nossos ideais, nos confiando seu 
voto para vereador. A bola bateu na trave e 
não parou: pode ser que ainda entre, pois 
os 3.302 votos alcançados nos garantiram 
a 1ª suplência.

Coincidentemente, no dia 05 de no-
vembro, os oficiais marcaram um golaço. 
Mesmo com o trabalho contrário do Coman-
do, GM, Secretário de Segurança Pública e 
do Dep. Coronel Queiroz, eles nos confiaram 
mais um mandato com 424 votos, a maior 
votação em toda história da ASSOF. Agra-
deço a todos, me comprometendo a lutar 
muito, com o maior empenho e sacrifício 
pelos nossos anseios. 

Que todos tenhamos um Natal Feliz 
e um Ano Novo com muitos gols pró e 
nenhum contra.

Júnio Alves Araújo – Maj QOPM
Diretor-Presidente

E ditorial
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Mais um ano se passou. Momentos marcantes enalteceram nossas 
batalhas nesses meses. Enfrentamos diversos embates e com êxitos ven-
cemos a maioria. Essa é a reflexão que nós da Associação dos Oficiais 
da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (Assof),  
fazemos deste ano 2008. Um ano que começou cheio de expectativas, 
as quais ao passar dos dias fomos concretizando. 

Entretanto, não conseguimos tudo aquilo que almejávamos, precisa-
mos de muito mais força e união de toda a classe dos oficiais militares 
para alcançar os objetivos almejados. Por isso, nada melhor do que uma 
data como essa para sonharmos de novo e ansiarmos novos ares e opor-
tunidades. O Natal por si só já nos remete a renovação, o nascimento do 
Menino Jesus, nos permite acreditar em mudanças positivas. 

São com esses pensamentos que desejamos a todos os integran-
tes do Corpo de Bombeiros e  da Polícia Militar do Estado de Goiás um 
feliz natal repleto de magia, confraternização e amor. Além disso, temos 
votos de 2009 seja muito melhor para todos e que os sonhos de paz se 
torne realidade em nossas vidas.

São os votos da diretoria e 
dos funcionários da Assof

Feliz Natal e 
um Próspero 
Ano Novo!
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P
rezado associado, ao findar mais 
um ano e ao raiar de um novo, 
muitas conquistas foram alcan-
çadas, muitas realizações foram 

conseguidas, entretanto, ainda há muitas 
lutas e vitórias a serem conquistadas. 
Trabalhamos arduamente para melhor 
atender aos anseios de nossos sócios, 
melhorando o nosso Clube, com reformas 
e novas construções nas áreas de lazer.

Ressalto ainda que estamos con-
cluindo a informatização total da As-
sociação dos Oficias bem como todo 
o Centro de Lazer (clube), sendo que 
com este sistema poderemos controlar 
todo acesso às dependências do clube 
e também de modo geral tais como: 
movimentação financeira, controle de 
convites, exames médicos, controle ca-

dastral de sócios, dependentes, controle 
de veículos no estacionamento, controle 
das escolinhas desportivas, funcioná-
rios etc. Dentre as melhorias previstas 
para o novo ano estamos pesquisando 
uma forma mais fácil e econômica para 
o aquecimento de nossas piscinas. 

Para a manutenção de nosso 
clube e a luta classista são necessá-
rios recursos. Aqui valorizamos cada 
centavo descontado do associado, 
procuramos empregá-lo da melhor for-
ma possível, para que tudo se rever ta 
em favor do sócio. Na opor tunidade 
queremos conclamar aos oficiais que 
ainda não são cooptados, que se asso-
ciem. Assim teremos mais força para 
defender nossos oficiais. Pois, juntos, 
somos mais for tes.

Em 2008 a Assof e 
o Clube dos Oficiais 
foram agraciados com 
muitas benfeitorias, 
a expectativa é  que 
em 2009 obras sejam 
concluídas e novos 
projetos implementados

Um ano de muitas

realizações
Queremos aqui, também, agra-

decer a todos que nos confiaram na 
nossa diretoria para mais um biênio. 
Lutaremos dia-a-dia, incansavelmente, 
para valorizar cada voto recebido na 
urna e também lembrar que somos re-
presentantes de todos os oficiais, dos 
que votaram em nossa chapa e também 
daqueles que não votaram.

Que ao findar de  mais um ano, 
desejamos a todos, um ano vindouro re-
pleto de felicidades e realizações. Com 
fé em DEUS conquistaremos muitas e 
muitas vitórias para os oficias da nossas 
gloriosa  instituições, Polícia Militar e o 
Corpo de Bombeiros Militar.

Afrânio Carrijo de Oliveira – CAP QOPM

Diretor de eventos e administrativo
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E
m sua primeira candidatura 
ao cargo de vereador em 
Goiânia, Major Araújo (PRB) 
elegeu-se primeiro suplente 

com 3.302 votos e foi o militar mais 
votado na capital.

O pleito de 2008 apresentou a 
todos, os interesses dos militares 

em fazer parte do executivo e 
legislativo. Sua presença 
diária na vida da sociedade 
e o bem produzido para 
a mesma, faz com que 
essa classe apresente 
nomes confiáveis para 
a disputa de poder. O 
ingresso desses homens 
e mulheres na carreira 
política fornece novas es-
peranças à população, que 
está tão descrente com 

esse impor tante aspecto 
social, que direciona os cami-

nhos de todos.
Demonstrando seu caris-

ma e confiança o policial 
militar superou diversos 

obstáculos e conse-
guiu se fazer pre-
sente em diversos 
cenários da política 
goiana. Ao todo, 
foram eleitos qua-
tro prefeitos, Co-
ronel R/R Ro-
meu - Reeleito 
em Joviânia, 
Cabo R/R 
Luiz Borges 
r ee l e i t o 
em Alto 

Horizonte, Soldado Catarino em Trombas 
e Cabo da Rocha em Araguapaz.

 Entre os vereadores, 37 conquis-
taram vaga na Câmara Municipal de 36 
municípios diferentes, além da primeira 
suplência em Goiânia com Major Araújo. 
Os números são positivos, visto que hou-
ve crescimento no poder de influência 
dessa categoria, todavia, o sucesso nas 
urnas poderia ser bem melhor.

As eleições desse ano marcaram 
mais uma vez a necessidade de união na  
classe militar. Com dezenas de candida-
tos, os votos se perdem e a categoria 
fica desprotegida. Fato que indica o 
não comprometimento verdadeiro com 
o grupo. No pleito da capital, 17 candi-
datos militares tentaram uma cadeira 
na câmara municipal somando 14.983 
votos, entretanto, somente Major Araújo 
conseguiu ser suplente, o restante não 
alcançou objetivo.

Para o presidente da Assof essa 
ocasião serviu para apresentar de forma 
real a desunião dos militares. “Somos 
um grupo forte, cada militar é capaz 
de multiplicar seu voto, algo que seria 
de extrema importância, haja visto que 
teria um representante de seu interes-
se. Contudo, percebemos o descaso 
de uma maioria, que se ausenta dessa 
luta e permite que o sistema  indique 
os caminhos distorcidos a seguir. Estou 
muito feliz com a votação expressiva 
que recebi, mas ao mesmo tempo estou 
magoado, pois, sei que poderíamos ter 
elegido de dois a três militares. Um outro 
ponto de desapontamento foi perceber 
o total abandono do Comando-Geral à 
causa dos militares. Um exemplo dis-
so, foi destacar para o interior  1.126 

Major Araújo é eleito 
primeiro suplente 
com 3.302 votos

Eleições
municipais  2008
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Militares eleitos
em 2008

Prefeito
Joviânia: Coronel R/R Romeu - Reeleito  

Araguapaz: Cabo da Rocha 

Alto Horizonte: Cabo R/R Luiz Borges – Reeleito

Trombas: Soldado Catarino

Vereador 
Capinaçu: Subtenente Arantes

Bonópolis: Soldado R/R Morais - Reeleito

Luziânia: Cabo De Paula 

Anápolis: Cabo R/R Jacinto – Reeleito 

Barro Alto: Sargento Avenilton 

Brazabrantes: Soldado Aroldo 

Formosa: Tenente Coronel Abgail e Soldado Caetano 

Catalão: Sargento Anísio - Reeleito 

Padre Bernardo: Sargento Eraldo 

Ipameri: Soldado R/R Caixeta

Itapaci:  Soldado Iron 

Itarumã: Cabo R/R Antônio - Reeleito 

Pires do Rio: Cabo Araújo 

Trindade: Soldado R/R Angélico – Reeleito 

Caldazinha: Cabo R/R Pedro Fernandes – Reeleito 

Leopoldo de Bulhões: Cabo Felício  

Valparaíso: Soldado Edvaldo 

Cidade de Goiás: Soldado Íris 

São Miguel do Passa Quatro: Cabo R/R Plínio – Reeleito 

Cristinópolis: Soldado R/R Marson – Reeleito 

Gameleira: Soldado Celso 

Vianópolis:  Sargento R/R Moisés  

Quirinópolis:  Soldado Edvaldo 

Guapó: Sargento Joel 

Alvorada do Norte: Cabo Jazi 

Edealina: Soldado Fernando - Reeleito 

Edéia: Soldado Luiz Humberto 

Santa Fé de Goiás: Cabo Ramos 

São Luís de Montes Belos: Cabo Deusmar 

Aparecida de Goiânia: Sargento Cachoeira 

Três Ranchos: Sargento Mardon 

Firminópolis: Sargento Ferreira (Xuxu) 

Turvânia: Soldado Teodoro

Rio Verde: Soldado James

Novo Gama: Soldado Narciso

Morrinhos: Sargento Romero  

Major Araújo: 3.302 - Suplente 

Capitão R/R Wayne: 2.613 

Capitão Hilton: 2.206 

Cabo Araújo: 1.481 

Sargento R/R Palmeron: 988 

Coronel R/R Efigênio: 848 

Sargento Divino: 672 

Sgt Debran: 461 

Cabo Marcilene: 145 

Sargento Ivaldi: 480 

Soldado Oliveira: 338 

Sargento Silvério: 625 

Sargento Barbosa: 198 

Soldado Márcia Santana: 144 

Capitão Waldimar: 482

Percussor: Números não computados

Soldado Pedro: Números não computados   

Total de votos computados: 14.983

Total de candidatos em Goiânia: 17 

Votos para vereador
em Goiânia

policiais, além disso, cerca de dez mil 
e trezentos militares trabalharam nesse 
processo, impossibilitando assim, o voto 
de grande parte de nossos irmãos de 
farda”, sintetiza Araújo.

Agora com a suplência a vereador, 
Major Araújo espera que os números 
dessa eleição conscientizem a classe 
militar de sua força. “Temos que nos 
unir, desenvolver uma coordenação 
política eficiente, capaz de defender os 
interesses de todos. Não podemos nos 
ausentar em momentos assim. Precisa-
mos e devemos objetivar dias melhores 
através da busca por direito e dignidade. 
Conquistamos batalhas sim, mas ainda 
há muito o que ser feito, poderíamos ter 
tido o dobro de militares eleitos se nos 
conectássemos  em prol da categoria”, 
finaliza Araújo.

Com a primeira suplência, Araújo 
aguarda decisões do partido e pode 
assumir uma cadeira no legislativo se 
seus companheiros assumirem cargos 
na prefeitura. 
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N
inguém é bombeiro por aca-
so. É necessário ter vocação 
para fazer o bem, consciência 
social, interesse pelos proble-

mas dos outros e muita coragem. Ao 
findarmos mais um ano, a consciência 
deste conceito cresce dentro do Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado de Goiás 
que em 2008 comemorou seus 50 anos 
de vida e trabalho.

Há tempos, o serviço Bombeiro 
Militar não se resume a apagar incêndios. 
A evolução da Corporação nas áreas de 
resgate, ações preventivas, Defesa Civil, 
busca e salvamento, produtos perigosos, 
além da fiscalização de prédios e edifí-
cios, locais de reunião pública, controle 
de inundações e resgate de vítimas de 
acidentes em lugares de difícil acesso é 
algo notório e que faz do CBMGO uma 
instituição permanente e de grande valor 
social. Atualmente estamos presente em 
28 municípios espalhados por todas as 
regiões do Estado de Goiás.

Tivemos a alegria de constatar 
que pelo segundo ano consecutivo a 
Operação Férias Turista Seguro, rea-
lizada em julho nas margens do Rio 
Araguaia, não registrou nenhum óbito 
por afogamento, sequer acidente grave, 
nas áreas protegidas pelos bombeiros 
militares. Parte deste êxito é resultado 
do for te trabalho de conscientização 
realizada com campanhas educativas 
desenvolvidas pelo CBMGO.

Em maio, Jataí foi sede do primei-
ro evento em homenagem ao Cinqüen-
tenário da Corporação: o Seminário 
Estadual Comando e Operações de 
Bombeiros que reuniu todos os oficiais 
superiores da instituição em um ciclo 
de palestras sobre temas relativos ao 

trabalho dos bombeiros. Do encontro de 
idéias, nasceram ações que apontam 
os caminhos a seguir.

A tradicional Operação Cerrado Vivo 
- que tem o objetivo de prevenir e com-
bater focos de incêndio em vegetação 
em todo o Estado – terminou com saldo 
positivo e aprovação popular.  O Corpo 
de Bombeiros, respaldado pelo apoio 
da Secretaria da Segurança Pública de 
Goiás, mostrou-se pronto para atender 
bem a sociedade goiana em todos os 
momentos em que for necessário. 

Para o sucesso de nossas mis-
sões, há treinamentos constantes e 
aprimoramento profissional, dentro de 
um sistema de ensino próprio voltado 
objetivamente para a boa formação da 
tropa. Em 2008 cerca de 600 bombei-
ros freqüentaram o curso de Resgate 
Pré-Hospitalar, atualizando seus conhe-

Um ano que
valeu por 50

cimentos em uma área de destaque 
entre nossas missões. Nosso balanço 
do ano é positivo, mas os desafios ain-
da são muitos. Com a ajuda de Deus 
e o empenho de cada bombeiro militar 
enfrentaremos as adversidades e conti-
nuaremos honrando a missão de vidas 
alheias e riquezas salvar.

Desejamos a todos os militares 
e leitores da revista que seus festejos 
natalinos sejam coroados pela mais bela 
e plena felicidade e que o ano vindouro 
seja abençoado pela sabedoria Divina, 
para juntos construirmos uma sociedade 
mais justa, segura e harmônica, e ainda 
que a paz, a felicidade e a esperança 
sejam rotineiras em vossos corações.

Coronel BM Uilson Alcântara Manzan  

Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado de Goiás (CBMGO) 



10
REVISTA

Segurança Pública Dezembro - 2008

A
Polícia Militar do Estado de Goi-
ás conta desde 24 de novembro 
com um novo comandante ge-
ral. Trata-se do Coronel Carlos 

Antônio Elias, que na ocasião substituiu 
o coronel Edson da Costa Araújo. A 
solenidade de transferência aconteceu 
no auditório da Secretaria da Segurança 
Pública, no Palácio da Justiça, em Goiâ-
nia, oportunidade em que o novo chefe 
da PMGO recebeu apoio de diversas 
entidades e autoridades.

A decisão da troca surgiu do próprio 
governador de Goiás, Alcides Rodrigues, 
que se indignou com uma desavença 

Embates entre 
PM e Polícia Civil 
decretaram alterações 
no alto escalão

ComandoGeral
do comandante com o representante 
do alto escalão da Polícia Civil, Marcos 
Mar tins Machado. Percebendo uma 
rixa entre os coordenadores máximos 
das principais entidades de segurança 
pública do estado, Alcides decidiu por 
alterar o comando, permitindo que novos 
ares de comunhão fizessem parte das 
polícias em Goiás.

Carlos Antônio Elias e Aredes Cor-
reia Pires (novo chefe da Polícia Civil) 
assumiram começam seus trabalhos em 
clima de amizade. “O relacionamento 
das duas corporações vinha encon-
trando algumas dificuldades e o nosso 

Cel Antônio Elias, novo Comandante da PMGO

Cel Edson entrega a espada da PMGO para o Cel Antônio Elias

Mesa diretiva durante evento de passagem do Comando da PMGO
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objetivo é buscar integração e interação”, afirmou o secretário 
de Segurança Pública Ernesto Roller.

De acordo com o secretário, essa alteração aconteceu 
no momento certo, oportunidade em que se fazia necessário 
a medida enérgica por parte do governador. Segundo Roller 
o delegado Aredes Correia Pires e Carlos Antônio Elias são 
amigos. Com essa comunhão pretende fortalecer o serviço 
de inteligência e o trabalho das Delegacias Especializadas de 
Repressão a Narcóticos e de Investigações de Homicídios. A 
idéia é promover mutirões e operações, em parceria com a 
PM, e maior proximidade com Polícia Federal e MP.

EntEnda o caso
Vários confrontos diretos entre Marcos Martins e coro-

nel Edson impediram a permanência dos mesmos em seus 
cargos. A animosidade dos comandantes era compartilhada 
pela tropa militar e pelos policiais civis nas ruas. Foram vários 
confrontos e ameaças veladas entre civis e militares.

Os militares queixavam-se da inoperância dos civis, já 
esses argumentavam a truculência dos pms ao efetuarem 

prisões. Acontecia um verdadeiro jogo de empurras no qual 
somente a sociedade perdia.

Apesar das desavenças internas, o ex-comandante sai 
prestigiado de seu cargo, visto que, deve assumir o posto de 
comandante Militar da Força Nacional de Segurança Pública do 
Ministério da Justiça que atua no Entorno de Brasília. O convite 
partiu do ministro da Justiça, Tarso Genro, e do secretário 
Nacional da Segurança Pública, Ricardo Balestreri. 

Para o presidente da Associação dos Oficiais da Polícia e 
do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, Assof, afirma que o 
Cel Edson contribuiu muito para a Polícia Militar de Goiás, que 
sob seu comando teve melhorias em várias áreas. Além disso, 
ele agradeceu o apoio que o Cel sempre demonstrou para com 
a Assof, como por exemplo, a concessão de funcionários para 
o trabalho na instituição. Com relação ao novo comandante, o 
Major Araújo deseja sucesso nessa nova empreitada. “Tenho 
certeza que o Cel Antônio Elias, fará um belíssimo trabalho 
à frente da PMGO, desejo a ele muita sorte e que realize um 
bom trabalho que beneficie os policiais e a sociedade como 
um todo”, finalizou Araújo.

Ernesto Roller, secretário de Segurança Pública, durante 
passagem do Comando da PMGO

Cel Edson e Cel Antônio Elias durante solenidade 
de Passagem de Comando

Ex-Comandante da PMGO, Cel Edson, deixa o cargo após 
animosidades com a chefia da Polícia Civil

Muitas pessoas compareceram a solenidade de 
Passagem do Comando da PMGO
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José e mais três policiais, com oito 
porções de crack e de maconha  além 
de material para rinha de galo. Havia 
também em sua casa uma balança de 
precisão, seringas e um revólver, confor-
me a ocorrência policial. Atendendo às 
funções delimitadas ao policial militar, 
o soldado da PM não teve dúvidas e 
encaminhou o meliante à delegacia. Até 
então tudo bem, todo o procedimento 
estava seguindo as normas da Carta 
Magma brasileira.

O detalhe bizarro se deu quando o 
juiz da 2ª Vara da cidade, Willian Fabian 

de Oliveira, deu ordem de prisão contra 
o policial Giovanni José por entender que 
ele mentiu sobre uma suposta agressão 
contra um acusado de tráfico de drogas. 
Ao ser questionado pelo juiz Willian 
Fabian, se havia agredido Wanderson, 
o policial Giovanni respondeu que não. 
Em mãos, o juiz tinha um exame médico 
que apontava hematomas no peito e nas 
costas de Wanderson. Outro documento, 
um auto de resistência e prisão, mos-
trava que foi necessário fazer uso de 
“força para imobilizá-lo”. O magistrado 
entendeu, então, que o policial mentia 

Afronta
à Polícia Militar

Soldado da 
PM foi preso 
em Inhumas 
após prender 
acusado de 
tráfico

U
m fato inusitado aconteceu 
em Inhumas, a 54 quilo-
metros de Goiânia. Após 
realizar todas as atividades 

referentes a sua profissão. O soldado 
PM, Giovanni José, do Grupo de Patru-
lhamento Tático (GPT) do município, 
teve decretado voz de prisão. O fato foi 
ocorrido no dia 17 de outubro e chocou 
toda a população inhumense.

Tudo começou quando o Funcio-
nário do posto de saúde de Inhumas, 
Wanderson Oscar Agurto foi preso, no 
dia 15 de julho, pelo soldado Giovanni 

Major Araújo esteve em Inhumas em mais uma defesa dos direitos dos militares
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sobre a suposta agressão, e mandou 
prendê-lo por falso testemunho. Sem 
contar, que na mesma ocasião, o trafi-
cante foi libertado.

Na audiência, houve bate-boca en-
tre o juiz e policiais do GPT. O magistrado 
pediu a retirada dos policiais da sala e 
da advogada do soldado, Nair Dias dos 
Santos, que chamou Willian Fabian de 
“déspota”. A audiência durou dez minu-
tos. Já em liberdade, Giovanni deixou o 
Fórum acompanhado dos policiais no 
carro do GPT, em alta velocidade.

 Escandalizados com a situação a 
sociedade inhumense se indignou. Não 
aceitou a maneira arbitrária utilizada 
pelo magistrado, que além de liberar um 
marginal, retirou das ruas um defensor 

público, que agia nas conformidades da 
lei. A resposta dos policiais militares foi 
imediata. Devido as ações do juiz, deze-
nas deles se aquartelaram em protesto 
contra a decisão judicial.

Estiveram presentes nessa oca-
sião  as Associações representantes 
dos militares. A Assof, ACS, e ASS foram 
ao Fórum para apoiar o movimento de 
seus associados, bem como, questio-
nar o procedimento realizado pelo Juiz 
em questão. O mandado de prisão foi 
revogado pelo juiz Wild Afonso Ogawa, 
também de Inhumas, fato que acalmou 
os ânimos dos presentes.

Para o presidente da Assof, Major 
Araújo, a ação do Juiz foi arbitrária, não 
havia necessidade de tal procedimento. 
Parecia até perseguição. “Sabemos que 
a atividade policial pode incorrer nesses 
riscos, mas não podemos nos ausentar 
em garantir o direito do policial digno 
exercer sua profissão e voltar para a casa 
no final do dia. Quem teve anunciada a 
prisão nesse dia não foi a pessoa de Gio-
vanni, mas sim toda a corporação militar. 
Foi a nossa farda que passou o final de 
semana presa. Naquela ocasião, quem 
cometeu crime foi o acusado de tráfico, 

o soldado Giovanni e seus companheiros 
apenas exerceram suas atividades legais. 
Será que o melhor a fazer era cometer o 
crime de prevaricação? Permitindo que 
mais um delinqüente fica solto, traficando, 
despejando o mal em dezenas de famí-
lias?”, questionou Araújo, que salientou 
ainda a perspicácia e sabedoria do juiz 
Wild Ogawa, que prontamente atendeu a 
comissão de representantes de Associa-
ções. “Fomos muito bem recebidos em 
Inhumas. Tanto a população, autoridades 
municipais locais e de outras cidades 
solidarizavam ao aquartelamento. E isso 
foi entendido pelo juiz, como uma ação po-
sitiva da sociedade, que realmente sabe 
quem é o culpado da história”, ressaltou 
o presidente da Assof. 

Militares pararam seus serviços por 
estarem indignados com decisão judicial

Tropa se aquartelou, demonstrando 
solidariedade ao irmão de farda
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O
ano de 2004 trouxe consigo 
uma novidade para a região 
do 18º Batalhão: O PROERD 
(Programa Educacional de 

Resistências às Drogas), um trabalho de 
educação preventiva que tem o objetivo 
de trazer conscientização sobre as dro-
gas em geral. É um projeto que integra 
a Polícia Militar, Escola e Família.

Atualmente o Proerd está implan-
tado em toda a região do 18º Batalhão, 
que abrange Ouvidor, Três Ranchos, 
Davinópolis, Campo Alegre, Goiandira, 
Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, dis-
tritos de Santo Antônio do Rio Verde, 
Pires Belo e povoado Martírios que fica 

a 130 km de Catalão. Ao findar do ano 
de 2008 podemos contabilizar 12.500 
alunos orientados pelo programa em 
toda região.  

corpo docEntE
Para o sucesso do projeto é pre-

ciso contar com instrutores habilitados 
e dedicados, o 18º Batalhão possui 
profissionais altamente gabaritados: o 
mentor e coordenador do programa, 2º 
Sgt Wilton Ferreira, e os instrutores: Cb 
João Batista de Almeida Filho, Sd Wilton 
da Silva Diniz, Sd José Rubens Mesquita 
Rosa, Sd Leida Maria Resende Nassar 
e Sd Elaine Cristina da Silva. Além de 

região de Catalão

Apoio de iniciativa privada 
auxilia no atendimento de 
100 % dos alunos

Proerd em toda
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ministrar com excelência as atividades 
curriculares eles criam elos de amizade 
com a sociedade, fato que traz mais 
eficácia em suas ações. Eles orientam 
os estudantes do 5º e 7º ano do ensino 
fundamental, na faixa etária de 08 a 14 
anos, ensinando aos mesmos várias 
técnicas de auto-controle e resistência 
às pressões dos amigos e traficantes 
para o uso de drogas e também como 
evitar a prática de atos violentos. 

Mikael Cairo, aluno do 5º ano do 
Colégio Estadual Instituto de Educação 
Matilde Margon Vaz, par ticipante do 
programa, conta que aprendeu coisas 
muito importantes sobre o mundo das 
drogas. “O PROERD é muito importante 
pra mim. Ele me ensinou muitas coisas 
que eu não sabia, como a existência de 
outras drogas como o cigarro e a cerveja, 
que fazem muito mal pra quem usam”.  
A estudante Cynara Almeida do 7º ano 
do Colégio Estadual Maria das Dores 
Campos, afirma que é um programa que 
deve ser aplicado em todas as fases 

escolares “Eu acho que de-
veria ter o PROERD em todas 
as séries, até a faculdade, 
pois, o PROERD é muito 
bom! Ele ensina como dizer 
não às drogas, violência e a 
resistir a influência negativa 
de colegas”, afirmou. 

Para os pais o progra-
ma é um grande apoiador 
na educação dos filhos. 
Nisdete Aparecida Ferreira, 
mãe de aluna 5º ano afirma 
que o projeto trouxe mudanças compor-
tamentais em sua filha.  “O PROERD 
surgiu para melhorar a vida da minha 
filha, hoje ela tornou-se uma pessoa 
consciente sobre os perigos que as 
drogas trazem para a vida. Estou muito 
feliz com o programa”. Vanderlan Simão 
tem uma filha cursando o 7º ano e conta 
que o programa aguçou o censo crítico 
de sua filha. “O programa está fazendo 
com que ela escolha melhor os seus 
amigos, pois, sabemos que os amigos 

hoje têm grande influência 
na vida de nossos filhos. 
Agradeço a Polícia Militar e os 
policiais do PROERD por nos 
ajudar na educação de nossos 
filhos”, destaca o pai.

As escolas como um 
todo, tem presenciado um 
sentimento de  segurança com 
a presença dos policiais, fato 
que reduziu o índice de atos 
infracionais como, brigas e 
pequenos furtos.

De acordo com o comandante do 
18º Batalhão, Major Pereira, a região se 
desponta no Estado de Goiás, talvez no 
Brasil, por atender 100% da demanda 
estudantil do ensino fundamental de 
todas as redes escolares, tanto na área 
urbana quanto na zona rural.  “Esse 
sucesso vem sendo alcançado graças 
o apoio e parceria do Grupo Anglo 
American, que desde 2006 acreditou 
na responsabilidade social, através do 
trabalho preventivo junto às crianças 
e adolescente da nossa região. Assu-
mindo assim, o patrocínio de todos os 
materiais necessários para aplicação 
do programa, como cartilhas, diplomas, 
camisetas e brindes para todas as crian-
ças. Destinando em 2008 mais de R$ 
56.000,00 (cinqüenta e seis mil Reais), 
revelando a preocupação das empresas 
com o futuro das crianças e adolescen-
tes, por isso agradecemos de forma 
especial à parceria com o Grupo Anglo 
Américan, pela confiança e credibilidade 
depositada na Polícia Militar”, destaca 
o comandante.
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Nova sede administrativa da Fundação Tiradentes terá obra concluída no início de 2009

A 
Fundação Tiradentes foi instituí-
da em 10 de julho de 2003 com 
a finalidade de proporcionar aos 
policiais militares do estado 

de Goiás (ativos e inativos) e seus de-
pendentes, um trabalho de assistência 
social que compreende atendimento 
médico, odontológico, hospitalar, far-
macêutico, habitacional, educacional, 
serviço social, cultura e espiritual.

A instituição foi criada a par tir 
da necessidade de modernização do 
modelo do Ser viço de Assistência 
Social da Polícia Militar do Estado de 
Goiás, criada originalmente no ano de 
1966, cujo comandante era o Cel PM 
Eurípedes Curvo. O denominado Centro 
de Assistência Social era subordinado 
à Diretoria de Pessoal e comandado 
pelo Capitão PM Farmacêutico Zenom 
Sardinha Oliveira. 

No ano de 1982 com o intuito 
de trazer um melhor atendimento aos 
policiais militares e seus dependentes 
na questão de assistência social a 
seção passou por uma reestruturação 
e começou a contar com psicólogos 
e assistentes sociais em seu quadro 
profissional.  O recurso financeiro para o 
desenvolvimento das atividades era pro-
veniente do Fundo de Assistência Social 
(FAS-PMGO), originário do recolhimento 
de 5% do salário dos policiais militares 
ativos, inativos e pensionistas. 

O modelo do Centro de Assistência 
Social aos poucos foi se tornando ultra-
passado, sendo assim, por iniciativa 
do Cel Edson Costa, ex-comandante da 
PMGO, do então comandante da corpo-
ração, Cel Marciano Basílio de Queiroz 
e do Diretor da entidade, que mais tarde 
viria a se tornar o diretor presidente da 

Fundação Tiradentes, o Tenente Coronel 
Elói Bezerra de Castro Neto, foi criada 
a Fundação Tiradentes.  O seu estatuto 
foi elaborado pelo Tenente Coronel 
Elói, que está à frente da instituição 
desde sua criação. Como instituidores 
foram convidadas as entidades de 
classe representantes dos policiais 
militares, como a Associação dos Ofi-
ciais da PMGO, Associação de Cabos 
e Soldados da PMGO, Associação dos 
Militares Inativos (AMIGO), Associação 
dos Subtenentes e Sargentos da PMGO 
e a Caixa Beneficente dos Servidores 
Militares de Goiás. 

A Fundação Tiradentes é formada 
pelo Conselho de Curadores, composto 
por sete integrantes, sendo presidido 
pelo Chefe do Estado Maior da Polícia 
Militar e tem uma presidência de honra 
exercida pelo Comandante Geral da Po-
lícia Militar que tem direito a assento e 
voz, pelo Conselho Fiscal composto por 
três integrantes que tem como função 
o controle interno, como a emissão de 
pareceres e fiscalização de natureza fi-
nanceira, contábil e orçamentária e pela 
Diretoria Executiva, que corresponde ao 
órgão de coordenação, superintendência 
e execução e também é composto por 
três integrantes. Todos os cargos têm 
mandato de três anos, podendo ser 
reconduzidos ao final deste prazo. 

Com muita seriedade e trabalho, 
vários são os benefícios oferecidos pela 

Fundação Tiradentes como por exem-
plo, atendimento social e psicológico, 
custeio de guias do Ipasgo, indenização 
de despesas referente às assistências 
odontológicas, ortopédicas e oftalmoló-
gicas  que não são cobertas pelo Ipasgo 
ou que não são realizadas pelo Hospital 
da Polícia Militar, doações de cestas 
básicas, de materiais or topédicos, 
próteses, aparelhos auditivos, enxovais 
para recém nascidos, locação de UTI 
Móvel e tratamento médico em outros 
estados, cursos e palestras, assistência 
espiritual, projeto leite de soja, que visa 
produzir e distribuir leite de soja, assis-
tência funerária, serviço de ambulância 
24 horas para atender os policiais mili-
tares e seus dependentes, projeto natal 
do policial militar, que realiza repasses 
financeiros para as unidades da PMGO, 
para que estas utilizem esses recursos 
nas festividades de final de ano. 

 Há ainda o atendimento dos 
usuários no Hospital da Polícia Mili-
tar, com muitos recursos oriundos da 
Fundação Tiradentes, assim como, a 
aquisição de vários equipamentos para 
o HPM, melhorias físicas da unidade, 
projetos de prevenção de doenças como 
hiper tensão, diabetes, osteoporose, 
obesidade, câncer, cardiopatias, entre 
outras. Projetos de recuperação de 
dependentes químicos com uma equipe 
multiprofissional, que trata de policiais 
militares e dependentes com quadro 
de dependência química ou alcoolismo, 
também estão nas listas de benefí-
cios.

 No campo odontológico a Fun-
dação Tiradentes conta com o Odon-
toClínica, localizada no Complexo de 
Saúde, além de consultórios distribuídos 
pelos Batalhões ou unidades da PMGO 
no interior do estado, além do gabinete 
odontológico móvel que realiza os pro-
cedimentos nas localidades nas quais 
não existam gabinetes da Fundação 
Tiradentes. 

 Um dos programas mais utiliza-
dos pelos usuários da instituição é sem 
dúvida alguma, o da Farmácia da Funda-

Fundação Tiradentes

Instituição de assistência 
social do policial militar 
completa cinco anos de 
excelentes serviços prestados

ção Tiradentes. Projeto no qual os bene-
ficiários podem adquirir medicamentos a 
preço de custo. Existem duas farmácias 
em Goiânia, uma na sede administrativa 
e outra no HPM. Pensando no policial mi-
litar que trabalha no interior do estado, a 
Fundação Tiradentes mantém convênios 
com 25 farmácias nas principais cidades 
do interior. Segundo o presidente da ins-
tituição, o Tenente Coronel Elói, para os 
próximos dias deve ser inaugurada uma 
unidade farmacêutica em Anápolis. 

 Com o intuito de dar mais 
comodidade aos usuários está sendo 
edificada uma nova sede, tratando-se 
de um empreendimento que utiliza o 
que há de mais moderno na construção 
civil. O novo prédio vai abrigar a admi-
nistração, assim como as gerencias dos 
programas desenvolvidos pela Fundação 
Tiradentes, e contará com um auditório 
para 300 pessoas. As obras devem ser 
totalmente concluídas em janeiro ou 
fevereiro do próximo ano. 

 O Tenente Coronel Elói salienta 
que a motivação em presidir a instituição 
está no desejo de servir o próximo, sem 
buscar recompensas. “O meu prazer 
está em servir com alegria, estendendo 
a mão aos colegas de farda que neces-
sitam de ajuda, acolhimento, cumprindo 
o mandamento cristão de amor ao pró-
ximo”, finalizou o presidente. 
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Farmácia da Fundação Tiradentes 
é uma opção para produtos de 
qualidade a preço justo

Ten Cel Elói, diretor presidente da 
Fundação Tiradentes 
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(FAS-PMGO), originário do recolhimento 
de 5% do salário dos policiais militares 
ativos, inativos e pensionistas. 
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Social aos poucos foi se tornando ultra-
passado, sendo assim, por iniciativa 
do Cel Edson Costa, ex-comandante da 
PMGO, do então comandante da corpo-
ração, Cel Marciano Basílio de Queiroz 
e do Diretor da entidade, que mais tarde 
viria a se tornar o diretor presidente da 

Fundação Tiradentes, o Tenente Coronel 
Elói Bezerra de Castro Neto, foi criada 
a Fundação Tiradentes.  O seu estatuto 
foi elaborado pelo Tenente Coronel 
Elói, que está à frente da instituição 
desde sua criação. Como instituidores 
foram convidadas as entidades de 
classe representantes dos policiais 
militares, como a Associação dos Ofi-
ciais da PMGO, Associação de Cabos 
e Soldados da PMGO, Associação dos 
Militares Inativos (AMIGO), Associação 
dos Subtenentes e Sargentos da PMGO 
e a Caixa Beneficente dos Servidores 
Militares de Goiás. 

A Fundação Tiradentes é formada 
pelo Conselho de Curadores, composto 
por sete integrantes, sendo presidido 
pelo Chefe do Estado Maior da Polícia 
Militar e tem uma presidência de honra 
exercida pelo Comandante Geral da Po-
lícia Militar que tem direito a assento e 
voz, pelo Conselho Fiscal composto por 
três integrantes que tem como função 
o controle interno, como a emissão de 
pareceres e fiscalização de natureza fi-
nanceira, contábil e orçamentária e pela 
Diretoria Executiva, que corresponde ao 
órgão de coordenação, superintendência 
e execução e também é composto por 
três integrantes. Todos os cargos têm 
mandato de três anos, podendo ser 
reconduzidos ao final deste prazo. 

Com muita seriedade e trabalho, 
vários são os benefícios oferecidos pela 

Fundação Tiradentes como por exem-
plo, atendimento social e psicológico, 
custeio de guias do Ipasgo, indenização 
de despesas referente às assistências 
odontológicas, ortopédicas e oftalmoló-
gicas  que não são cobertas pelo Ipasgo 
ou que não são realizadas pelo Hospital 
da Polícia Militar, doações de cestas 
básicas, de materiais or topédicos, 
próteses, aparelhos auditivos, enxovais 
para recém nascidos, locação de UTI 
Móvel e tratamento médico em outros 
estados, cursos e palestras, assistência 
espiritual, projeto leite de soja, que visa 
produzir e distribuir leite de soja, assis-
tência funerária, serviço de ambulância 
24 horas para atender os policiais mili-
tares e seus dependentes, projeto natal 
do policial militar, que realiza repasses 
financeiros para as unidades da PMGO, 
para que estas utilizem esses recursos 
nas festividades de final de ano. 

 Há ainda o atendimento dos 
usuários no Hospital da Polícia Mili-
tar, com muitos recursos oriundos da 
Fundação Tiradentes, assim como, a 
aquisição de vários equipamentos para 
o HPM, melhorias físicas da unidade, 
projetos de prevenção de doenças como 
hiper tensão, diabetes, osteoporose, 
obesidade, câncer, cardiopatias, entre 
outras. Projetos de recuperação de 
dependentes químicos com uma equipe 
multiprofissional, que trata de policiais 
militares e dependentes com quadro 
de dependência química ou alcoolismo, 
também estão nas listas de benefí-
cios.

 No campo odontológico a Fun-
dação Tiradentes conta com o Odon-
toClínica, localizada no Complexo de 
Saúde, além de consultórios distribuídos 
pelos Batalhões ou unidades da PMGO 
no interior do estado, além do gabinete 
odontológico móvel que realiza os pro-
cedimentos nas localidades nas quais 
não existam gabinetes da Fundação 
Tiradentes. 

 Um dos programas mais utiliza-
dos pelos usuários da instituição é sem 
dúvida alguma, o da Farmácia da Funda-

Fundação Tiradentes

Instituição de assistência 
social do policial militar 
completa cinco anos de 
excelentes serviços prestados

ção Tiradentes. Projeto no qual os bene-
ficiários podem adquirir medicamentos a 
preço de custo. Existem duas farmácias 
em Goiânia, uma na sede administrativa 
e outra no HPM. Pensando no policial mi-
litar que trabalha no interior do estado, a 
Fundação Tiradentes mantém convênios 
com 25 farmácias nas principais cidades 
do interior. Segundo o presidente da ins-
tituição, o Tenente Coronel Elói, para os 
próximos dias deve ser inaugurada uma 
unidade farmacêutica em Anápolis. 

 Com o intuito de dar mais 
comodidade aos usuários está sendo 
edificada uma nova sede, tratando-se 
de um empreendimento que utiliza o 
que há de mais moderno na construção 
civil. O novo prédio vai abrigar a admi-
nistração, assim como as gerencias dos 
programas desenvolvidos pela Fundação 
Tiradentes, e contará com um auditório 
para 300 pessoas. As obras devem ser 
totalmente concluídas em janeiro ou 
fevereiro do próximo ano. 

 O Tenente Coronel Elói salienta 
que a motivação em presidir a instituição 
está no desejo de servir o próximo, sem 
buscar recompensas. “O meu prazer 
está em servir com alegria, estendendo 
a mão aos colegas de farda que neces-
sitam de ajuda, acolhimento, cumprindo 
o mandamento cristão de amor ao pró-
ximo”, finalizou o presidente. 
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Farmácia da Fundação Tiradentes 
é uma opção para produtos de 
qualidade a preço justo

Ten Cel Elói, diretor presidente da 
Fundação Tiradentes 
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Policiais militares de 
Goianésia participam de 
palestra para atualizar 
seus conhecimentos

23º BPM em Goianésia  preza

pela qualidade

T
odos sabem da impor tância 
da qualificação e reciclagem 
profissional no mundo moderno 
e dinâmico ao qual estamos 

submetidos. A cada dia surgem novas 
técnicas e situações são modificadas 
com o intuído de melhor atender ao 
cliente. No caso da Polícia Militar, o 
cidadão. No município de Goianésia 
não poderia ser diferente com relação 
aos policiais militares da cidade, que 
visam dar um atendimento de excelên-
cia à população. 

Com o intuito de sempre buscar 
melhorias o comandante do 23º BPM 
(Batalhão Portal do Vale do São Patrício), 
Ten Cel PM Ruberliro Rodrigues de Sou-
za, em pareceria com Conselho Comu-
nitário Municipal de Segurança, buscou 
o apoio do estado maior para que fosse 
enviado à Goianésia, um Oficial que 
pudesse oferecer conhecimento sobre 
novas e  melhores técnicas e métodos 
de atuação para  policiais militares lo-
tados no batalhão, tendo como objetivo 
final a sociedade goianesiense.

Com a meta traçada foi realizada 
no dia 29 de outubro, no auditório da 
Prefeitura Municipal, uma palestra pelo 
1º Ten Leão, reconhecidamente um es-
pecialista em policiamento comunitário. 
Sua exposição foi assistida por policiais 
de Goianésia, Jaraguá, São Francisco, 
Jesúpolis, Barro Alto e Santa Rita do 
Novo Destino. Em sua apresentação ele 
buscou salientar e repassar aos presentes 
a melhor maneira de se desempenhar um 
policiamento que beneficie o cidadão com 
maior eficácia e qualidade. 

Além dos policiais estiveram presen-
tes o senhor Antônio Rodrigues, represen-
tante do prefeito em exercício, Sargento 
Ariosvaldo Gomes, padre André Luiz do 
Vale, pastor José Luiz Pinto, professora 
Cleusa Alvarenga, presidente do CONSEG 
e todos os oficiais da Unidade, dentre ou-
tras autoridades civis e eclesiásticas.

Palestra sobre policiamento comunitário reúne militares da região do Vale do São Patrício
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T
odas as quartas-feiras ao meio 
dia e meia os moradores da 
cidade de Goianésia tem um 
bom motivo para sintonizar seus 

aparelhos de rádio na Rádio Itajá FM: 
o programa “Por tas Aber tas Polícia 
Militar e Comunidade”.  

A idealização do programa partiu 
do diretor geral da rádio, Antonio Luiz. 
Com uma idéia na cabeça ele procurou 
o Comandante do 23º BPM, Ten Cel PM 
Ruberliro Rodrigues de Souza, para que 
o mesmo participasse semanalmente 
de um programa da grade da Rádio 
Itajá com o intuito de informar a socie-
dade sobre as principais ocorrências 
do município. O Ten Cel Ruberliro, por 
sua vez, indicou o 1º Tenente Romão 

Polícia Militar realiza 
trabalho de prevenção 
em programa de rádio 
em Goianésia

Nas ondas
do Rádio

e 1º Tenente Caio para comandasse a 
atração em seu nome. 

Passaram-se dez meses e o “Por-
tas Abertas Polícia Militar e Comuni-
dade”, continua no ar e torno-se um 
grande campeão de audiência. Um dos 
colaboradores do programa é o Carlão 
do Oxigênio conhecido comerciante e 
radialista da região

Através do telefone (062) 3353-
2047 os ouvintes podem par ticipar 
ao vivo do programa trazendo críticas, 
sugestões, elogios, enfim interagindo 
em busca de uma segurança pública de 
mais qualidade. 

A meta dos Oficiais é realizar o 
trabalho de prevenção através da mídia, 
levando aos ouvintes dicas de segurança 

para que todos tenham paz no trânsito, 
em casa, nas ruas, onde quer que 
estejam, ou seja, trazendo uma maior 
aproximação com a comunidade. 

Dia :
Toda quarta-feira 
Hora:
12h30min
Locutores:
Tenente Romão e Tenente Caio
Participação especial:
Carlão do Oxigênio

Grade de 
programação

Programa Portas abertas: Polícia Militar e Comunidade é um campeão de audiência em Goianésia
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E
ram três horas da manhã do 
dia 09 de novembro de 2008. 
A população de Mozarlândia 
repousava em mais uma noite 

de luar. Entretanto, sempre atenta 
a qualquer perigo, os policiais da 3ª 
CIA do 6ª BPM, faziam sua ronda pela 
cidade, garantindo o sossego de seus 
morados. De repente, surge no rádio a 
notícia que um táxi havia sido roubado 
em Goiânia e que possivelmente os 
meliantes estariam com o refém nas 
proximidades do município.

Sem se ausentar da batalha, os 
militares Sgt Edson Pádua Godim, Sd 
Jean Pitágoras da Silva, SD Roberto 
Ferreira Batista, Sd Reginaldo Cleiton 
Lopes e Sd Paulo Sérgio de Souza, não 
temeram o perigo e começaram a pro-
curar os bandidos. Não passou muito 
tempo e a eficiente tropa encontrou o 

de Polícia Militar

Ação rápida e 
eficaz finaliza 
seqüestro 
relâmpago

3ª Companhia

veículo que havia sido seqüestrado na 
capital. Eles conseguiram localizar o 
veículo táxi Fiat Siena estacionado com 
a vítima em seu interior.

Ao perceberem a ação enérgica 
dos policiais, os meliantes saíram cor-
rendo pelos fundos de um galpão onde 
era realizada uma festa. Após libertarem 
a vítima e a colocarem em local seguro, 
foram chamados outros policiais milita-
res, que estavam de folga (Sgt Wagner 
Cardoso Avelar, Sd Edson Rodrigues 
dos Santos e Sd Ivo Barbosa da Silva), 
conseguiram prender todos os meliantes 
e os autuaram em flagrante delito.

Com os criminosos foram apreen-
didos dois revolveres, duas mascaras e 
fitas crepe, utilizados para a prática do 
crime. Com esta ação esses militares 
enalteceram o conceito da corporação 
perante a sociedade mozarlandense.

Para o comandante da 3ª CIA, Ma-
jor Jacks Martins de Oliveira, a atuação 
corajosa e eficiente de seus policiais foi 
uma prova do preparo e desprendimento 
dos mesmos, que não mediram esforços 
para executar uma ação delicada, em 
prol da cidadania. “Estou muito satis-
feito com meus policiais. É um prazer 
enorme tê-los sob meu comando. Entre 
várias ocorrências de flagrante delito 
que os valorosos policiais militares 
desta Companhia vêm atuando, essa 
se destacou muito, inclusive foi notícia 
em um jornal de grande circulação no 
estado”, afirma o comandante.

A Polícia Militar de Goiás tem a 
honra de contar com homens bravos 
e valorosos honrando a sesquicen-
tenária farda dessa instituição, que 
trabalha diuturnamente em defesa dos 
cidadãos goianos.
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Durante todo o dia o clima da vo-
tação foi de fraternidade, tranqüilidade 
e camaradagem entre os concorrentes, 
que acima da disputa, almejavam um 
bem maior da a classe. Na ocasião, mui-
tos oficiais simpatizantes demonstravam 
suas escolhas através das camisetas. 
As duas chapas buscavam ainda conven-
cer os eleitores que chegavam ao Clube 
para votar entregando aos mesmos um 
folder com as propostas de cada uma e 
os candidatos à presidente da Assof se 
mostravam confiantes na vitória. 

Nesse clima harmônico, Major 
Araújo, representante da Chapa 1, de-
monstrava bastante tranqüilidade e a 
certeza de ter desempenhado uma boa 
gestão a frente da Assof. “A nossa ex-
pectativa é de vitória, queremos vencer 
e continuar o trabalho, nossa chapa está 
animada e vibrante. É um importante 
passo para mostrarmos nas urnas a sa-

tisfação dos companheiros com a nossa 
administração”, afirmava Araújo. 

Já o outro postulante, Major Ané-
sio, Chapa 2, acreditava na alternância 
de poder, como forma de buscar me-
lhorias para entidade. “ A expectativa 
é sair vencedores, marcar posiciona-
mento. É impor tante essa dialética, 
mais abertura para que as discussões  
da Associação se tornem mais am-
plas. Vamos tentar atingir o objetivo 
da Assof e dar mais visibilidade política, 
implementar dispositivos do estatuto, 
como a realização de prévias, o fundo de 
auxílio político, além de trabalhar contra a 
evasão de associados, que muitas vezes 
saem por não ver o trabalho realizado, 
pois, apontamos falhas na divulgação 
dos mesmos, na venda da imagem da As-
sof. As pessoas muitas vezes confundem 
o espaço recreativo com a Associação, 
que são coisas completamente distintas. 

é reeleito presidente da Assof

Oficiais escolhem 
diretoria para o 
biênio 2009-2010

Major Araújo

Major Araújo da Chapa Representação e Voz foi reeleito presidente da Assof

F
oi realizada no dia 05 de no-
vembro, no salão de festa do 
Clube dos Oficiais, a eleição 
para diretoria da Associação dos 

Oficias da Policia e Bombeiros Militares 
do Estado de Goiás, que ficará à frente 
da instituição pelo próximo biênio. Na 
opor tunidade, concorreram ao cargo 
maior os majores Araújo, que buscava 
a reeleição, e Anésio, que contava com 
o apoio do Comando da PM.
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facilite aos sócios usufruírem com mais 
agilidade os benefícios. 

Muitos oficiais da ativa e reserva 
marcaram sua presença no evento, res-
saltando sempre o processo cristalino 
realizado nessas eleições. Segundo 
Capitão Lima, comandante da companhia 
destacada de Água Limpa, “O processo 

Precisamos nos preocupar com a defesa 
dos interesses classistas permanente-
mente. Além disso, com relação a parte 
recreativa queremos firmar mais convê-
nios na capital e também no interior do 
Estado  com clubes e afins para melhorar 
atender nossos associados e montar 
um sistema de controle e acesso que 

eleitoral da Assof foi ótimo, uma oportu-
nidade de avaliar a cada dois anos o tra-
balho da direção da entidade. Se o resul-
tado for positivo podemos manter, senão 
podemos trocar. E dois anos acredito ser 
tempo suficiente para isso. Gostaria de 
salientar que a equipe atual está fazendo 
um excelente trabalho”, ressalta Lima. 
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Outro que aproveitou o dia para votação 
foi o Capitão Ricardo, 9º Batalhão. Para 
ele, a Assof é a representação da classe 
perante o governo e a sociedade, é ela 
que deve mostrar a nossa força. “Com 
relação ao processo eleitoral da Assof, eu 
acho errado quando se tem apenas uma 
chapa. É preciso ter concorrência, por 

isso, gostei deste ano. Afinal podemos 
verificar as propostas de cada um, é bom 
porque traz novas idéias. Eu espero que 
a próxima diretoria continue lutando pela 
classe e concretize algumas coisas que 
estão em andamento tanto para a Polícia 
Militar quanto para o Corpo de Bombeiros 
Militar”, destaca. 

Democracia e confraternização marcaram o dia da eleição 
da diretoria da Assof para o biênio 2009/2010

O comandante do 9º Batalhão, 
Major Freitas, também ressaltou a im-
portância do processo democrático e a 
participação efetiva da Assof em defesa 
dos oficiais. “É importante sermos bem 
representados no âmbito estadual. E so-
mente através da democracia podemos 
ter a certeza dessa representação, e 
com relação às eleições para se ter uma 
real democracia é preciso que mais de 
uma chapa se inscreva no processo. E 
temos a certeza que sairá vencedora 
aquela chapa que apresentar as melho-
res propostas e as mais viáveis. Com 
relação à parte classista, espero que 
a diretoria eleita continue buscando 
melhorias salariais e mais união com 
as outras associações para fortalecer a 
luta. Com relação ao clube a busca em 
melhorias pela qualidade do local para 
torná-lo um lugar mais aprazível ainda”, 
enfatiza o comandante. 

O Tenente Coronel Abílio, diretor 
administrativo da Fundação Tiradentes, 
salientou a interatividade dos oficiais e 
a postura dos candidatos. “Sabemos da 
necessidade do processo democrático 
pela vias legais. Mas devemos salientar 
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que por parte dos militares o processo 
eleitoral não é visto como uma competi-
ção. Cada chapa tem o seu valor. Ambos 
tem interesse de valorizar os oficiais. Não 
há disparidade, o desejo é proporcionar 
assessoria jurídica, valorizar o militar e 
trazer comunhão, lazer, cultura”, afirma.  
Esse pensamento também foi compar-
tilhado pelo Coronel da Reservar Gilvan  
Durvalino Câmara, que destacaram a 
importância de uma organização forte 
e representativa. “Tenho cer teza de 
qualquer resultado que obtenhamos nas 
urnas estaremos bem representados. 
São duas chapas com pessoas excelen-
tes e dispostas a lutar pelos interesses 
coletivos”, disse o Cel Gilvan. 

dEfinição
Assim que o relógio marcou 17 

horas, a urna foi lacrada e começaram a 
contagem de votos. Candidatos apreen-
sivos e correligionários esperançosos, o 
primeiro dos 643 votos foi para a Chapa 
1 de Major Araújo. Logo no início, ouve 
uma alternância de vantagem, Major 
Anésio passara na frente, contudo, foi 
algo momentâneo, e a preferência dos 
oficiais por Major Araújo ia se evidencian-
do a cada voto lido. Quando a Chapa 1 
chegou aos seus 100 votos, a opositora 
contava com apenas 57, diferença que 
só foi aumentando.

Assim que alcançou os 323 votos 
necessários para a vitória, integrantes 
da Chapa 1 discretamente aplaudiram o 
vencedor. Por fim, com todos votos aber-
tos, a eleição para presidente da Assof 
para os próximos dois anos, elegeu Major 
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Componentes da Chapa 1 
“REPRESENTAÇÃO E VOZ”

Araújo com 424, enquanto Major Anésio 
teve a preferência de 221 oficiais, além 
de apenas um voto em branco.

Para o vencedor do pleito essa con-
quista se deve pelo apoio sempre presen-
te dessa atual diretoria. “Mais uma vez 
colocamos a disposição dos interesses 
dos oficiais nossos trabalhos. Acredito 
que a vontade da maioria refletiu a boa 
gestão que estamos desempenhando. 
Pois nesses quatro anos que estive a 
frente da entidade, nunca me ausentei de 
nenhuma batalha, pelo contrário, sempre 
enfrentei os embates de cabeça erguida, 
pois sabia que acima de tudo, estava 
representando uma classe especial, que 
merece respeito por parte de todos”, 
destaca Major Araújo. Para o presidente 
reeleito a participação de uma outra cha-
pa no processo foi bastante salutar, pois 
indicou de forma veemente as diretrizes 
dos oficiais. “Sei que tanto eu, quanto o 
Major Anésio, almejamos futuro positivo 
para nossa Associação. Tivemos ao nos-
so lado amigos com honra e dignidade, 
fato que engrandeceu ainda mais essa 
vitória. Todavia, sabemos que a chapa 
opositora tinha o aval e o respaldo do 
comando–geral, autoridade que às vezes 
criticamos por medidas, que julgamos 
inapropriadas. Entendo que com esse 
pleito, mandamos também um recado 
para o comando, de que os oficiais não 
estão tão satisfeitos com esse compor-
tamento”, enfatiza Araújo.

Por fim, encerrada a apuração, 
Major Anésio parabenizou o candidato 
vencedor e garantiu o apoio. “A partir de 
agora estaremos ao lado do Major Araújo 

em prol de dias melhores para a Assof. 
Temos muito que fazer e pode ter certeza, 
Araújo, que eu e meu grupo estará do 
seu lado nesses dois anos de batalha”, 
finalizou Anésio.



2�
REVISTA

Segurança PúblicaDezembro - 2008

A
s Corregedorias em geral atuam 
na orientação, coordenação e 
execução de políticas voltadas 
à atividade correicional. Elas 

desempenham papéis específicos den-
tro de cada Órgão ao qual pertencem, 
atuando, em observância e com especial 
zelo, pelos princípios da legalidade, im-
pessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência esculpidos no art. 37, da 
Carta Magna de 1988, tendo em vista 
uma maior efetivação de apoio à pres-
tação jurisdicional. 

Esse papel de magnitude exercido 
pelas Corregedorias, manifestado no 
controle disciplinar e a correta aplica-
ção da justiça, fortalece as Instituições 
dando-lhes credibilidade e confiabilidade 
junto à sociedade onde atuam.

As Corregedorias recebem as 
reclamações e denúncias de quaisquer 
interessados, relativas aos profissionais 
das Instituições que representam, e, a 
partir daí, executam suas tarefas de 
correições por meio de sindicâncias, 
inquéritos, conselhos disciplinares, 
dentre outros procedimentos próprios 
de sua atividade correicional.

As Corregedorias têm um papel 
importantíssimo de fiscalização e con-
trole interno das ações dos membros de 
uma Instituição, no tocante a matérias 
disciplinares e criminais, na medida que 
asseguram a disciplina e a apuração das 
infrações penais na Corporação.

O Poder Judiciário, o Ministério 
Público e a Administração, entenda no 
âmbito governamental, a exemplo do 
que ocorre no Estado de São Paulo, 
todos têm as suas Corregedorias, 
portanto as polícias, tanto militar como 

civil, não poderiam ficar órfãs de um 
controle interno de cunho correicional, 
que investigue a conduta do seu pessoal 
e recomende ações disciplinares.

Tão importante quanto a atividade 
principal e razão da existência de um 
Órgão, é o trabalho complementar das 
Corregedorias. Em toda área de traba-
lho existem os desvios de conduta e, 
dependendo do âmbito de atuação do 
Órgão, os desvios profissionais podem 
custar caro, inclusive a própria vida. É 
nesse diapasão que as Corregedorias 
Policiais e, em especial, as Militares 
entram em ação, mediante um papel 
bem definido de repressão de condutas 
desafinadas com o desiderato da Insti-
tuição Policial.

As Corregedorias trabalham, não 
raras vezes, com policiais que sofrem 
de desvios de conduta e reprimem 
corajosamente uma diversidade de com-
portamentos delituosos, representados 
pelos atos de infração, ora disciplinares, 
ora criminais.

Estas exercem um equilíbrio salu-
tar, com medidas de contrapeso, uma 
vez que, tendo um bom desempenho e 
se mostrando firmes em seu trabalho, 
conseguem inibir as condutas negativas, 
danosas, que costumeiramente provo-
cam o clamor público. As medidas de 
correição exercem um caráter pedagógi-
co de efeito psico-intimidativo, gerando 
no eventual infrator a certeza da punição 
e, assim, funciona como um freio para 
os demais membros da Instituição.

Reforça esta idéia, relatório di-
vulgado, no dia  15/09/08, da autoria 
de Alston (2008), relator especial do 
Conselho de Direitos Humanos das 

Nações Unidas sobre Execuções Arbi-
trárias, Sumárias ou Extrajudiciais, que 
recomenda “reformas dos policiais civis, 
militares, nas corregedorias, no Ministé-
rio Público...”; visando o fortalecimento 
das Corregedorias, como uma de suas 
propostas.

Exsurge, portanto, que às Correge-
dorias deve-se dar um apoio e incentivo 
de forma a fortalecer o pessoal que 
atua nessa área, por força de seu com-
promisso profissional. É opinião que as 
Corregedorias não devem ser encaradas 
como aquele ramo da atividade policial 
que está ali para punir aqueles que “tra-
balham”, que “verdadeiramente” fazem 
o serviço policial. A Corregedoria, assim 
como os demais segmentos de uma 

Como funcionam as
Corregedorias

Capitão Marco 
Antônio Ferreira 
discorre sobre a 
importância das 
corregedorias
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Instituição policial, executa papel tão 
importante como aquele que trabalha 
na atividade fim.

Aquele que age lá na ponta, que 
trabalha movido por princípios e valores 
consagrados pela sociedade e que dese-
ja uma sociedade mais ordeira e pacífi-
ca, reconhece o papel da Corregedoria 
no combate aos maus profissionais. Ao 

final, todos atuam buscando um objeti-
vo: a segurança pública.

Este Oficial Intermediário muito 
se orgulha de desempenhar, mesmo 
que temporariamente, este desiderato 
como OFICIAL CORREGEDOR, cônscio 
que uma parcela de contribuição, por 
pequena que seja, é o suficiente para 
fazer a diferença neste complexo sis-

tema que objetiva o bem-estar social. 
As dificuldades existem e estão aí para 
serem superadas, é como a máxima 
latina “datum per ficiemus múnus”, 
missão dada, missão cumprida! Avante, 
companheiros desta empreitada!

MARCO ANTONIO Ferreira

Capitão QOPM 

O Advogado da Assof, Carlos Augusto dos 
Santos Rocha, foi homenageado por atividade de 
liderança junto a Acieg. A Associação dos Oficiais 

se sente honrada por ter em seu quadro pessoa 
de tamanha credibilidade, ética e estima.

Gostaríamos de agradecer a to-
dos aqueles que nos apoiaram e que 
continuam acreditando em nossa 
administração. Por ter a cer teza que 
estamos lutando por realizações nas 
áreas jurídicas, sociais e recreativas 
na Assof.

Obrigado e continuem entrando 
em contato conosco através dos 
e-mails da Assof (cboficiaispmgo@
gmail.com) e da presidência (pre-
sidente@assof.org.br), enviando 
críticas e sugestões de pauta para 
as próximas edições. Fiquem à 
vontade. 

Major Araújo  - Presidente da Assof 

Caros amigos da chapa 1
Com o devido respeito aos tam-

bém meus amigos da chapa 2, e com a 
devida vênia deles. Gostaria de Parabe-
nizar a gestão atual da ASSOF, brilhan-
temente conduzida pelo Maj Araújo. 
Ao ensejo reafirmo meus parabéns, a 
chapa vencedora um abraço.” 

Atenciosamente,
Maj BM Nolasco

“É realmente maravilhoso poder 
comemorar!!! O resultado mostra 
que o trabalho que vem sendo feito 
na ASSOF é o diferencial da equipe... 
Parabéns pela vitória...”

1º Sgt Viviane - Diretora Social da ASSEGO

E-mails
“Sr. Maj QOPM Araújo, Presidente 

da Associação dos Oficiais PM e BM, é 
com alegria que manifesto os mais pro-
fundos votos de sucesso continuado jun-
to a nossa Associação. Verdadeiramente 
a vitória veio por aquilo que o Senhor 
tem feito nos representando e, diga-se 
de passagem, com muita galhardia e, 
em especial com muita coragem. Seja 
a nossa voz, faça aquilo que nós não 
podemos dizer. Diga, comunique a nossa 

insatisfação as autoridades. O Senhor 
hoje é o novo.  Não o novo simbólico, 
representativo. Mas o novo que faz, 
que luta, e que nunca esteve apanigua-
do. Sua carreira tem os mesmos traços 
da esmagadora maioria dos Oficiais. 
Nada na nossa vida veio de graça, por 
meio de conchavos. Existem marcas 
que nos identificam. Parabéns! Conte 
com este companheiro.”

Cap PM Marco Antonio Ferreira
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A 
16ª Companhia Independente de 
Polícia Militar completou, no dia 
27 de novembro de 2008, o 8º 
aniversário de criação. Sediada 

no Jardim Tiradentes, no município de 
Aparecida de Goiânia, a Unidade pertence 
ao 2º Comando Regional de Polícia Militar 
e tem um contingente de 109 policiais 
militares, atualmente sob o comando do 
Major Sérgio Marques Duarte.

Encarregada de manter a ordem 
em 47 bairros, incluindo as zonas urba-
na e rural da cidade de Aragoiânia, seus 
integrantes têm prestado relevantes ser-
viços ao longo destes anos, enfatizando, 
ultimamente, a postura de aproximação 
com a comunidade, realizando e defen-
dendo a filosofia da Polícia Comunitária, 
enriquecida com a setorização das zonas 

de conflitos, o que tem otimizado os 
resultados que todos esperamos do 
Poder Público, na área de segurança. É 
a Polícia e o cidadão buscando soluções 
em conjunto, estabelecendo parcerias.

Neste último ano, muitas ativida-
des operacionais foram desencadea-
das, todas elas seguindo diretrizes do 
Alto Comando da Corporação. Patru-
lhamentos, bloqueios, apoios a outras 
instituições, detenções por vários mo-
tivos, nada que tenha fugido a rotina 
da tropa. Entretanto, foi experimentado 
um processo de amadurecimento que 
tem promovido excelentes resultados, 
que é este de contar com o respaldo 
dos diversos seguimentos sociais, 
através de ações positivas que vêm 
envolvendo CONSEG’S, Associações 

16ªCIPM 
se destaca 
por ações 
comunitárias

de serviços prestados
8 anos

Comerciais, Polícia Civil, cidadãos 
anônimos, entre tantos.

Neste marco em que se brinda os 
150 anos da Polícia Militar de Goiás, 
mesmo com o tombamento de alguns 
militares, dignos sempre de reconheci-
mento e lembrança, é importante frisar 
que a 16ª CIPM tem sido imprescindível 
em todo o contexto, pois, além do suor 
empregado diuturnamente, seus com-
ponentes têm mediado conflitos com 
diferenciado conhecimento técnico-pro-
fissional e compromisso para com as 
nossas missões.

Segundo o Major Sérgio, a credibili-
dade tem sido a marca dessa renomada 
companhia e compromisso a sua rotina. 
“Prontos a servir, sempre estaremos!”, 
salienta o comandante.



28
REVISTA

Segurança Pública Dezembro - 2008

F inanças
Prestação de contas mês de junho de 2008

RECEITA

Saldo do mês de junho de 2008 R$ 3.151,67

Mensalidades sócio Militares R$ 76.166,88

Mensalidades sócio civil R$ 2.880,00

Locação do  salão de festas R$ 1.400,00

Hotel de  Trânsito R$ 1.145,00

Natação R$ 385,00

Estacionamento R$ 1.445,00

Convite ingresso R$ 90,00

Exame  médico R$ 400,00

Locação do  Restaurante R$ 1.300,00

Locação das  Quadras R$ 1.245,00

Locação  quadra de  basquetebol R$ 250,00

Mensalidades de  Jiu Jitsu R$ 50,00

Venda  de  Petecas   (  Pequita  Super ) R$ 10,00

Locação Col. de Férias Polivalente São José R$ 2.000,00

Locação  Sala  do  Jurídico R$ 400,00

Locação  Campo de  Futebol R$ 400,00

Total  Ativo R$ 92.718,55

DESPESAS

Serviço extra R$ 365,00

Doação Banda de Música BM R$ 350,00

Folha  de  pagamento R$ 15.064,69

Custas judiciais (Associados) R$ 567,28

Limpeza e conservação R$ 1.787,00

Gasolina (Pálio) R$ 658,62   

Doação Maratoninha do BMGO R$ 500,00

Álcool (Vectra) R$ 650,93

Parcela 1/6  Ressar.  mat. jurídico R$ 1.073,00

Água Nina “Consumo” R$ 53,20              

Parcela 1/3  Revista  Form. CHOA/2008 R$ 1.500,00

Vivo Empresa R$ 1.324,16     

Conservação e Manutenção   das    piscinas R$ 1.804,59     

Reparos das Bombas/Motor das piscinas) R$ 878,00

P I S R$ 136,83

IPTU / 2004 parcela 18/24 R$ 877,93

Doação Juríd. Sind. Cap QOPM José Ricardo Osório Dantas R$ 500,00

Parcela  10/36 Vectra R$ 1.458,08

Peças  e  materiais de  construção  e  reparos R$ 3.640,49

FENEME R$ 200,00

Gás  para  Sauna R$ 520,60

Ração para os animais R$ 150,00

Federação  dos  Clubes R$ 100,02

Três Botijões de gás (Chalés Aruanã – GO) R$ 105,00

Reparo   Elétrico/Salão  de Festas R$ 817,00

Celg R$ 5.580,09

Material Permanente (máquina de limpeza a vapor) R$ 1.019,84

Despesas velorio func. Pereira,  parcela  1/3 R$ 1.828,15

Contribuição  Sindical (FENAC) R$ 60,00

Doação   COPOM R$ 300,00

Instalação antena de TV R$ 75,40

Aniversariantes do mês (Funcionários  e  Diretores) R$ 296,80

Torneio de Basquetebol ( Maceió – AL ) R$ 136,15

Senalba – GO R$ 370,00

Gratificação de Diretoria R$ 2.945,00

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

Papelaria  /  Expediente R$ 297,90

Contador R$ 622,50

Química R$ 622,50

Médico R$ 640,00

Diretores de Dia R$ 450,00

RPA  - Izabel Inês Gontijo Barbosa Larrain (Profª  Natação) R$ 91,00

Tinta  para  Impressora R$ 220,00

RPA   04/2008 Profª  Natação   Paula  de  Oliveira  Santos R$ 140,00

Consertos  e  reparos  no   toboágua R$ 717,68

Devolução de desconto indevido aos  Associados R$ 540,00

Saneago R$ 1.036,90

Diretor  Presidente (gratificação) R$ 1.660,00

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

Reginaldo   - SD PM (motorista) R$ 543,00

Freitas  - SD PM (moto boy) R$ 700,00

Edilson – CB PM R$ 100,00

Lima   –   CB PM R$ 100,00

Valdecy (estacionamento) R$ 415,00

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

Restaurante R$ 3.342,31

Jurídico R$ 6.000,00

Coroa  de  Flores R$ 300,00

CNCG  -   Cel  PM  Edson R$ 200,00

CNCG  -   Cel  BM  Manzan R$ 200,00

Consertos e  reparos (Salão de  festas) R$ 413,70

Diarista  Nilmar  Cardoso de  Oliveira R$ 750,00

Cópias  de  chaves  (  Hotel  de  trânsito ) R$ 119,90

Doação (Jur.) defesa 1º  Ten QOPM Gustavo Rocha R$ 1.000,00

Despesas  Viagem   departamento  Jurídico R$ 100,00

Brasil  Telecom   S.A   ( 3241.9271 ) R$ 677,66         

Construção  Quadra  Tênis R$ 3.565,60

IRRF R$ 475,83  

FGTS R$ 1.094,61   

INSS R$ 4.671,11

Parcela   06/11   ITU  /  Caldas  Novas R$ 250,44   

Correspondências R$ 529,68

Doação  TV  29     -  28º  CIPM R$ 379,00

Lavajato  Pálio R$ 20,00

Aquisição mesas e cadeiras ( Wall Mart ) R$ 1.766,45

Frete  Cadeiras   Wall  Mart R$ 44,15

Férias R$ 1.220,26

Tarifas  bancárias R$ 489,16      

Total Passivo R$ 86.033,19      

Ativo junho de  2008 R$ 92.718,55              

Passivo junho de 2008 R$ 86.033,19      

Saldo Transportado para o mês dejunho de 2008 R$ 6.685,36 

Em junho de 2008 foram pagas dívidas da gestão anterior no valor de R$ 
877,93 (parcela 18/24  IPTU/2004 ), restando ainda (6 parcelas IPTU/2004)

Prestação de contas mês de julho de 2008

RECEITA

Saldo do mês de junho de 2008 R$ 6.685,36

Mensalidades  sócio  Militares R$ 90.916,20

Mensalidades  sócio  civil R$ 2.940,00

Locação do  salão de festas R$ 900,00

Hotel de  Trânsito R$ 825,00       

Natação R$ 50,00

Estacionamento R$ 128,00

Convite ingresso R$ 135,00

Exame  médico R$ 160,00

Locação do  Restaurante R$ 1.300,00

Locação das  Quadras R$ 570,00

Mensalidades de  Jiu Jitsu R$ 190,00

Colônia de Férias   Julho/2008 R$ 27.252,00        

Locação  Lanchonete R$ 1.245,00

Total  Ativo R$133.296,56

DESPESAS 

Despesas da Colônia de Férias julho de 2008 R$ 29.381,15

Serviço extra R$ 275,00

Doação  2º parcela  revista  CHOA/2008 R$ 1.500,00

Folha  de  pagamento R$ 15.151,71

Custas  judiciais   (  Associados ) R$ 1.293,73

Limpeza   e  conservação R$ 1.896,00

Gasolina (Pálio) R$ 595,00   

Doação    6º  CIPM R$ 100,00

Álcool (Vectra) R$ 820,00

Parcela  02/06  Ressarcimento  material  do  jurídico R$ 1.000,00

Água  Nina  “Consumo” R$ 145,60              

INSS    09/2006 R$ 4.806,95

Vivo  Empresa R$ 1.238,23     

Conservação e Manutenção das piscinas R$ 1.895,04     

Reparos das Bombas/Motor  das  piscinas R$ 625,38

P I S R$ 131,24

IPTU / 2004   parcela 19/24 R$ 886,71

Doação  Tendas  29º   CIPM R$ 300,00

Parcela  11/36 Vectra R$ 1.458,08

Peças  e  materiais de  construção  e  reparos R$ 3.257,51

FENEME R$ 200,00

Gás  para  Sauna R$ 600,18

Ração para os animais R$ 1 94,00

Federação  dos  Clubes R$ 100,02

Celg R$ 5.725,64

Despesas  velorio  funcionário Pereira,  parcela  2/3 R$ 468,84

Doação   Gabinete  Indentificação  PMGO R$ 250,00

Rescisão  Pedro Pereira da Luz R$ 1.340,66

Aniversariantes do mês (Funcionários  e  Diretores) R$ 416,80

Profª  Paula  (  Natação ) R$ 140,00

Doação  ( Jurídico )  01/03  Luiz Antônio Raiza R$ 500,00

Reforma do Parque  Infantil R$ 720,00

Despesas  Viagem  do  Jurídico R$ 1 37,00

Conserto  aparelho  de  som R$ 50,00

Doação   festa  formatura  CERGESP/2008-I R$ 400,00

Adubos  Campo de  futebol R$ 378,25

Doação  CEMAN  BM R$ 360,00

Gratificação de Diretoria R$ 2.945,00

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

Papelaria  /  Expediente R$ 397,90

Contador R$ 622,50

Química R$ 622,50

Médico R$ 534,00

Diretores  de   Dia R$ 450,00

Tinta  para  Impressora R$ 120,00

Devolução de desconto indevido aos  Associados R$ 2.467,00

Saneago R$ 1.206,75

Diretor  Presidente    (  Gratificação   ) R$ 1.660,00

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

Reginaldo   - SD PM  ( Motorista      ) R$ 543,00

Freitas  - SD PM        ( Moto Boy      ) R$ 700,00

Edilson – CB PM R$ 100,00

Lima   –   CB PM R$ 100,00

Valdecy    ( Estacionamento  ) R$ 415,00
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Parcela  03/06  Ressarcimento  material  do  jurídico R$ 1.000,00

Água  Nina  “Consumo” R$ 194,00          

INSS    03/2007 R$ 4.868,07

INSS    02/2007 R$ 5.009,21

Vivo  Empresa    R$ 1.354,59     

Conservação   e    Manutenção   das    piscinas R$ 1.986,11     

Impressora  Laser  Mono  Sex4200   (  parcela 1/3 ) R$ 191,15

P I S     R$ 134,10

IPTU / 2004   parcela   20/24 R$ 895,58

Doação  29º CIPM R$ 396,00

Parcela  12/36       Vectra R$ 1.458,08

Peças  e  materiais de  construção  e  reparos R$ 3.668,44

FENEME    R$ 200,00

Gás  para  Sauna R$ 805,16

Ração   para   os   animais R$ 279,50

Federação  dos  Clubes R$ 100,02

Celg R$ 6.692,19

Despesas  velorio  funcionário Pereira,  parcela  3/3 R$ 468,84

Doação 15º CIPM R$ 530,00

Material  Permanente  ( DVD / Som Clube  ) R$ 150,00

Reforma  Salão  de  festas R$ 2.552,44

Profª  Paula  (  Natação ) R$ 140,00

Doação  ( Jurídico )  02/03  Luiz Antônio Raiza R$ 500,00

Conserto  (  revisão / Vectra ) R$ 858,00

Aquisição de grama para o campo de futebol R$ 222,00

Aquisição de  um  frigobar  (  Hotel de trânsito ) R$ 689,00

Doação   festa  formatura  CERGESP/2008-I R$ 400,00

Material  permanente  ( uma longarina para  recepção ) R$ 180,00

Doação  aniversário COPOM R$ 221,37

Gratificação de Diretoria   R$ 3.279,00

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

Papelaria  /  Expediente R$ 415,57

Contador R$ 622,50

Química  R$ 622,50

Médico    R$ 480,60

Diretores  de   Dia    R$ 550,00

Tinta  para  Impressora    R$ 220,00

Devolução de desconto indevido aos  Associados R$ 678,00

Saneago  R$ 1.226,64

Diretor  Presidente    (  Gratificação   )  R$ 1.660,00

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

Reginaldo   - SD PM  ( Motorista      ) R$ 543,00

Freitas  - SD PM        ( Moto Boy      ) R$ 700,00

Santiago – SD PM  R$ 187,00

Lima   –   CB PM  R$ 700,00

Josiane  Monteiro  Barros  ( Secretaria)  R$ 338,00

Valdecy    ( Estacionamento  ) R$ 415,00

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

Confecção de convites de cortezia R$ 400,00

Restaurante R$ 3.422,43

Jurídico R$ 7.000,00

Doação   ( Jurídico )  Gustavo  Rocha – Ten  QOPM R$ 1.000,00

Coroa  de  Flores R$ 240,00

CNCG  -   Cel  PM  Edson R$ 200,00

CNCG  -   Cel  BM  Manzan R$ 200,00

IRRF R$ 75,00

Materiais  para  instalação da catraca R$ 355,40

Vidro para aparador    ( Recepção ) R$ 40,00

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

Profº  Angelo Nardini (Jiu Jitsu) Maio e Junho de 2008 R$ 364,00

Restaurante R$ 3.502,23

Jurídico R$ 7.000,00

Doação   ( Jurídico )  Gustavo  Rochja – Ten  QOPM R$ 1.000,00

Coroa  de  Flores R$ 320,00

CNCG  -   Cel  PM  Edson R$ 200,00

CNCG  -   Cel  BM  Manzan R$ 200,00

Doação Roberto Carrijo-Ten BM (viagem torneio takaendô ) R$ 500,00

Consertos e  reparos   (  Salão de  festas  ) R$ 625,00

Diarista  Nilmar  Cardoso de  Oliveira R$ 450,00

Aniversário 150 anos PMGO (Show Leonardo/Jaó ) R$ 1.232,00

Aquisição  de um frigobar   (  Hotel de trânsito ) R$ 689,00

Brasil  Telecom   S.A   ( 3241.9271 ) R$ 802,41         

Construção  Quadra  Tênis  3 R$ 4.047,69      

Construção  SITE  da  ASSOF R$ 1.500,00  

IRRF R$ 475,83  

FGTS R$ 1.049,91   

INSS R$ 4.494,95

Doação  EASAC  PM  e  BM R$ 275,00

Brindes  Associados   (pedras  de  amolar) R$ 660,00

Parcela   07/11   ITU  /  Caldas  Novas R$ 250,44   

Correspondências R$ 29,68

Doação Formatura Curso Operacional  ROTAM R$ 450,00

Férias R$ 4.051,68

Tarifas  bancárias R$ 723,44      

Total  Passivo R$127.130,97

Ativo julho de 2008 R$ 133.296,56              

Passivo julho de 2008 R$127.130,97      

Saldo Transportado para agosto de 2008 R$ 6.165,59 

Em julho de 2008 foram pagas dívidas da gestão anterior no valor de R$ 
886,71 (parcela 19/24  IPTU/2004 ), restando ainda (5 parcelas IPTU/2004)

Prestação de contas mês de agosto de 2008

RECEITA

Saldo do mês de ulho 2008 R$ 6.165,59

Mensalidades  sócio  Militares R$ 90.058,30

Mensalidades  sócio  civil R$ 2.640,00

Locação do  salão de festas R$ 1.100,00

Hotel de  Trânsito R$ 865,00       

Natação R$ 905,00

Estacionamento R$ 847,00

Convite ingresso R$ 175,00

Exame  médico R$ 975,00

Locação do  Restaurante R$ 1.300,00

Locação das  Quadras R$ 1.280,00

Locação dos campos de futebol R$ 400,00

Mensalidades de Jiu Jitsu R$ 260,00

Venda de petecas   (Pequita) R$ 10,00

Total  Ativo R$105.700,89    

DESPESAS 

Serviço extra R$ 275,00

Doação  3º parcela  revista  CHOA/2008    R$ 1.500,00

Folha  de  pagamento   R$ 15.320,08

Custas  judiciais   (  Associados ) R$ 625,36

Limpeza   e  conservação  R$ 1.906,77

Gasolina        (  Pálio      ) R$ 658,00

Doação    PROERD R$ 270,00

Álcool            ( Vectra      ) R$ 704,00

Conserto  Lavadoura R$ 320,00

Conserto  motor  da piscina R$ 440,00

Pagamento conta telefônica (Deptº Jurídico 62  3241.0573) R$ 506,21

Quadra  de  tênis  ( reforma ) R$ 1.400,96

Diarista  Nilmar  Cardoso de  Oliveira R$ 450,00

Doação  1º  CIPM  R$ 769,87

Correspondências R$ 263,69

Brasil  Telecom   S.A   ( 3241.9271 ) R$ 916,52         

Construção  SITE  da  ASSOF   R$ 1.500,00  

FGTS  R$ 1.072,77   

INSS  R$ 4.622,61

Parcela   08/11   ITU  /  Caldas  Novas R$ 250,44   

Tarifas  bancárias R$ 821,66      

Total  Passivo R$ 98.101,43   

Ativo agosto de 2008 R$ 105.700,89     

Passivo agosto de 2008 R$ 98.101,43     

Saldo Transportado para setembro de 2008  R$ 7.599,46      

Em agosto de 2008 foram pagas dívidas da gestão anterior no valor de R$ 
895,58 (parcela  20/24  IPTU/2004 ), restando ainda (4 parcelas IPTU/2004)

Prestação de contas mês de setembro de 2008

RECEITA

Saldo do mês de agosto de  2008 R$ 7.599,46      

Mensalidades  sócio  Militares    R$ 87.520,84

Mensalidades  sócio  civil R$ 2.940,00

Locação do  salão de festas R$ 850,00

Hotel de  Trânsito R$ 1.049,00       

Natação R$ 1.635,00

Estacionamento R$ 940,00

Convite ingresso R$ 380,00

Exame  médico R$ 985,00

Locação do  Restaurante R$ 1.300,00

Locação das  Quadras R$ 970,00

Locação dos campos de futebol R$ 400,00

Mensalidades de  Jiu Jitsu R$ 120,00

Locação  das  piscinas  UNIVERSO R$ 1.832,64

Venda de petecas   ( Pequita ) R$ 10,00

Total  Ativo R$108.531,94       

DESPESAS 

Serviço extra R$ 205,00

Doação  BPM  Choque    R$ 570,00

Folha  de  pagamento   R$ 15.884,35

Custas  judiciais   (  Associados ) R$ 403,26

Limpeza   e  conservação  R$ 1.972,08

Gasolina ( Pálio) R$ 798,85

Doação  15º CIPM R$ 530,00

Álcool (Vectra) R$ 910,02

Parcela 4/6 Ressarcimento material do jurídico R$ 1.000,00

Água  Nina  “Consumo” R$ 93,60          

INSS    11/2007 R$ 5.632,20

INSS    12/2007 R$ 6.465,84

Vivo  Empresa    R$ 1.216,35     

Conservação   e    Manutenção   das    piscinas R$ 1.986,11     

Impressora  Laser  Mono  Sex4200   (  parcela 2/3 ) R$ 191,15

P I S     R$ 133,14

IPTU / 2004   parcela   21/24 R$ 904,54

Doação  parcela  3/3  jurídico  Luiz  Antônio  Raíza R$ 500,00

Parcela  13/36       Vectra R$ 1.458,08

Peças  e  materiais de  construção  e  reparos R$ 4.582,00
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FENEME    R$ 200,00

Gás  para  Sauna R$ 815,34

Ração   para   os   animais R$ 250,00

Federação  dos  Clubes R$ 100,02

Celg R$ 6.885,25

Aquisição  grama / plantas  para jardim na recepção R$ 557,90

Doação  jurídico Ten Gustavo Rocha R$ 2.000,00

Aquisição  mesa/aparador  para  recepção R$ 90,00

Reforma  Salão  de  festas R$ 552,50

Profª  Paula  (  Natação ) R$ 172,00

Parcela 1/4  Seguro Vectra R$ 418,20

Conserto  (  revisão / Pálio )  parcela 1/3 R$ 557,00

Substituíção  Interfone R$ 30,00

Reparos no motor das piscinas R$ 439,72

Aquisição de três aparelhos de telefone R$ 97,82

Recreação no final de semana R$ 58,91          

Despesas  para  instalação  da  Catraca R$ 1.297,30

Gratificação de Diretoria   R$ 3.279,00

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

Papelaria  /  Expediente R$ 384,30

Contador R$ 622,50

Química  R$ 622,50

Médico    R$ 534,00

Diretores  de   Dia    R$ 550,00

Tinta  para  Impressora    R$ 242,50

Devolução de desconto indevido aos  Associados R$ 678,00

Saneago  R$ 2.494,43

Diretor  Presidente    (  Gratificação   )  R$ 1.660,00

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

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

Freitas  - SD PM        ( Moto Boy      ) R$ 700,00

Santiago – SD PM  R$ 250,00

Lima   –   CB PM  R$ 700,00

Férias de funcionários R$ 2.706,72

Valdecy    ( Estacionamento  ) R$ 415,00

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

Aniversariantes do mês de Agosto de 2.008 R$ 69,80

Restaurante R$ 3.794,00

Jurídico R$ 7.000,00

Correspondências R$ 1.611,68

Coroa  de  Flores R$ 240,00

CNCG  -   Cel  PM  Edson R$ 200,00

CNCG  -   Cel  BM  Manzan R$ 200,00

IRRF R$ 75,00

Reforma do salão de jogos R$ 749,30

Resgate de cheq. protes. (5/6 ressarci. jurídico ) R$ 1.064,26

Hotel Flor de Liz   (  Hospedagem  de  Associado  ) R$ 180,00

Aquisição Grampeador pneumat AT-30338 Puma R$ 265,00

Limpeza de caixa de gordura  ( Restaurante ) R$ 150,00

Reforma longarina da recepção R$ 150,00

Professor  Angelo Nardini/Jiu Jitsu  meses 7, 8 e 9/2008 R$ 416,00

Letreiros do hotel de trân./CB BM Wellington José da Costa  R$ 150,00

Diarista  Elina Luz de Oliveira Coelho R$ 392,00

Diarista  Ronaldo  C. da  Silva R$ 296,00     

Despesa  viagem do jurídico   R$ 207,98

Brasil   Telecom   (  62  3241.9271 ) R$ 812,09

FGTS  R$ 1.065,14   

INSS  R$ 4.680,83

Profª  Paula  (  Natação ) R$ 245,00          

Parcela 2/4  Seguro Vectra R$ 418,20

Conserto  (  revisão / Pálio )  parcela 2/3 R$ 557,00

Doação 2º CIA BPMRodv R$ 799,00

Reparos no motor das piscinas R$ 774,50

Desconto  indevido R$ 1.711,00

Gratificação de Diretoria   R$ 3.279,00

Festival  de  natação  ( Final de semana ) R$ 362,00       

Despesas para instalação da Catraca parcela 1/5 R$ 4.615,96

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

Papelaria  /  Expediente R$ 584,30

Contador R$ 622,50

Química  R$ 622,50

Médico    R$ 480,60

Diretores  de   Dia    R$ 500,00

Tinta  para  Impressora    R$ 275,00

Aquisição Computador ( para func. da catraca ) parcela 1/4 R$ 384,76

INSS   mês  01/2007 R$ 6.232,20

Saneago  R$ 1.451,59

Diretor  Presidente    (Gratificação)  R$ 1.660,00

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

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

Freitas  - SD PM        ( Moto Boy) R$ 700,00

Santiago – SD PM  R$ 250,00

Lima   –   CB PM  R$ 550,00

Férias de funcionários R$ 679,58

Valdecy    ( Estacionamento  ) R$ 415,00

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

Aniversariantes do mês de  Outubro de 2.008 R$ 216,83

Restaurante R$ 3.785,10

Jurídico R$ 7.000,00

Correspondências R$ 378,00

Coroa  de  Flores R$ 200,00

CNCG  -   Cel  PM  Edson R$ 200,00

CNCG  -   Cel  BM  Manzan R$ 200,00

IRRF R$ 75,00

Doação  IV  Sipat  PMGO  (  Diretoria  de  Saúde  ) R$ 350,00

Reforma de churrasqueira  ( ao lado restaurante ) R$ 725,75

Café da manhã   Diretoria e Conselho R$ 180,00

Quadra  de  tênis  nº 3  ( Iluminação ) R$ 3.720,99          

Capa  Celular da Associação R$ 10,00

Hotel de trânsito  ( reparos ) R$ 391,40

Diarista  Ronaldo  C. da  Silva R$ 383,00  

Despesa  viagem do jurídico   R$ 207,81

Reforma  salão de festas   (  pintura,  consertos,  reparos  )   R$ 1.134,50

Brasil   Telecom   (  62  3241.9271 ) R$ 926,90

FGTS   mês  09/2008 R$ 1.090,66   

INSS    mês  09/2008 R$ 4.791,13

Parcela   10/11   ITU  /  Caldas  Novas R$ 250,44   

Assinatura Periódica parcela  1/3  Revista  Isto é R$ 128,60   

Tarifas  bancárias R$ 816,11      

Total  Passivo R$104.463,19   

Ativo outubro de 2008 R$107.419,80   

Passivo outubro de 2008 R$104.463,19   

Saldo Transportado para novembro de 2008 R$ 2.956,61

Em outubro de 2008 foram pagas dívidas da gestão anterior no valor de R$ 
913,58 (parcela  22/24  IPTU/2004 ), restando ainda (2 parcelas IPTU/2004)

Parcela   09/11   ITU  /  Caldas  Novas R$ 250,44   

Tarifas  bancárias R$ 734,22      

Total  Passivo R$103.029,31       

Ativo setembro de 2008 R$108.531,94       

Passivo setembro de 2008 R$103.029,31          

Saldo Transportado para outubro de  2008 R$ 5.502,63     

Em setembro de 2008 foram pagas dívidas da gestão anterior no valor de R$ 
904,54 (parcela  21/24  IPTU/2004 ), restando ainda (3 parcelas IPTU/2004)

Prestação de contas mês de outubro de 2008

RECEITA

Saldo   do   mês   de  Setembro /  2.008 R$ 5.502,63     

Mensalidades  sócio  Militares    R$ 85.420,84

Mensalidades  sócio  civil R$ 3.060,00

Locação do  salão de festas R$ 1.400,00

Hotel de  Trânsito R$ 1.035,00       

Natação R$ 1.450,00

Estacionamento R$ 655,00

Convite ingresso R$ 350,00

Exame  médico R$ 775,00

Locação do  Restaurante R$ 1.300,00

Locação das  Quadras R$ 1.253,00

Locação dos campos de futebol R$ 500,00

Mensalidades de  Jiu Jitsu R$ 170,00

Locação  das  piscinas  UNIVERSO R$ 1.894,00

Locação Recreação de escolas R$ 1.121,00

Doação  Super  Credi  ( Dia da Criança ) R$ 600,00

Locação sala meses Junho a Outubro/2008 R$ 400,00

Parcela 1/3 locação espaço no muro para publicidade R$ 533,33

Total Ativo R$107.419,80          

DESPESAS 

Serviço extra R$ 205,00

Doação  construção da capela APM - PMGO    R$ 275,00

Folha  de  pagamento   R$ 15.952,63

Custas  judiciais   (  Associados ) R$ 382,86

Limpeza   e  conservação  R$ 1.968,94

Gasolina(  Pálio) R$ 681,08

Doação Comitê Interno de Direitos Hum. da PMGO – CIDH R$ 230,00

Álcool( Vectra) R$ 768,52

Parcela 5/6 Ressarcimento  material  do  jurídico R$ 1.000,00

Água  Nina  “Consumo” R$ 102,60          

Vivo  Empresa    R$ 1.810,26     

Conservação   e    Manutenção   das    piscinas R$ 1.904,98 

Impressora  Laser  Mono  Sex4200   (  parcela 3/3 ) R$ 191,15

P I S     R$ 137,08

IPTU / 2004   parcela   22/24 R$ 913,58

Doação Com. de viagem de estudos Cinot./2008  PMGO R$ 500,00

Parcela  14/36       Vectra R$ 1.458,08

Peças  e  materiais de  construção  e  reparos R$ 4.133,16

FENEME    R$ 200,00

Gás  para  Sauna R$ 749,67

Ração   para   os   animais R$ 278,00

Federação  dos  Clubes R$ 100,02

Celg R$ 6.707,86

Eventos do dia das crianças  12/10/2008 R$ 3.654,10         

Doação SsCB PMGO Banda de música R$ 400,00

Edital de Convocação Eleição Biênio 2009/2010 R$ 400,00

Reforma Salão de festas (Grade/portão principal) R$ 1.435,21

F inanças
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instrução em geral, de toda a corporação. 
Ainda nesse complexo foram realizadas 
reformas que propiciaram a reativação 
dos depósitos, sala de aula, banheiros, 
pista de paintball, pista de maneabilidade 
policial e administração entre outras. 

Os participantes disputaram cinco 
modalidades distintas: saque rápido 
(pistola e revólver); duelo metálico 
revólver e duelo metálico pistola; NRA 
(revólver e pistola) e IPSC (pista pistola). 
O ano de 2008 contou com uma parti-
cipação recorde de atiradores, cerca 
de 120 competidores por modalidade 
divididos em 25 equipes, totalizando 
600 participantes. 

Os atletas eram oriundos tanto 
do público interno da PMGO, como do 
público externo: Polícia Civil, Polícia 
Rodoviária Federal, Federação Goiana 
de Tiro, SUSEP, além da equipe prin-
cipal da PMGO.

prEmiação
Os prêmios oferecidos aos ven-

cedores deste ano ultrapassaram os 
já tradicionais troféus e medalhas. O 
campeão geral foi agraciado com uma 
pistola calibre .40 cortesia da empresa 

IMBEL. O vice-campeão geral e o ter-
ceiro lugar levaram um colete balístico, 
oferecidos pelo Grupo  IMBRAFILTRO. 
Além dos competidores o público que 
prestigiou o evento também ganhou 
bonés e camisetas alusivas ao evento, 
evidenciando a credibilidade e respeito 
por parte das empresas parceiras da 
PMGO, tanto pelo Circuito de Tiro como 
pela Centenária Corporação. Também 
houve outros brindes como coldres, 
canivetes e lanternas táticas oferecidas 
pela empresa SNNIPER OF WEAR.

No dia 14 de agosto foi realizada 
a cerimônia de premiação e um jantar  
comemorativo no salão de festas cedido 
pela Associação dos Oficiais PM/BM. O 
Cel PMESP R/R Nilson Giraldi brindou 
a todos os participantes do VII Circuito 
de Tiro com uma palestra ministrada no 
Auditório da Secretaria de Segurança 
Pública de Goiás, como encerramento 
das atividades. Aproveitando o ensejo, 
devido a sua importância pelos serviços 
prestados à instituição, o Cel Giraldi re-
cebeu como homenagem a medalha de 
150 anos da PMGO.

 
Informações do Major Alexandre Flecha Campos

Campeonato de tiro 
faz parte dos eventos 
comemorativos pelos 150 
anos da Polícia Militar do 
Estado de Goiás

VII Circuitode Tiro

N
o ano em que a gloriosa 
Polícia Militar do Estado de 
Goiás (PMGO) comemora seu 
sesquicentenário, ocorreu 

entre os dias 11 e 15 de agosto o VII 
O CIRCUITO DE TIRO, evento já tradi-
cional no calendário de comemorações 
de aniversário da PMGO. A competição 
visa trazer mais sociabilização entre os 
atiradores em diversas modalidades, 
tanto dentro da própria PM quanto de 
instituições co-irmãs que são convida-
das a participar do torneio. 

A VII edição do circuito foi um su-
cesso absoluto e contou com o Major 
Alexandre Flecha Campos como organiza-
dor geral do evento. Além dele outros 25 
instrutores de tiro, entre árbitros e organi-
zadores participaram da competição. 

Devemos salientar que o êxito de 
evento não se deu apenas durante a 
realização do mesmo. Foram três meses 
de preparação nos quais metas foram 
traçadas. Entre elas podemos destacar: 
a recuperação e reestruturação do com-
plexo de linha de tiro da área do Senador 
Canedo-GO (que possui sete linhas de ti-
ros), que após o campeonato servirá para 
atender as demandas das atividades de 
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Centro de Inserção Social de Anápo-
lis, antiga cadeia pública, através da 
Agência Goiana do Sistema Prisional. 
Lá são incentivados a contratação de 
reeducandos, visando a sociabilização 
dos mesmos, por meio da capacitação 
profissional. Eles prestam serviço de 
mão de obra em embalagens de arti-
gos de malha. Pelo trabalho recebem 
R$415,00 mensais e talvez o mote mais 
importante: a cada três dia trabalhados 
têm a pena reduzida em um dia, além de 
todos esses benefícios, o projeto visa 
também diminuir os níveis de incidência 
nas prisões. 

 Para o Diretor do Centro de Inser-
ção Social de Anápolis, Capitão Arthur, 
essa iniciativa é de extremo valor, pois, 
dignifica as ações humanas voltadas 
para o social. “Enquanto Diretor, não 
poderia deixar de celebrar esta importan-
tíssima parceria com a Hering para esta 
Unidade Prisional. Nós sabemos que 
um dos grandes problemas que essas 
espécies de Unidades enfrentam hoje no 
Brasil é o sedentarismo e a ociosidade. 
Esta parceria trouxe, além de um traba-

lho digno e de fácil execução, também a 
remuneração e  a remissão da pena. E 
com isto nós temos testemunhado uma 
motivação muito maior por parte dos 
reeducandos.”, afirmou o diretor. 

Já o ex-secretário de Justiça de Goi-
ás, Edemundo Dias, incentivador desse 
projeto, afirma que o trabalho realizado 
entre a Hering e a Cadeia Pública de 
Anápolis vem sendo estudado para ser 
implementado em outros estados do 
país. “Esta parceria aqui em Goiás é 
uma referência para todo o Brasil. Isto 
é, os presos trabalhando, recebem os 
seus salários, têm condições de manter 
suas famílias lá fora. Isto ajuda num 
processo de ressocialização para que 
quando eles voltarem à sociedade, não 
voltem a delinqüir. O Sistema Prisional 
deixa de ser um retro-alimentador da pró-
pria violência, da própria criminalidade. 
Então nós só temos é que comemorar 
e agradecer exemplos deste como a 
Hering que aceita fazer uma parceria 
desta magnitude aqui no Estado de Goi-
ás dentro do nosso Sistema Prisional”, 
afirmou Edemundo Dias. 

Cia Hering oferece 
dignidade aos 
reeducandos do 
Centro de Inserção 
Social de Anápolis

de sucesso em Anápolis
Parceria

H
á dez anos uma história de su-
cesso começou a ser escrita 
no Daia (Distrito Agroindustrial 
de Anápolis). Na época a 

Companhia Hering, empresa catarinense 
nacionalmente conhecida, instalou uma 
de suas filiais no local. Trazendo novas 
divisas e principalmente empreendedo-
rismo para o Estado, ela desempenha 
um extraordinário papel na economia 
de Goiás, sendo a maior no segmento 
de confecção e uma das empresas que 
mais arrecadam no cenário goiano.  

Carregando consigo o lema que 
é preciso a união de todos para tornar 
um mundo melhor, a Henring tem como 
referência a sua aptidão pela respon-
sabilidade social. É uma empresa que 
acredita no ser humano e por isso, 
busca promover, sempre que possível, 
mudanças na realidade sócio-cultural 
das regiões em que atua por meio de 
uma gestão consciente.

Em Goiás isso não foi diferente. 
Em sua filial anapolina, a empresa vem 
desempenhando ações sociais desde 
2004. Uma delas é a parceria com o 
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Capitão Artur 
acredita na 
força da 
reabilitação

Segundo 
Edemundo Dias 

trabalho em 
Anápolis deveria 

ser exemplo

A 
Polícia Militar do Estado de Goiás tem apresentado a 
sociedade goiana grandes valores, pessoas que fazem 
de sua rotina de trabalho, um bem maior a todos. Um 
exemplo disso pode ser observado em Anápolis.  No 

dia 22 de agosto o Capitão Arthur, diretos da cadeia pública do 
município, foi agraciado com o título de cidadão anapolino em 
uma sessão especial no Plenário da Câmara de Vereadores.

Essa honraria foi-lhe conferida graças aos inúmeros 
benefícios conquistados por esse oficial, que faz da bravura, 
honradez e dignidade características sempre presentes no 
exercício de sua profissão. Na ocasião da cerimônia, estiveram 
presentes na Manchester Goiana, dezenas de autoridades 
políticas e militares empresários parceiros da Segurança 
Pública, imprensa e pessoas de renome.

A convivência do Capitão Arthur com Anápolis começou 
em outubro de 2003, quando assumiu o Centro de Inserção 
Social de Anápolis, antiga Cadeia Pública. Espaço que compor-
tava 233 presos. Atualmente, permitindo o acesso de diversos 
projetos sociais, a Unidade comporta 340 reeducandos, que 
sob sua direção, se torna, proporcionalmente, a maior popu-
lação carcerária do Estado de Goiás. Número que aumenta 
ainda mais no período noturno, chegando ao patamar de 400 
detentos, devido ao regime semi-aberto.

Essas ações são as prova de que o bem é possível. 
Simples gestos como o do Capitão Arthur demonstram como 
a sociedade pode ser melhor, pois, uma semente plantada 
gera diversos frutos, e um reeducando sociabilizado seguirá 
por novos caminhos, menos o da marginalidade. 

Capitão Arthur é 
homenageado por 
diversas ações pró-ativas

Após quatro anos de existência, 
o projeto avançou em suas diversas 
dimensões: o galpão faccional foi 
ampliado para 503 m² com reforma 
das antigas instalações e construção 
de banheiros, área de revista pessoal, 
almoxarifado e fumódromo.

Em sua fase inicial de teste em 
2004, o projeto incluiu 20 reeducan-
dos com produção de 50 mil peças 

por mês, entretanto, a idéia deu tão 
certo que o número foi ampliado e atu-
almente compor ta  110 reeducandos 
que produzem cerca de 800 mil peças 
por mês, distribuídas para todo o Bra-
sil e até para o exterior. É impor tante 
ressaltar que as peças produzidas 
pelos reeducandos do Centro de In-
serção Social de Anápolis atingiram 
o padrão: “Qualidade Hering”.

Por entender que a Segurança 
Pública não se resolve tirando o infrator 
das ruas, mas sim, dando condições 
eficazes da ressocialização, é que a 
Hering pretende ampliar o projeto até 
que ele possa alcançar toda a rede 
carcerária de Goiás. E com isso trazer 
inclusão social com mais educação, 

cultura e capacitação profissional para 
os reeducandos do estado.  

A Cia. Hering trabalha para que 
mudanças na realidade social sejam 
constantes e abrangentes por meio de 
atividades planejadas e sistemáticas 
implementando canais de relaciona-
mentos coma sociedade no sentido 
de contribuir para o desenvolvimento 
social em respeito ao ser humano.

Inserção Socialem Anápolis

Capitão Arthur é celebrado pelas ações em prol da sociedade anapolina
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Graer é a força aérea 
da PM goiana

Ajuda que
vem do céu

A 
Polícia Militar do Estado de Goiás 
(PMGO) conta atualmente com 
um  excelente aparato militar. 
Sempre prontos para qualquer 

resposta, os policiais goianos se fazem 
sempre presentes para manter a ordem 
e fazer o bem, mesmo que, às vezes, se 
faça necessário uma ajuda do céu.

Entre as tropas especializadas da 
PM, uma tem características bastante 
específicas. Trata-se do Graer, Grupo 
de Radiopatrulha Aérea, uma Unidade 
Operacional subordinada diretamente 
ao Gabinete do Subcomandante-Geral 
da Corporação, que tem como meta ser 
responsável pelo radiopatrulhamento 
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vem do céu
aéreo com emprego de helicópteros, 
em apoio aos diversos segmentos e 
atividades desenvolvidas pela Polícia 
Militar em todo o Estado.

Sob a tutela do Coronel Mauro 
Douglas Ribeiro, o Grupo, que existe 
desde 1987, realiza diversas operações 
visando o combate ao crime e o salva-

mento de vítimas. Assim, o apoio às 
ações policiais é de suma importância, 
cabendo ao comando do Grupamento 
aéreo, planejar a sua aplicabilidade 
baseados em conceitos atuais do co-
mando da corporação administração 
e eficiência, sempre voltada para o 
controle direto dos resultados e da 
satisfação do cidadão. 

São inúmeros os benefícios tra-
zidos com essa especialização aérea, 
entre eles destacam-se: diminuição do 
tempo de resposta da ação da Polícia 
Militar no atendimento das ocorrên-
cias; maior flexibilidade e mobilidade 
nas operações, aumentando a área de 
influência e de presença Policial Mili-
tar; facilitar a realização de operações 
destinadas a suprir exigências não 
atendidas pelo policiamento ostensivo 
normal;  debilitar o criminoso no cam-
po psicológico deixando-o altamente 
inquieto pela ação da aeronave;  per-
mitir vencer distâncias e ultrapassar 
barreiras que poderiam dificultar ou 
impedir a ação de forças terrestres; 
possibilitar a observação, identificação 
e localização de ações ou atividades 
que alterem ou perturbem a ordem so-
cial;  permitir a coordenação e controle 

de fração empenhada em Operações 
Policiais Militares, facilitando a tomada 
de decisões; aumentar a segurança do 
Policial Militar em terra; permitir o rápi-
do transporte de pessoal, armamento e 
equipamento para locais onde se faça 
necessário; propiciar socorro imediato 
às vítimas que, necessitam de trata-
mento médico de urgência; possibilitar 
condições de estabelecer um ponto 
de observação aérea, criando assim 
uma completa e nova dimensão para 
obtenção de informações.

Para o comandante Douglas, que 
conta com uma tropa de 31 militares, 
as ações do Graer são de extrema im-
portância, pois, oferece à comunidade 
respostas rápidas e eficazes. “Somos 
um grupamento especializado, pronto 
para agir sob qualquer comando. Te-
mos a capacidade de resgatar vítimas, 
combater incêndios, transportar, aten-
der a assaltos, motim em presídio, ou 
seja, somos treinados para atender a 
qualquer chamada. Em casos necessá-
rios, estamos prontos para responder 
com fogo, caso a diligência peça”, 
afirma o coronel.

Mas para fazer parte dessa tropa 
que toma conta dos céus goianos, os 

Eficácia e agilidade marcam as ações do Graer
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militares devem participar de cursos, 
que desenvolve técnicas exigidas pelo 
patrulhamento aéreo. Para exercer o 
cargo de  pilotos dessas aeronaves são 
necessários oficiais com no mínimo dois 
anos de experiência no serviço operacio-
nal.  Sendo obrigatória a freqüência no 
curso  teórico e prático de Piloto Privado 
e Comercial de Helicópteros, em escola 
homologada pela Agência Nacional de 
Aviação Civil – ANAC. Posteriormente 
passará por treinamento específico de 
operações policiais e de procedimentos 
de emergência na aeronave que for 
operar. Da mesma forma, os praças que 
interessam se tornar tripulantes devem 
passar por cursos especiais. Para o 
próximo ano, vagas devem ser abertas 
para atender a demanda do Graer, que 
atualmente conta com uma aeronave, 
o Falcão 01, modelo Esquilo AS350 B,  
e para o próximo mês deverá contar 
com mais dois Helicópteros modelo 
Robinson 44, locados pela Secretaria 
de Segurança Pública e Justiça, favo-
recendo assim, a cobertura em todo o 
Estado de Goiás.

objEtividadE
O helicóptero é um aparelho 

extremamente eficiente, que possui 

grande capacidade de mobilidade, 
podendo levantar vôo em pequenos 
espaços, com a vantagem de pairar 
no ar em locais onde o mesmo possa 
está coberto e abrigado, de forma a 
possibilitar um deslocamento tático, 
transformando-se em uma poderosa 
arma com o poder de auxiliar as forças 

terrestres em suas operações com ex-
cepcional capacidade de comando.

Outra vantagem indiscutível da 
utilização do policiamento aéreo é a 
redução do tempo de resposta à ação 
dos criminosos e, acrescendo-se a 
isto, a utilização do helicóptero pode 
substituir o emprego de dezenas de 
viaturas e de guarnições diminuindo 
dessa forma os gastos, aumentando-se 
os benefícios. A Polícia Militar de São 
Paulo acrescenta que: “custa seis ve-
zes mais operar o número de carros de 
patrulha que fariam o mesmo trabalho 
de um só helicóptero”. 

Toda fração de Polícia Militar, 
elementar ou constituída, em qualquer 
ponto do Estado, poderá, depois de 
analisar o quadro de situação e verificar 
a necessidade de apoio aéreo, solicitá-lo. 
Na região metropolitana de Goiânia as so-
licitações serão feitas via COPOM/CPC, 
sendo que as do interior do Estado serão 
feitas através do BPM, CIPM ou CRPM da 
região. Telefones do Graer: (62) – 3201-
1694– 3201-1696 e 9628-9722. 

Com informações Capitão Moura - Graer

Auxilio a ações humanitárias fazem parte do trabalho do Graer

Tropa é especializada para qualquer intervenção aérea
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Pandoxa
E

ra meado de primavera, as 
flores enfeitavam o lugar, lindo 
bosque, pássaros canóricos 
enchiam o peito e trinavam cha-

mando as parceiras. A cascata d’água, 
dançando entre as pedras rumo ao lago, 
dava mais vida ao lugar. Os peixinhos 
multicoloridos brincavam entre os pedre-
gulhos, lembrando as criancinhas nos 
parques com as suas carinhas lambu-
zadas de guloseimas, a correr. 

Ao passear por aquela fonte de ima-
ginação, se viam jovens enamorados a se 
beijarem, trocando juras de amor. Viam-
se também pessoas experientes, mais 
vividas, “ou quem sabe! sofridas pelos 
amores e desamores da vida. Entre os 
transeuntes um homem de meia idade, 
embebido em pensamentos a deleitar a 
brisa vinda do cair da tarde. 

De chofre, foi despertado no seu 
viajar mental com algo que roçava os 
seus pés como se fosse o balançar de 
uma folha, fitou os olhos e ao observar 

melhor entre as ramagens pôde ver pare-
cido com uma casquinha de abacaxi um 
pequenino filhote de tartaruga. Ao ser 
tocada recolheu as patinhas e a cabeça 
para dentro da carapaça, a se proteger. 

Na palma da mão aquele pequeno 
ser permaneceu imóvel, como se fosse 
uma bolha de sabão, suspensa no ar. 
A sua fragilidade fez com que o homem 
ficasse consternado, indeciso, sem 
saber se voltava a tartaruguinha para 
seu habitat natural, ou se o levaria para 
casa. A decisão de levá-la se baseou no 
medo de deixá-la e sê-la predada por 
algum animal ou pisoteada por freqüen-
tadores do bosque. 

Ao chegar em casa foi um alvoroço, 
crianças batiam palmas de alegria, outras 
pulavam de medo ou de asco, uma já 
queria colocá-la na mochila para mostrar 
aos colegas da escola. 

A avó na sua sábia vivência indagou 
como as “crianças” iriam agasalhar aque-
le bebê!? E a alimentação o que seria? 
Uns disseram: não se preocupe vó, re-
partirei a minha barra de chocolate com 
eIa; outro disse que teria que comprar 
pão, presunto e refrigerante, cada um 
apresentou uma sugestão. E na hora de 
dormir, como faria? 

Vieram as respostas dos rebentos, 
sugeriam colocar na cama da caçula, 
outras, em pô-la para dormir dentro do 
guarda-roupa dependurada no cabide, no 
bolso do paletó! Cada uma que até Deus 
duvidava. Finalizou-se com a decisão da 
avó em colocá-la dentro de uma bacia 
com água. Assim foi feito, e na pequena 
bacia no canto da casa ficou.  

A euforia inicial, com os dias se fora 
caindo no esquecimento, haja vista, que 
Pandoxa, nome dado àquela tartarugui-
nha, não brincava, não cantava, não asso-
biava, ficava quietinha em seu mundinho 
restrito aos limites da bacia.

Até que em determinado dia, a dona 
da casa viu que Pandoxa se debateu e 
conseguiu sair da bacia e em sua tristeza, 
puxou um banquinho e começou a conver-
sar com a aquela senhora. De início disse 
que anteriormente vivia com seus pais e 
irmãos em um belo e caudaloso rio lade-
ado da maior floresta do mundo, onde 
brincava com seus irmãos nas límpidas 
e cristalinas águas do Amazonas, e que 
diariamente ajudava sua mãe na colheita 
de frutas e algas para o sustento. 

Em passado tempo, por lá aparece-
ram uns homens em suas embarcações, 
mataram o seu pai, capturaram sua mãe, 
e seus irmãos só não foram levados por 
serem muito pequenos. 

Desde aquela data ela e os demais 
procuram pela sua genitora pelos rios, 
lagos e igarapés, até que foi pega e co-
locada naquele “pingo d’água.” 

Diante do que dissera, aquela 
senhora ficou apiedada em aprisioná-la, 
a tristeza foi tanta que chorou... Pensou 
em seus filhos, caso se visse na mesma 
situação... Pensou em seu pai, que lá 
no espaço sideral, com certeza estaria 
reprovando tal atitude. 

Por muitas noites aquela senhora 
não conseguiu dormir, pensando no que 
fazer qual atitude a tomar? No dia seguin-
te, logo cedo, pegou a tartaruguinha e 
soltou em um lago dizendo: “Vá por águas 
afora, procurar pela sua mãe”, disse 
ainda que, caso estivesse na mesma 
situação, reviraria céus e terra em busca 
de sua querida. 

A tartaruguinha feliz da vida saiu 
nadando, e ao longe gritou que um dia 
iria reencontrar a mãe, caso não fosse 
morta, capturada ou dizimada pelos 
desumanos.

Zival Joaquim Pereira - Maj PM

Diretor Financeiro da Assof e escritor

Pandoxa

Major Zival: o poeta da Assof
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N
o dia 12 de outubro, foi come-
morado o Dia das Crianças do 
Clube dos Oficiais. A festa foi 
planejada e realizada pelo Co-

ordenador Esportivo Profº Esp Gleidson 
Mascarenhas, e contou com o apoio da 
Unicristo (União Cristã Evangélica dos 
Militares e Servidores Civis em Seguran-
ça Pública no Estado de Goiás), tendo 
como coordenadoras a 2º Ten Telma e 
Sd Yara. A estimativa é de que cerca de 
mil pessoas, entre adultos e crianças, 
participaram do evento. 

A equipe do Clube foi composta 
por: doze funcionários, quatro bolsistas 
da OVG, uma estagiária de educação 
física, uma professora de Jump (Camila 
Maggiolli) e dois bombeiros salvas-vidas, 
totalizando vinte pessoas. A equipe da 
Unicristo foi composta por duas coorde-
nadoras, um operador de som e cinco 
recreadoras.

Segundo o Diretor de Eventos e 
Esportes Cap. QOPM Carrijo, a festivi-
dade foi um sucesso total. “As crian-
ças puderam aproveitar os momentos 

Tradicional evento 
festivo do Clube dos 
Oficiais trouxe várias 
atividades voltada ao 
público infantil

no Clube dos Oficiais
Dia das crianças
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alegres e descontraídos em um dia 
voltado especialmente para elas e os 
pais tiveram uma excelente opção para 
proporcionar diversão aos seus filhos”, 
garantiu Carrijo.

O planejamento da festividade vi-
sou à socialização e a evangelização das 
crianças. As atividades não eram enca-

ODiretor de Eventos e Espor tes, 
Capitão QOPM Carrijo, sempre 

preocupou com a prática espor tiva, 
nunca mediu esforços para oferecer 
aos associados e convidados inúme-
ras atividades.

Somente neste 2º semestre de 
2008 o Centro Esportivo do Clube dos 
Oficiais, iniciou suas atividades com 
oito modalidades (Basquete, Capoeira, 
Futebol, Tênis, Natação, Hidroginástica, 
Jiu-Jitsu) tendo como a mais nova sensa-
ção o “Jump” um salto para sua saúde, 
sobe a responsabilidade da professora 
Camila Maggiolli. Em breve os associa-

radas apenas como meras brincadeiras, 
mas sim como forma de aprendizado 
sócio-afetivo, cognitivo, associado ao 
caráter lúdico e prazeroso. 

Entre as atividades oferecidas 
podemos destacar: as camas elásticas, 
o escorregador inflável a distribuição de 
pipoca, algodão doce e picolé. 

Para finalizar foram sor teados 
vários brinquedos para as crianças 
que aguardaram ansiosas o momento. 
“Acreditamos que cerca de 80% do pú-
blico infantil foi contemplado com algum 
brinquedo, esperamos que no ano que 
vem este número seja ainda maior”, 
salientou o professor Gleidson. 

Aumenta o número de esportes 
oferecidos pelo Clube dos Oficiais

Atividades esportivas é uma 
das prioridades da diretoria 
do Clube dos Oficiais

dos poderão contar com uma sala de 
ginástica com várias modalidades. O Co-
ordenador Esportivo Profº Esp Gleidson 
Mascarenhas, explica que em 2009 no-
vos esportes serão implantados, entre 
elas o Futvôlei e o Vôlei de areia.

fEstival dE natação
Entre os eventos esportivos rea-

lizados pelo clube um dos destaques 
foi o Festival de Natação 1ª Vivência, 
realizado no dia 19 de outubro, com o 
objetivo de proporcionar um momento 
de integração, socialização e divulgação 
dos serviços oferecidos na área do 

esporte aquático, de lazer e entreteni-
mento aos associados e convidados.  
O festival contou com a participação 
de crianças de 05 a 14 anos nas 15 
provas realizadas. 

Entre as instituições participantes 
estavam a Academia Boa Forma, Pousa-
da Infantil Golfinho e Clube dos Oficiais, 
num total de trinta crianças. Nem mes-
mo o clima nublado e o início do horário 
de verão, desanimou os presentes. A 
criançada mostrou força de vontade, 
garra e superação. Os pais elogiaram o 
evento, que foi idealizado pelos profes-
sores Luiz Otávio e Paula.
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N
este ano de 2008, essa mo-
desta dependência do clube, 
conhecida por TAPIRI, está 
completando trinta anos de 

existência. Essa edificação que ainda 
hoje tem se mostrado útil à nossa Asso-
ciação foi construída no decorrer do ano 
de 1978, graças à valiosa colaboração 
de desconhecidos e despretensiosos 
companheiros que, somente hoje, num 
tardio gesto de reconhecimento, julgo 
oportuno trazer ao conhecimento dos 
companheiros mais jovens.

TAPIRI é a denominação dada ao 
tipo de habitação dos povos indígenas 
da Amazônia. Constitui-se de uma ar-

mação circular formada por troncos de 
madeira e cuja cobertura é feita com 
folhas de Palmeiras. É uma edificação 
ecologicamente correta e adequada as 
regiões quentes como nosso centro 
oeste. Hodiernamente, costuma ser 
encontrada num padrão arquitetônico 
ousado e sofisticado, cuja cobertura são 
usadas telhas de argila, material sinté-
tico ou metal e sem o mastro central. 
Por precaução optamos, à época, pela 
colocação do mastro central; observa-se 
que, em geral, as estruturas em madeira 
são verdadeiras obras de arte.

Pretendo aqui fazer referência a 
nosso TAPIRI (cuja a grafia costuma 

TapiriTrinta anos

Cel PM R1 Sebastião de Oliveira e 
Souza era o presidente do Clube na 
época da construção do Tapiri
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aparecer por aqui erroneamente como 
sendo “TAIPIRI”); pois bem, no ano de 
1978, à frente da Diretoria do Clube, 
resolvemos construir um TAPIRI com o 
propósito de não só melhorar o visual 
de nossa sede como também criar 
um novo Bar que propiciasse manter 
seus freqüentadores no seu interior, 
de vez que as pessoas se dirigiam ao 
Bar apenas para comprar algo, mas só 
permaneciam no seu interior por curto 
espaço de tempo; ou seja, o bar estava 
sempre vazio.

Àquela época, tudo no Clube este-
ve por longo período em reforma, desde 
o Parque Aquático até a rede de esgoto 
pluvial, de forma que não havia recursos 
financeiros disponíveis para levar a efei-
to a construção do TAPIRI.

Ai, então, houvemos por bem 
solicitar ajuda dos companheiros que 
pudessem conseguir materiais que 
nos permitissem tocar as obras em 
andamento. Dessa forma, pudemos 
contar com substancial ajuda de várias 
origens, mas que aqui faremos questão 
de ressaltar: 
1) - Os quinze (15) troncos de aroeira 

que sustentam a cobertura do TAPI-

RI foram doados ao clube pelo Cap 
PM QOA Alaor Oliveira Rosa. Alias, 
até hoje não sei se o Cap Alaor 
chegou a ver a edificação pronta;

2) - Toda a madeira usada no trava-
mento da cobertura constituída de 
vigotas, caibros e pontaletes foi-nos 
enviada de Araguaína/TO pelo então 
Cmt do 3º BPM sediado naquela 
cidade, Coronel PM Vivaldo Leite de 
Andrade. Observa-se que todos os 
caibros usados na cobertura são de 
Mogno (o que, hoje, constitui-se em 
verdadeiro luxo);

3) - Toda brita usada nas obras do clube 
naquele ano foi conseguida com 
autoridades municipais do entorno 
da capital pelo Maj QOPM Vicente 
Peixoto de Alencar, já falecido;

4) - Ressaltamos, ainda, o fato de 
havermos ganhado naquele ano o 
terreno composto de três ou quatro 
lotes situados na esplanada do Rio 
Quente, bem defronte ao portão de 
entrada do pousada do Rio Quente. 
Referidos lotes haviam sido doados 
ao então Cmt da Cia Independente 
sediada em Pires do Rio, Maj PM 
Benedito Alves da Silva, o qual hou-

ve por bem declinar do recebimento 
dos referidos lotes e destiná-los ao 
nosso clube, o que foi de pronto 
aceito por nós. Recebida a mencio-
nada área de terra, passamo-la à 
diretoria que nos sucedeu, a qual 
não pode dar início a construção do 
embrião de “Colônia de Férias” dado 
aos desdobramentos ocorridos na 
contenda judicial com a Pousada do 
Rio Quente...

5) - Contamos, também, com substan-
cial ajuda do Sr.  Governador do 
Estado, IRAPUAN COSTA JÚNIOR; 
contribuição esta que nos possibili-
tou executar total reforma do parque 
aquático, inclusive com implantação 
de sistema de filtro que funciona até 
os dias atuais.
Finalizando, pretendo esclarecer 

e tornar público, para conhecimento 
dos jovens companheiros, que nossa 
Associação só pode atingir progresso e 
desenvolvimento graças aos anônimos 
tijolos que desde o ano de 1962 inúme-
ros companheiros, zelosamente, coloca-
ram nesse formidável patrimônio. 

Sebastião de Oliveira de Sousa - Cel PM R1

N
este ano de 2008, essa mo-
desta dependência do clube, 
conhecida por TAPIRI, está 
completando trinta anos de 

existência. Essa edificação que ainda 
hoje tem se mostrado útil à nossa Asso-
ciação foi construída no decorrer do ano 
de 1978, graças à valiosa colaboração 
de desconhecidos e despretensiosos 
companheiros que, somente hoje, num 
tardio gesto de reconhecimento, julgo 
oportuno trazer ao conhecimento dos 
companheiros mais jovens.

TAPIRI é a denominação dada ao 
tipo de habitação dos povos indígenas 
da Amazônia. Constitui-se de uma ar-

mação circular formada por troncos de 
madeira e cuja cobertura é feita com 
folhas de Palmeiras. É uma edificação 
ecologicamente correta e adequada as 
regiões quentes como nosso centro 
oeste. Hodiernamente, costuma ser 
encontrada num padrão arquitetônico 
ousado e sofisticado, cuja cobertura são 
usadas telhas de argila, material sinté-
tico ou metal e sem o mastro central. 
Por precaução optamos, à época, pela 
colocação do mastro central; observa-se 
que, em geral, as estruturas em madeira 
são verdadeiras obras de arte.

Pretendo aqui fazer referência a 
nosso TAPIRI (cuja a grafia costuma 

TapiriTrinta anos

Cel PM R1 Sebastião de Oliveira e 
Souza era o presidente do Clube na 
época da construção do Tapiri








