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om esse ideal, no último pleito eleitoral da CASSOF, os Oficiais do Corpo de Bombeiros e da 
Polícia Militar do Estado de Goiás optaram por 

oferecer uma grande demonstração de coesão, que 
culminou na aclamação de uma chapa única para a 
presidência da Associação dos Oficiais. Uma opção 
extremamente louvável tanto pela maturidade como 
pelo pioneirismo.
O objetivo principal desta ação conciliadora foi de evitar, 
desde o nascedouro, uma possível divisão da classe em 
grupos antagônicos, com candidatos se digladiando.
 Então, sem negligenciar os ideais republicanos e 
democráticos que norteiam a representação classista e 
superando todas as adversidades e interesses pessoais, os 
Oficiais entenderam que era o momento ideal para 
buscar uma congregação ainda maior da classe em torno 
de objetivos comuns.
 Imbuídos deste propósito e diante de uma 
plêiade de notáveis, conseguimos montar uma equipe 
com grandes nomes que se dispuseram conduzir os 
trabalhos de defesa da nossa classe.
 Felizmente, tive a grande honra de ser escolhido 
para figurar como expoente deste grupo, na função de 
Diretor Presidente.
 Na Vice-presidência, contaremos com o apoio e 
a experiência do Tenente Coronel Anésio Barbosa da 
Cruz Júnior, um profissional dinâmico e qualificado, que 
possui um longo histórico na militância classista.
 Os demais membros da diretoria são igualmente 
valorosos, Oficiais da mais alta estirpe que estão 
extremamente motivados para realização de um trabalho 
diferenciado na ASSOF.
 E é esse espírito que tem sido alimentado pela 
nossa equipe neste início de gestão.

 Por certo enfrentaremos grandes desafios e o 
preocupante cenário de crise nacional que se desenha 
para o ano de 2015, certamente será um complicador a 
mais com o qual teremos que conviver.
 Todavia, não descuidaremos um só momento 
dos nossos propósitos. A luta pela defesa dos interesses 
da classe e pela busca de novas conquistas será perene, 
incessante.
 De igual forma, buscaremos aprimorar os 
serviços prestados pela ASSOF. Para tanto, estaremos 
disponibilizando toda a coragem, disposição, 
criatividade e empreendedorismo de nossa equipe de 
trabalho, que terá como meta e diferencial a busca de 
interatividade e participação do associado.
 Assim, ancorados nos rígidos princípios éticos e 
morais que norteiam nossas Instituições, armados com o 
desejo e o senso de justiça, fortalecidos pela coesão e 
coerência, munidos de bons argumentos e protegidos 
pela capacidade mobilização e convencimento, 
pretendemos honrar e enaltecer ainda mais a história de 
lutas e vitórias da nossa entidade.
 Viva a Associação dos Oficiais!

‘‘...buscaremos aprimorar os serviços 
prestados pela ASSOF. Para tanto, 
estaremos disponibilizando toda a 
coragem, disposição, criatividade e 
empreendedorismo de nossa equipe de 
trabalho, que terá como meta e diferencial 
a busca de interatividade e participação do 
associado.’’

Unir para
crescer

Ubiratan Reges de Jesus Júnior – Tenente Coronel
Presidente da ASSOF

EDITORIAL

03

Supermercados;

Loja de Roupas e Calçados;

Ferragistas;

Açougue;

e Comércios em Geral

*Baixe a versão demo no site, instale e aproveite
por 30 dias o programa.

(com módulo especial para controle de açougue, padaria e promoções)

www.vivasoftware.com.br
contato@vivasoftware.com.br

Sistemas de Gestão
PDV . NFe . TEF

Módulo Fiscal (SPED / TEF)

Controle de Mercadorias

Relatório de Vendas

Suporte s/ Taxa Adcional

Cadastro de Clientes

Contas a Pagar e Receber

PRECISA DE UM SISTEMA PARA GERIR SUA EMPRESA,
CONTROLAR MERCADORIAS E CLIENTES E GERAR NOTA FISCAL?

TESTE
GRÁTIS*

(62) 3248-6665
9313-1188

Antônio Amado (64) 8446-7907
 (64) 8446-7245Alberto Bilim



32 | Aulas de jJiu-jitsu
As aulas de Jiu-Jitsu do Clube dos Oficiais são ministradas 
por um dos mais renomados atletas da modalidade no 
Estado de Goiás: o capitão Olegário.

33 | Educação de qualidade
Colégio da Militar Sargento Nasser Alves do Santos é 
referência em Goiás: preocupação com disciplina e zelo 
para com as atividades exercidas.

40 | Prestação de contas

Cartela de convênios| 38
Entre os convênios podemos destacar a parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc).

Juntos superamos qualquer desafio| 28
Os nossos projetos e ações não avançariam, portanto, sem a participação de todos os oficiais e praças.

Tenente coronel Anésio: a busca de novos líderes| 24
O amadurecimento da classe militar passa pela consolidação de novos líder, por formação e natureza. A expectativa 

do vice-presidente da ASSOF para a nova gestão.

Coronel Ubiratan: gestão para evoluir 22
Novo presidente da ASSOF quer fazer um diagnóstico geral da entidade para operacionalizar ideias e empreender 

novas ações

Em defesa dos oficiais| 21
Para garantir o direito de promoção dos oficiais, pois a vagas decorrentes não vêem sendo preenchidas, 

impetramos mandado de segurança que foi concedido por unidade de votos.

08  CAPA | EM PROL DOS OFICIAIS

A união dos oficiais culminou na eleição de uma chapa única para a presidência da ASSOF. O comando ficará ao 
cargo do Tenente Coronel Ubiratan, que terá como vice o Tenente Coronel Anésio. As expectativas são de uma 
administração coesa, apta ao dialogo e vigilante.

26 | Ações políticas ASSOF
Diretoria de Articulação Política da 
ASSOF visita Congresso Nacional.

16 | Epidemia da criminalidade
A herança desta falta de educação para os 
dias atuais está na incapacidade de grande 
parte do povo brasileiro em discernir os 
quadros de conflitos sociais.

SUMÁRIO

12 | Com a palavra os comandantes gerais 
Nesta edição temos a honra de apresentar as mensagens dos comandantes-gerais do Corpo de 
Bombeiros Militar de Goiás, Coronel Helbingen, e da Polícia Militar de Goiás, Coronel Sílvio. 

29 | De Goiás para o Brasil
Comandante Geral da PMGO é eleito presidente do Conselho Nacional de 
Comandantes Gerais da PM/BM.

15 | ASSOF realiza café da manhã para os inativos
Com o objetivo de valorizar e agradecer a os oficiais da Reserva da PMGO e do CBMGO 
ASSOF  realiza café da manhã para os inativos aos oficiais.

30| Os desafios e as conquistas do CPMG
O Colégio da Polícia Militar de Goiás tem atingido metas e índices considerados ideais por 
organismos internacionais, tais como IDEB e ENEN..

19 | Inovação e agilidade
O DISK-PRERROGATIVAS poderá ser 
acionado a qualquer momento em virtude 
de desrespeito às prerrogativas legais e em 
casos de urgências e de emergências em 
decorrência do exercício das funções do 
oficialato.  

05

Presidente
TenCel PM Ubiratan Reges de Jesus Júnior

Vice-Presidente
TenCel PM Anésio Barbosa da Cruz Júnior

Diretor de Articulação Política
MajPM – Emerson Bernardes da Silva

Diretor Financeiro
Ten BM André Luiz Gonçalves dos Santos

Diretor Administrativo
Cap BM  José Ferreira Barbosa

Diretor Jurídico
Maj PM Geyson Alves Borba

Diretor de Eventos Sociais e Comunicação
Cap PM Rodrigo Barbosa

Diretor Secretário
TenCel PM RR Afrânio Carrijo de Oliveira

Assessoria Especial 
Cel PM Júlio César Mota Fernandes

TenCel PM André Henrique Avelar de Sousa 
TenCel PM Sandro Mauro Pereira de Almeida

Major PM Allan Pereira Cardoso

Conselho Deliberativo
TenCel PM QOS  Waldemar Naves do Amaral

TenCel PM Ricardo Alves Mendes
TenCel PM Eder Fernandes

TenCel PM Luis Cesar Gonçalves de Paiva
TenCel PM Vigilio Guedes Paixão

Maj PM MardenAltur Teles
TenCel BM Roberto Machado Borges

TenCel BM Ulisses José da Silva
Cap BM Roberto Carlos Carrijo de Oliveira

Cap PM Valdemir Siqueira Medrado
Cap PM Lusdenes Rodrigues Alencar

Ten PM Roberto Kenedy Vidal
TenPM Rodrigo Fernandes de Almeida

EXPEDIENTE

Cap PM André Luiz Digues da Costa
Ten BM David Ferreira de Castro Neto
TenPM Alessandro Regys de Carvalho

Maj PM RR Zival Joaquim Pereira
Maj PM Heloisa Rosa de Brito

Maj PM Jorge Luiz Marreiros Saldanha
Maj PM RR Altamiro José Firmino

Cap PM Eduardo Souza e Silva
MajPM Luiz Gonzaga Barros Carneiro

Cap PM Levi Santos Santana
Ten PM Humberto Eurípedes da Silva Júnior

Conselho Fiscal
MAJ PM RR Dejair Gonçalves de Melo

Maj PM Claudia da Silva Lira
Maj PM Leonardo Resende Reis
Maj PM Willian Rosendo da Silva
Cap BM Ulisses Gomes da Costa

Cap PM Alessandro Arantes Neres de Souz

REDAÇÃO
Rafaella Tadão

Thiago Fernando

CONTATO PUBLICITÁRIO
 62 3094-4192

DEPARTAMENTO COMERCIAL
 Wendel Martins 

Wellington Queiroz
Cleudson Alves

 Eli José
Paulo Cesar

Luciano Moraes

PROJETO GRÁFICO
Blue Marketing e Internet
(62) 3202-0591 / 9221-2533

PÚBLICA
SEGURANÇAR E V I S T A

ASSOF - Associação dos Oficiais da Polícia
e Corpo de Bombeiros Mil itar de Goiás



ASSOF - Associação dos Oficiais da Polícia e Corpo de Bombeiros Mil itar de Goiás

PÚBLICASEGURANÇAR E V I S T A

ASSOF - Associação dos Oficiais da Polícia e Corpo de Bombeiros Mil itar de Goiás

PÚBLICASEGURANÇAR E V I S T A

Solenidade de posse da diretoria da ASSOF biênio 2015/2016

0706



Diretor de articulação Política 
O major Emerson Bernardes da 
Silva tem 42 anos de idade, é 
Bacharel em Segurança Pública e 
em Direito, possui mestrado e 
d o u t o r a d o  e m  E d u c a ç ã o 
Ambiental, além de diversos cursos 
de especialização e qualificação 

profissional, dentre os quais os cursos de Operações 
Especiais e de Assessoria Parlamentar.
 Ao longo de sua carreira de Oficial, completa 23 
anos de serviço na Polícia Militar neste ano, 
desempenhou diversas atividades profissionais dentre as 
quais merecem destaque a de coordenador estadual do 
PROERD (Programa Educacional de Resistência às 
Drogas), ajudante de ordens do Comandante Geral da 
Polícia Militar e do Secretário de Segurança Pública e 
diretor do Presídio Semiaberto.
 Possui grande experiência na luta pela defesa dos 
interesses da classe, tendo exercido as funções de diretor 
de Comunicação Social e diretor Secretário da ASSOF. 
Atualmente o major Emerson é assessor adjunto de 
Seção de Planejamento Operacional da PMGO. 
 Como diretor de Articulação Política tem como 
meta principal contribuir para o estreitamento dos laços 
da ASSOF as demais associações representativas dos 
policiais e bombeiros militares nos âmbitos federal e 
estadual, através da organização e coordenação de 
eventos para debate e deliberações sobre os interesses 
classistas.
Diretor de Assistência Jurídica 

 O major Geyson Alves Borba 
tem 39 anos de idade, 17 dos quais 
dedicados à Polícia Militar. Além 
do Curso de Formação de Oficiais, 
é Bacharel em Direito e possui 
diversos cursos de especialização e 
qualificação profissional, dentre os 
quais se destacam o Curso de 
Procedimentos de Inteligência e o 

de Negociador Policial. 
 Ao longo de sua carreira o major Borba recebeu 
diversas condecorações em reconhecimento a qualidade 
de seus trabalhos, especialmente na área de Inteligência, 
onde ocupou funções de grande destaque como gerente 
de Inteligência da Agência Goiana do Sistema Prisional, 
superintendente de Inteligência da Secretária de Justiça 
de Goiás e gerente de Análise de Informações da SSP-
GO. 
 Atualmente exerce o cargo de gerente do 
Observatório de Segurança Pública da SSP/GO, e faz 
parte do Núcleo de Negociadores Policiais da PMGO, é 
gestor do Sistema Nacional de Informações de 
Segurança Pública da SENASP no Estado de Goiás e 
conselheiro do Conselho Gestor do Sistema Nacional de 
Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre 
Drogas – SINESP da SENASP pela Região Centro 
Oeste.

Diretor Secretário

Bacharel  em Segurança 
Pública, o tenente coronel 
A f r â n i o  C a r r i j o  d e 

Oliveira tem 52 anos, é  pós-
g r a d u a d o  e m  G e s t ã o 
Organizacional, pela Universidade 

Federal de Goiás, em Gerenciamento e Especialização 
em Segurança Pública, pela Academia de Polícia Militar, 
e em Gestão do Sistema de Execução Penal, pela Uni-
evangélica. 
Entrou nas fileiras da Polícia Militar em 1985, 
permanecendo por quase 30 anos, tendo desempenhado 
diversas funções especialmente no serviço operacional, 
dentre elas a de comandante de Rádio Patrulha, 
comandante do Policiamento Urbano, coordenador de 
Operações, supervisor Regional e, por último ocupou a 
função de Comandante da 8ª CIPM, responsável pelo 
policiamento do Complexo Prisional de Aparecida de 
Goiânia (GO). 
Ao longo de sua carreira colecionou diversas 
condecorações, ostentando com distinção as Medalhas 
de Tempo de Serviço nos Graus Bronze e Prata, do 
Sesquicentenário, a de Tiradentes, a Dom Pedro II  e a 
Medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira, 
além do Destaque Operacional Grau Bronze e do 
Diploma de Honra ao Mérito da Câmara Municipal de 
Goiânia. 
Possui grande experiência na luta pela defesa dos 
interesses classistas, tendo participado de todas as 
gestões anteriores nos últimos 10 anos, tendo ocupado 
funções nas diretorias Social, Esportes, Articulação 
Política e, por último, a honrosa função de Diretor 
Presidente. 
Atualmente é o diretor Secretário da Associação dos 
Oficiais. 

Diretor de Esportes 
 O major Dallbian Guimarães 
Rodrigues, é um oficial jovem e 
dinâmico, com 38 anos de idade, 
terminou o CFO na Academia de 
Polícia Militar em 1998, sendo 
ainda bacharel em Administração e 
Direito. Possui especialização em 

Trânsito em Análise Criminal, e pós-graduação Lato 
Sensu em Gerenciamento da Segurança Pública, 
Docência do Ensino Superior e Análise Criminal.
 Seu currículo é repleto de cursos de extensão e 
aprimoramento técnico profissional, bem como de 
participações em congressos, seminários, simpósios e 
encontros, merecendo destaque o Curso de Assessoria 
Parlamentar Institucional, pela PMDF, e o Curso 
Internacional de Multiplicadores de Polícia Comunitária 
- Sistema Koban, pela PMSP/SENASP.
 Ao longo de sua carreira foi condecorado com as 
Medalhas Destaque Anhanguera no Grau Bronze, 
Tempo de Serviço Grau Bronze, do Sesquicentenário, 
Medalha do Mérito Legislativo; Tiradentes; e de Honra 
ao Mérito do Poder Judiciário de Goiás.
 Em seus dezenove anos de Polícia Militar 
desempenhou diversas funções, dentre elas a de 
comandante dos Grupos de Patrulhamento Tático 
(GPT) da 10ª CIPM, em Morrinhos, e da 14ª CIPM, em 
Caldas Novas, de chefe da Seção de Planejamento e 
Inteligência do Gabinete de Coordenação da Operação 
Integrada da Força Nacional no Entorno DF, de 
subchefe da seção de planejamento e Recursos 
Humanos da Força Nacional de Segurança Pública para 
os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro em 2007,  
analista criminal da Gerência de Análise de Informações 
da SSPGO, professor do Curso de Gestão em Segurança 
Pública pela Faclions, coordenador do curso de 
Abordagem Policial pela Força Nacional de Segurança 
Pública, instrutor da Disciplina de Análise Criminal da 
Academia da Polícia Militar; professor do curso de Pós 
Graduação em Análise Criminal da Faclions, tutor da 
rede EAD/SENASP, além de professor do curso de 
Pós-graduação em Análise Criminal da FALBE. 
 Atualmente é o subcomandante e coordenador 
do SEPROM, da Assessoria Militar da Polícia Militar no 
Tribunal de Justiça de Goiás. 

Diretor Administrativo
 O capitão BM José Ferreira 
Barbosa é graduado em Letras, 
pela UEG, e possui pós-graduação 
em Docência do Ensino Superior, 
pela Faculdade Darwin, de Brasília. 
Atualmente encontra-se cursando 

o 5º período do Curso de Direito da ESUP-FGV.
 É um profissional dinâmico e empreendedor, 
que se entrega totalmente ao que se propõe a fazer, 
destacando-se sempre pela disposição e criatividade.

ASSOF - Associação dos Oficiais da Polícia e Corpo de Bombeiros Mil itar de Goiás

PÚBLICASEGURANÇAR E V I S T A

ASSOF - Associação dos Oficiais da Polícia e Corpo de Bombeiros Mil itar de Goiás

PÚBLICASEGURANÇAR E V I S T A

Conheça os diretores que são responsáveis pela 
grande transformação realizada na ASSOF

EM PROL
DOS OFICIAIS

0908

‘‘A união dos oficiais culminou na 
eleição de uma chapa única para a 

presidência da ASSOF. O comando 
ficará ao cargo do Tenente Coronel 

Ubiratan, que terá como vice o 
Tenente Coronel Anésio. As 

expectativas são de uma 
administração coesa, apta ao 

dialogo e vigilante.’’



Graduação em Análise Criminal, pela Faculdade Albert 
Eistein; e o mestrado em Planejamento Estratégico, pela 
UFG.
 Possui também onze cursos na Plataforma de 
Ensino à Distância da Senasp, onde atua como tutor nas 
disciplinas de Análise Criminal, Gerenciamento de Crises 
e Policiamento Orientado para o Problema.
 Ao longo de sua rica carreira recebeu quinze 
condecorações, entre medalhas e distintivos, dentre eles 
as medalhas de serviços prestados nos graus Parta e Ouro, 
concedida pela ONU, a medalha do Mérito Intelectual da 
Escola Policial de Ensino Superior, do Uruguai, a 
medalha do Curso de Integração da Escola Nacional de 
Polícia, do Uruguai e os distintivos de Comando e de 
Estado Maior da PMGO. 
 Dentre as principais funções desempenhadas 
merecem destaque a de comandante do 1º Esquadrão do 
Regimento de Polícia Montada, subcomandante da 5ª 
Companhia Independente da PM, comandante do Curso 
de Formação de Oficiais, ajudante de Ordens do 
Comandante Geral, comandante do Grupo de 
Intervenção Rápida Ostensiva (Giro), comandante da 
COE; comandante da 25ª CIPM; Observador Policial da 
ONU, em  Minugua, Guatemala, comandante do 5º 
BPM, chefe da 3ª Seção do Estado Maior; comandante do 
Policiamento da Capital e comandante da Academia de 
Polícia Militar. 
 Atualmente é o comandante de Ensino da Polícia 
Militar, que dentre as inúmeras atribuições é responsável 
pelas dezoito unidades dos Colégios da PMGO instaladas 
em diversas cidades do Estado de Goiás.

O tenente  Coronel  André 
Henrique Avelar de Sousa tem 43 
anos de idade e ingressou na Polícia 
Militar em 1991. É Bacharel em 
Direito, com Especialização em 
Gerenciamento de Segurança 
Pública e em Gestão Pública e 
Segurança Pública.

 Oficial muito bem conceituado no seio da tropa, 
desde o início de sua carreira o tenente coronel André 
possui uma vasta qualificação profissional, sendo 
possuidor do curso de Segurança de Dignitários,  do 
curso Operacional de ROTAM (COR), do curso de 
Gerenciamento de Crise e Detecção de Ameaça, 
realizado no Rio de Janeiro, pela Secretária Nacional de 
Segurança Pública,  do curso de Instrutor de Tiro,  do 
curso de Operações de Choque (COC) e o curso do 
Grupo Especial de Operações (GEO) no Cuerpo 
Nacional de Policia da Espanha,  entre outros cursos e 
estágios,  como por exemplo, os realizados na Força 
Nacional e no BOPE, da Polícia Militar do Rio de Janeiro. 
 Na sua atuação operacional se destacou 
principalmente a frente de tropas especializadas, tendo

 Ao longo de sua carreira no Corpo de Bombeiros, 
que já ultrapassa os 25 anos de serviço, esteve à frente de 
várias missões e desempenhou inúmeras atividades, 
destacando-se especialmente na área de comunicação 
social, como auxiliar nos trabalhos de assessoria de 
imprensa da Corporação. Dentre os diversos cursos de 
formação e especialização realizados, destaca-se o Curso 
de Habilitação de Oficiais CBMGO, realizado no ano de 
2007.
 Como perspectivas de trabalho da Diretoria de 
Finanças, para o biênio 2015/2016, o Tenente Gonçalves 
traçou como principais metas o aumento da arrecadação, 
através da otimização dos sistemas de recolhimento de 
contribuições e de atendimento ao associado, buscando o 
pagamento integral de todas as obrigações trabalhistas e 
fiscais assumidas e zelando sempre transparência das 
movimentações financeiras realizadas pela ASSOF, como 
as prestações de  contas mensais ao Conselho Fiscal e 
demais Diretores e associados.
 Sua atuação destacada na defesa dos interesses da 
classe o reconduziram à função de Diretor Financeiro da 
ASSOF.

 Assessoria Especial 
 Especialista em gerenciamento 
de crises e com quase 30 anos de 
efetivo serviço, o coronel Júlio 
César Mota Fernandes é um dos 
Oficiais com maior experiência 
operacional em atividade na Polícia 
Militar de Goiás. 

 Natural de Cristalina, o Coronel Mota tem 51 
anos, é casado, tem dois filhos, é formado em Educação 
Física e em Direito pela Universidade Federal de Goiás 
(UFG), possui o curso de Comando e Estado Maior 
Policial, realizado em Montevidéu, Uruguai. 
 Em seu currículo estão registrados dezoito 
cursos de especialização profissional, realizados em 
diversas unidades da Federação e no exterior, merecendo 
destaque o curso de Instrutor de Equitação, realizado na 
Escola Superior de Equitação do Exército Brasileiro 
(ESEQUEX), no Rio de Janeiro, o curso de Instrutor 
Policial, na Escola Nacional de Polícia (ENP), em 
Montevidéu, o curso de Segurança de Autoridades, na 
Guarda de Granadeiros, também em Montevidéu, o 
curso de Pilotagem de Motocicleta de Alto Risco, o curso 
de Gerenciamento de Crises, pela Brigada Militar do Rio 
Grande do Sul, o curso de Negociadores, pela Secretaria 
Nacional de Segurança Pública (Senasp), na Brigada 
Militar do Rio Grande do Sul, o curso de Observador 
Policial, pela Guarda Civil da Espanha, o curso de 
Acompanhamento de Processos de Desarmamento, pela 
Organização das Nações Unidas (ONU), em Minugua, 
Guatemala, o curso de Pós-

 Criterioso e perfeccionista o atual diretor 
Administrativo da ASSOF, abraçou com afinco as 
missões que lhe foram atribuídas, tendo coordenado 
neste início de ano a troca dos filtros das piscinas, para 
melhoria da qualidade da água, a iluminação de dois 
campos gramados, para maior conforto ao associado. No 
momento está empreendendo esforços para concluir a 
fase de final de estruturação do Clube do Militarzinho e 
Brinquedoteca e a reforma do prédio da administração da 

ASSOF.Diretor Secretário
Diretor de Eventos Sociais e 
Comunicação
 O capitão Rodrigo Barbosa 
tem 35 anos idade e 13 de serviço 
nas fileiras da Polícia Militar, onde 
concluiu o Curso de Formação de 
Oficiais no ano de 2004. Possui Pós 
G r a d u a ç ã o  e m  G e s t ã o 

Organizacional, pela  Faculdade Serra Da Mesa e está 
cursando Engenharia Eletromecanica no IFG. 
 O diretor de Eventos Sociais e Comunicação da 
Assof   é piloto de helicóptero e possui 28 cursos de 
especialização e extensão, dentre os quais merecem 
destaque o  de Gerenciamento de Crise e Negociação, 
pela Quality Police Fire Security Training, no Rio Grande 
do Sul, o Operacional de Rotam, de Ações Táticas 
Especiais, pela  Policia  Militar do  Espirito  Santo, de 
Identificação e Rastreamento de Explosivos, pela ATF 
Colombia, em Brasilia (DF), de  Piloto Comercial de 
Helicoptero, pela Escola de Aviação Civil  (EDRA) 
Aeronautica, em São Paulo, de Operaçoes Especiais, de 
Mergulhador Autônomo e de Paraquedismo. 
 Essa bagagem acadêmica foi somada às 
experiências profissionais vividas especialmente no  
serviço operacional, onde desempenhou as funções de 
comandante do 1° Pelotão da 19ª CIPM, em Jussara, 
chefe da Seção Operacional  e do Serviço de Inteligência 
do Batalhão de  Rotam, supervisor de Operações do 
COPOM,  Choque Comando; subcomandante da 
Companhia de Operaçoes Especiais (COE), comandante 
de Operações e Chefe da Seção de Instrução e Ensino do 
GRAER. 
 Atualmente é o  comandante da Seção 
Operacional da Assistência Policial Militar da Assembleia 
Legislativa do Estado De Goiás.

 Diretor Financeiro
 O 1º tenente André Luiz 
Gonçalves dos Santos tem 45 
anos, é formado em Comunicação 
Social, com habilitação em Rádio e 
Televisão, pela Universidade 
Federal de Goiás, licenciado em 
Educação Física, pela ESEFEGO, 

com especialização em Fisiologia do Exercício, pela  
Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro e 
atualmente cursa o 9º período da faculdade de Direito na 
Universidade Salgado de Oliveira. 

sido subcomandante da ROTAM, comandante da 15º 
CIPM, subcomandante do Batalhão de Choque, 
super v isor  da  Instr ução de Nive lamento de 
Conhecimento da Força Nacional de Segurança Pública, 
comandante do Tático Operacional Rodoviário (TOR) e  
comandante do Comando de Operações de Divisas 
(COD). 
Atualmente exerce a função de assistente Policial Militar 
na Assembleia Legislativa de Goiás.

O tenente coronel Sandro Mauro 
Pereira de Almeida tem 49 anos de 
idade e ingressou na Polícia Militar 
em 1987, como aluno Sargento, 
tendo ser v ido ao  Corpo de 
Bombeiros Militar até ingressar no 
Curso de Formação de Oficiais da 
PM em 1992, sendo declarado 

aspirante a Oficial em 1994. 
  É casado, tem três filhos, é Bacharel em Direito, 
com pós-graduação em Direito Penal e Gestão Pública, e 
especialização em Gerenciamento de Segurança Pública e 
Polícia Judiciária Militar.
 Ao longo de sua carreira colecionou inúmeras 
condecorações e teve atuação de destaque em várias 
frentes de serviço, dentre as quais se destacam a de diretor 
da Casa do Albergado e do Presídio do Semiaberto da 
Agência Goiana do Sistema Prisional, comandante da 25 ª 
CIPM-Santa Luzia, diretor financeiro da Fundação 
Tiradentes, comandante da 26ª CIPM e da 8ª CIPM e Juiz 
Militar da Justiça Militar Estadual. 
 Atualmente exerce a função de comandante do 
36º BPM, responsável pela segurança do Complexo 
Prisional de Aparecida de Goiânia.

O major Allan Pereira Cardoso é 
um oficial jovem e dinâmico, tem 36 
anos de idade e ingressou na Polícia 
Militar em 2000, como cadete. É 
B a c h a r e l  e m  D i r e i t o ,  c o m 
especializações em Segurança 
Pública, Sociologia e Análise 
Criminal. Oficial combativo e 

atuante, ele possui o curso Operacional de ROTAM, o 
curso de Força Tática da PM de São Paulo e o curso 
Internacional de Policia Comunitária sistema Koban, 
realizado na Polícia Nacional do Japão na cidade Tókio, 
no ano de 2010. 
Além da atuação em diversas unidades operacionais, o 
Major Cardoso também se destaca na área de ensino, 
figurando como docente do Comando da Academia de 
Polícia Militar, da Senasp e do Instituto de Pós-
Graduação e Graduação (IPOG). 
Atualmente exerce a função de comandante da 9ª CIPM, 
responsável, dentre outros pelo policiamento da região 
do setores Bueno e Jardim América.
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NO CAMINHO
CERTO

 De acordo com ele, no entanto, a criação do 
Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do 
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás – 
FUNEBOM modificou este cenário e passou a ser um 
marco no desenvolvimento da organização, pois 
permitiu investimentos em viaturas, equipamentos 
operacionais e a reforma e construção de novos quarteis. 
“Conseguimos transformar a crise em oportunidade de 
crescimento. Investimos  quase 55 milhões de reais na 
construção de nove quarteis, na aquisição de 
equipamentos e viaturas e na melhoria das instalações 
físicas de 15 unidades operacionais” ressalta. 

SENABOM: PROJEÇÃO NACIONAL

 Pelo segundo ano consecutivo, o CBMGO 
realizará o Seminário Nacional de Bombeiros - 
SENABOM. O seminário é o maior evento de 
bombeiros do Brasil e acontecerá no período de 11 a 13 
de novembro de 2015, no Centro de Convenções da 
Pontifícia Universidade Católica de Goiás, em Goiânia. 
Destinado, prioritariamente, a profissionais bombeiros 
militares, o evento também é voltado para agentes de 
defesa civil, socorristas, brigadistas, profissionais da área 
de saúde, engenheiros, arquitetos e voluntários da 
sociedade. 
 Devido ao sucesso do XIV Senabom,  o 
comando da corporação decidiu realizar o seminário 
novamente com o desafio de superar a última edição.  
No ano passado o evento registrou recorde de público 
com mais de 5400 participantes que puderam trocar 
experiências, estreitar laços de amizade e conhecer as 
novas tecnologias da atividade. 
 Para o Comandante Helbingen, o seminário é 
uma ótima oportunidade de conhecer e discutir as 
melhores práticas desenvolvidas pelos Corpos de 
Bombeiros, além de ser fundamental para projetar o 
CBMGO no cenário nacional. Ele destaca que a 
realização do seminário em Goiás, possibilitou a 
participação de mais de 900 bombeiros da corporação 
que puderam trocar experiências com outros 
profissionais da área. 

Fotos:
Assessoria de Comunicação CBMGO

O Comandante-Geral do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado de 
Goiás, Coronel Carlos Helbingen 

Júnior, assumiu, em 2 de janeiro de 2015, seu 
segundo mandato à frente da corporação. Com 
o b j e t i vo  d e  m a n t e r  o  c r e s c i m e n t o  e  o 
desenvolvimento da instituição, o Comandante 
Helbingen tem como metas prioritárias a valorização 
e a qualificação dos integrantes da corporação. A 
melhoria da gestão e a expansão da instituição no 
estado por meio da implantação de novas unidades 
operacionais e aquisições de viaturas e equipamentos 
também estão nos projetos desta nova gestão.  

D e  a co rd o  co m  o  C o m a n d a n t e ,  a 
representatividade e a projeção da corporação no 
cenário nacional está diretamente ligada aos 
investimentos realizados no ensino.  "A qualificação 
dos nossos profissionais tem sido fundamental para a 
melhoria do atendimento à comunidade. Estamos 
especializando nossa tropa", explica. Apenas nos 
últimos quatro anos, mais de 3700 bombeiros de 
Goiás e de outros Estados fizeram curso no 
CBMGO. "Praticamente todo nosso efetivo passou 
por uma sala de aula nesse período e alguns, inclusive, 
mais de uma vez", enfatiza. 
Outra ação estratégica do 
comando é a valorização dos 
bombeiros goianos. Nesse 
sent ido,  o  Comandante 
He lb ing en  de s t a c a  que 
algumas ações já estão sendo 
realizadas, como a atualização 
da lei de organização básica, a 
m e l h o r i a  s a l a r i a l  e  a 
reestruturação das leis de 
promoções que permitiram o 
aumento do quadro de vagas 
e, consequentemente, fluxo na 
carreira. Para ele, é possível 
fazer mais.

 "Queremos nesse próximo comando melhorar nosso 
índice de felicidade. Além de boas condições de trabalho e bons 
equipamentos, é importante que nosso bombeiro tenha 
qualidade de vida. Vamos trabalhar para readequar a escala 
deserviço e atender um dos principais anseios do nosso efetivo", 
garante.

Ainda visando dar mais qualidade para os 
bombeiros militares, a atual gestão irá construir a 
policlínica da instituição. "Teremos uma espécie de 
hospital de dia, onde será possível realizar diversos 
tipos de exames e pequenas cirurgias", afirma o 
Comandante. Será construído também um quartel 
de ajudânciade forma a concentrar todas as gestões 
num só ambiente. "Queremos que nosso quartel de 
ajudância favoreça a efetividade de nossas ações 
estratégicas", reforça.

FUNEBOM:  UM MARCO NA 
HISTÓRIA

À frente da corporação desde 2011, o 
Comandante Helbingen assumiu a função num 
cenário bem diferente do atual. “Naquela época, quase 
não dispúnhamos de recursos para investimentos. Nosso 
dinheiro mal dava para suprir as demandas básicas da 
instituição” relembra.

"A qualificação dos nossos
 profissionais tem sido 

fundamental para a melhoria 
do atendimento à comunidade. 

Estamos especializando
nossa tropa" 

- Coronel Carlos 
Helbingen Júnior.
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ASSOF REALIZA 
CAFÉ DA MANHÃ 
PARA INATIVOS

 Em sua fala o vice-presidente da associação, 
tenente coronel Anésio Barbosa da Cruz Júnior,fez um 
apanhado geral acerca das conquistas recentes da classe e 
parafraseando Isaac Newton, afirmou que se a diretoria 
da ASSOF atualmente tem melhores condições para 
buscar novas conquistas e vislumbrar novos horizontes, 
muito se deve aos oficiais da reserva que os precederam. 
"Se podemos enxergar mais longe, foi por estar de pé 
sobre os ombros de gigantes", conclui. 
 O comandante Geral da Polícia Militar, coronel 
Silvio Benedito Alves, e o subcomandante do Corpo de 
Bombeiros Militar, coronel Aparecido fizeram discursos 
inflamados, agradecendo e elogiando o legado de honra 
e dignidade deixado pelos oficiais da reserva.  
 O encontro foi um momento muito especial, 
marcado pela confraternização e pelo reencontro de 
diversas gerações de oficiais que conduziram os 
trabalhos em suas respectivas Corporações e também na 
ASSOF ao longo das últimas décadas, construindo e 
fortalecendo as instituições.

 Com o objetivo de valorizar e agradecer aos oficiais da Reserva da PMGO e do 
CBMGO ASSOF promove confraternização.

Confraternização
 

 A  Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros de Goiás (ASSOF) realizou no dia 
26 de fevereiro, um café da manhã para os Inativos da 
Polícia Militar de Goiás (PMGO) e do Corpo de 
Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO). O evento 
contou com a presença do Comandante Geral da 
PMGO, Coronel Sílvio Benedito, e do subcomandante 
do CBMGO, coronel Aparecido.
 Durante o encontro o presidente da ASSOF, 
tenente coronel Ubiratan Reges de Jesus Júnior, 
agradeceu o pronto atendimento do chamado e ressaltou 
a importância daquele momento histórico, pontuando 
todos os projetos e ações que foram desencadeadas 
neste início de gestão. “Além das reformas das 
instalações físicas, ampliaremos a oferta de novos 
serviços e a atuação na defesa dos interesses classistas 
visando promover uma aproximação ainda maior com 
os nossos associados, especialmente daqueles que 
encerraram suas carreiras no serviço ativo das 
Corporações e podem somar experiência pessoal e 
profissional à defesa e ao fortalecimento de nossa 
entidade", afiançou.
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ASSOF LANÇA O “CLUBE
DO MILITARZINHO”

Espaço será destinado ao público 
infantil

 Foi inaugurado no dia 01 de maio 2015, o Clube 
do Militarzinho!
Um espaço que contará profissionais devidamente 
qualificados para desenvolver diversas atividades 
recreativas atendendo especialmente crianças entre zero 
e dez anos de idade.
 O Clube do Militarzinho estará aberto nos finais 
de semana e feriados para atender aos sócios e 
convidados com muita segurança e alegria.
 Logo após o credenciamento, as crianças 
recebem a “Carteirinha de Sócio do Clube do 
Militarzinho” e podem participar de gincanas, grandes 
jogos e brincadeiras tradicionais, além de desenvolver 
atividades lúdicas como pinturas, manipulação de balões 
e cineminha, entre outras tantas que fazem a alegria da 
criançada.
 O sucesso deste novo empreendimento já pode 
ser constatado nos primeiros dias de funcionamento, 
onde as brincadeiras e o “Pula-pula” conquistaram a 
atenção e envolveram de todos as crianças num clima de 
muita descontração.
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No dia 24 de 
março de 2015, às 
1 9  h o r a s ,  f o i 
r e a l i z a d o  o 
T o r n e i o  d e 
Futebol Society 
q u e  m a r c o u  a 
inauguração da 
i luminação dos 

campos gramados do Clube dos Oficiais.
Participaram do evento as equipes representando a 

Diretoria da ASSOF, o Comando Geral da Polícia Militar, o 
Comando Geral do Corpo de Bombeiros e uma equipe de 
Associados.

Após o sorteio foram realizadas as primeiras partidas e a 
grande final ficou entre as equipes do Comando Geral da 
PM e do CBM.

Depois de um jogo extremamente aguerrido, com 
jogadas espetaculares e muitos gols, a equipe do Corpo de 
Bombeiros Militar sagrou-se campeã do Torneio.

Em seguida, capitaneados pelo coronel Silvio Benedito 
Alves, Comandante Geral da PM, e pelo tenente coronel 
Ubiratan Reges, Presidente da ASSOF, os atletas 
participaram de uma descontraída confraternização onde 
se divertiram muito fazendo a resenha dos jogos.

Atualmente a sede recreativa da Associação dos Oficias 
conta com 04 (quatro) campos de futebol society 
iluminados, sendo 03 (três) de grama natural e 01 (um) de 
grama sintética.

Esporte é saúde! Esporte é 
vida! E o desejo da ASSOF é 
a m p l i a r  s e u  p a r q u e 
esportivo e melhorar cada 
vez mais o atendimento 
aos seus associados. 

Show de Bola
ASSOF inaugura iluminação de campos de futebol



A herança desta falta de educação para os dias atuais está na in           capacidade de grande parte do povo brasileiro em discernir os quadros de conflitos sociais que se apresentam,
ficando totalmente vulnerável a discursos demagógicos e mascarados com propostas de          solução imediatistas e populistas por parte de quem está no poder e, não raras vezes, seduzido pela hipocrisia.

A EPIDEMIA DE     CRIMINALIDADE
NO BRASIL       TEM CURA...!?

político corrupto em troca de vantagens diversas; pegar 
atestado médico quando não está enfermo para se livrar 
ou justificar compromisso; furar sinais e filas; fazer 
“gato” burlando taxas de luz, água, TV a cabo e etc; 
comprar recibo para abatimento do imposto de renda; 
compra e venda de produtos pirateados, entre muitas 
outras atitudes sob o pano de fundo de se levar vantagem 
em tudo.

O fator social/econômico: se formos considerar 
as classes sócio-econômicas existentes no país 
verificamos que desde os primórdios há uma parcela 
majoritária representante dos segmentos de menor 
poder aquisitivo privada de acesso aos direitos 
fundamentais do cidadão, como a saúde, educação, 
segurança, emprego, moradia, lazer etc, enquanto uma 
pequena minoria detém o poder econômico formando 
um ciclo vicioso e injusto no qual os ricos, via de regra, 
ficam cada vez mais ricos, enquanto os pobres cada vez 
mais pobres num cenário de um país emergente que 
apesar das grandes potencialidades de riquezas de toda 
ordem gera um fator de enorme injustiça sócio-
econômica, na medida em que este modelo permite que 
uma classe social seja permanentemente explorada pela 
outra.

O fator educacional: estrategicamente a classe 
dominante do país, pensada a partir de sua elite 
intelectual, financeira e política, nunca se empenhou 
verdadeiramente em transformar o acesso a educação 
de qualidade do país como prioritário em qualquer 
ação de governo ou de Estado.

Isso devido ao fato de que para a “elite” 
representa um “tiro no pé” investir na 
transformação da sociedade aculturada em 
cidadãos bem                                                        

e partirmos em busca de um diagnóstico, Straçando um paralelo aos procedimentos 
de protocolos adotados pela medicina, na 

condição de um acadêmico e técnico especialista 
concluiria, sem medo de errar, que o raio - X do 
problema de criminalidade no Brasil apresenta um 
quadro crônico carecedor de UTI, ou seja, generalizado, 
multifacetado e arraigado em contra ponto a uma 
dosagem de receituário ineficiente que não tem sido 
capaz, por agir de forma isolada e descoordenada, de 
curar o país deste cenário.

 Talvez seja mais fácil abordar as causas 
numa série de fatores diversificados, tais como: histórico, 
cultural, educacional, social, econômico, jurídico, de 
segurança pública, entre muitos outros que, de forma 
isolada ou associada, se interagem, contribuindo para a 
real idade do quadro de violência banal izada 
transformada em epidemia, a qual atinge direta ou 
indiretamente a todo cidadão brasileiro.

 Destarte, segue a opinião pessoal 
sintetizada e de forma empírica deste autor, na tentativa 
de se gerar uma reflexão acerca do cerne da temática, 
emuma visão macro das origens desta insana escalada de 
violência desenfreada vivida no Brasil, sem nenhuma 
pretensão de se esgotar o tema.

 O fator histórico/cultural: é fato que a 
origem civilizatória no Brasil ocorreu essencialmente 
com o intuito de extrativismo das riquezas naturais e 
exploração de “índios nativos” e, posteriormente, da 
mão de obra escrava de negros africanos, em benefício 
da Coroa Portuguesa,  devido às dimensões territoriais  e 
dificuldades de exploração de toda ordem havia também 
a necessidade de se recompensar este esforço

fornecendo à elite dos nobres serviçais da realeza, bens, 
extensos territórios de terras, títulos e muitas regalias. Tal 
fator é presente até os dias de hoje através de 
manifestações de preconceito e oportunidades desiguais 
e parciais, indo na contramão daquilo que determina a 
Constituição Federal em vigor.

Assim com o passar do tempo alicerçou-se na 
“psiquê” do cidadão brasileiro a máxima de que o 
coletivo não pertence a ninguém e, portanto dá lugar aos 
interesses individuais sendo que para se alcançar êxito 
em ser bem sucedido, os fins quase sempre justificam os 
meios, com uma forte pré disposição para a corrupção, 
deixando de fora princípios elementares da ética, moral e 
consciência cidadã.

Daí formou-se a expressão “cidadão de bem”, 
numa forte indicação de que ser de bem significa, na 
cultura brasileira, possuir patrimônio –“BENS” e com 
isso o conveniente alinhamento com a classe dominante 
e com acesso ao poder, e assim a estes privilegiados tudo 
é permitido. Desta forma se explica a elevada 
passividade, permissividade e tolerância do cidadão 
brasileiro diante da corrupção com desvios e prejuízos 
milionários, dando oportunidade, por reiteradas vezes, 
de um político corrupto se reeleger e reincidir em suas 
condutas delituosas sem qualquer indignação expressa 
pela sociedade, e não raras vezes admirado por muitos, 
como modelo de sucesso e prosperidade.

Transpondo para os dias atuais esta tendência 
fica estampada no hábito nacional a partir de grandes e 
pequenas condutas do dia a dia, o tal “jeitinho brasileiro” 
como, por exemplo: saquear carga de veículos 
acidentados; subornar autoridades; vender o voto para 

A herança desta falta de educação para os dias atuais está na in           capacidade de grande parte do povo brasileiro em discernir os quadros de conflitos sociais que se apresentam,
ficando totalmente vulnerável a discursos demagógicos e mascarados com propostas de          solução imediatistas e populistas por parte de quem está no poder e, não raras vezes, seduzido pela hipocrisia.

A EPIDEMIA DE     CRIMINALIDADE
NO BRASIL       TEM CURA...!?

Tenente Coronel Alexandre Flecha Campos
 Mestre em educação e Especialista em Segurança Pública
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informados e com senso crítico suficiente para por em cheque 
políticas assistencialistas ou isentas do poder midiático que 
manipula grande parte da sociedade. A alienação ideológica 
tem sido o viés mais conveniente, deliberadamente aplicada – 
seja durante o regime de exceção, com uma educação 
extremamente tecnicista ou em pleno gozo da democracia, no 
seu modelo neoliberal e socialista, guardadas suas devidas 
diferenças.

A herança desta falta de educação para os dias atuais 
está na incapacidade de grande parte do povo brasileiro em 
discernir os quadros de conflitos sociais que se apresentam, 
ficando totalmente vulnerável a discursos demagógicos e 
mascarados com propostas de solução imediatistas e 
populistas por parte de quem está no poder e, não raras vezes, 
seduzido pela hipocrisia. Assim, de forma míope e 
inadvertidamente acaba invertendo a condição do agressor 
social a uma posição de vítima do processo enquanto as 
verdadeiras vítimas da violência arcam com seus prejuízos por 
sua conta e risco, sem o devido apoio do Estado, ou o 
acolhimento da sociedade num claro quadro de completa 
inversão de valores.

Leis, justiça e segurança pública: chegamos à ponta 
do “iceberg”, ou seja, nas áreas que são mais visíveis pelo 
grande público brasileiro e atingidas diretamente quando se 
trata do discurso da violência. Leis brandas, juridicamente 
frágeis, de difícil aplicação, recheadas de recursos em diversas 
instâncias, tornando a justiça morosa e ineficaz, contribuindo 
para o fator impunidade e ineficientes quanto ao processo 
reeducador e reparador proposto ineficientes como finalidade 
maior da aplicação da lei. Tudo isso sem deixar de mencionar 
os crônicos problemas fomentadores da escalada da violência, 
tais como: o do contrabando de armas e o tráfico de drogas e 
suas derivações externadas pelos elevados índices de 
homicídios, latrocínios, sequestros, furtos, roubos etc.

Pior ainda é assistir passivamente a atuação do 
segmento policial, oriundo de instituições desprovidas de 
recursos de toda ordem, cidadãos anônimos, ora taxados de 
herói ora de bandido, diuturnamente expostos na linha de 
frente lidando com todas as mazelas, desordem e a histórica 
injustiça social, na condição de “enxugar gelo”, entre erros e 
acertos, pagando às vezes com a própria vida sem que a 
sociedade se aperceba que não se trata apenas de uma questão 
policial e sim de um problema da União, dos Estados, dos 
Municípios, da sociedade e que deveria ser encarado não 
como uma política maquiada e temporária de governo, e sim 
estar na pauta prioritária e permanente de Estado.

Acredito ainda que apesar de atualmente a sociedade 
haver atingido um ponto elevado de saturação e indignação 
com o cenário da violência, não se encontra preparada para 
enfrentar a tomada de decisões imparciais capazes de agir na 
raiz do problema, protelando indefinidamente enquanto o 
quadro vai se agravando a cada dia, sobretudo assistindo 
passivamente a impunidade como fator retro alimentador da 
criminalidade.

Dito isto, que tal incluir no receituário contra a 
epidemia de violência generalizada no Brasil doses eficazes 
de autênticas políticas públicas em prol de uma educação 
transformadora (ação preventiva) e de segurança pública 
(ações pró ativas e não somente reativas), bem como da 
reparação da histórica dívida da desigualdade social que nos 
acompanha desde os tempos da colonização do país. Quem 
sabe assim encontraremos o caminho para a cura desta 
epidemia que nos assombra...?!Reage Brasil...!

Alexandre Flecha Campos
Tenente Coronel Alexandre Campos

 Mestre em educação e Especialista em Segurança Pública 

INOVAÇÃO E AGILIDADE

presidente da Associação dos Oficiais da OPolícia e do Corpo de Bombeiros de Goiás 
(ASSOF), tenente coronel Ubiratan, 

juntamente com o novo diretor jurídico da associação, 
major Geyson Alves Borba se reuniram, no dia 13 de 
janeiro, com as advogadas Dra Rosangela Magalhães e 
Renata Osório Caciquinho Bittencourt para renovar o 
contrato de assessoria jurídica com o escritório 
Magalhães & Bittencourt Advogados. A parceria foi 
reiterada em virtude do bom serviço que está sendo 
prestado junto à ASSOF. 

A grande novidade com a renovação foi a criação do 
"DISK-PRERROGATIVAS" dos Oficiais da Polícia e do 
Corpo de Bombeiros Militar, com o qual o associado terá 
atendimento em tempo integral (24 horas) por meio do 
telefone (062) 9207-5442. 

O DISK-PRERROGATIVAS poderá ser acionado 
a qualquer momento em virtude de desrespeito às 
prerrogativas legais e em casos de urgências e de emergências 
em decorrência do exercício das funções do oficialato.

O oficial policial militar ou bombeiro militar possui 
a garantia da patente, em toda a sua plenitude, com as 
vantagens, prerrogativas e deveres a ela inerentes. O Código 
de Processo Penal Militar no seu art. 73, primeira parte, 
garante que o militar, mesmo sujeito à disciplina judiciária, 
tenha suas prerrogativas mantidas, prerrogativas estas 
também contidas nos Estatutos da Polícia Militar e Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado de Goiás.

As prerrogativas dos oficiais militares, sejam 
policiais ou bombeiros militares, são constituídas pelas 
honras, dignidades e distinções devidas aos graus 
hierárquicos e cargos. Como exemplo, podemos citar o uso 
de títulos, uniformes, distintivos, insígnias e emblemas 
policiais e bombeiros militares, correspondentes ao posto, 
como o direito as honras, tratamento e sinais de respeito que 
lhes são assegurados em leis ou regulamentos. 

ASSOF renova com o Departamento jurídico e cria o Disk-Prerrogativas dos Oficiais PM e  BM.
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Outra prerrogativa do oficialato é que, somente em 
caso de flagrante delito o servidor militar poderá ser preso por 
autoridade policial civil, ficando esta obrigada a entregá-lo 
imediatamente a autoridade policial militar mais próxima, só 
podendo retê-lo na delegacia ou posto policial durante o 
tempo necessário à lavratura do flagrante. 

Estas  prerrogativas como várias outras não são 
privilégios, muito longe disso. Na verdade, elas asseguram 
direitos ao oficial em virtude de seu cargo, faculdade esta 
atribuída pelo Estado. 

Este novo serviço agora disponibilizado ao 
associado da ASSOF, vem   permitir que ele possa a qualquer 
hora do dia ou da noite, acionar uma assistência quando suas 
prerrogativas legais forem desrespeitadas e  em casos de 
urgências e de emergências em decorrência do exercício das 
funções do oficial.

Os contatos do associado com o Escritório 
Magalhães & Bittencourt Advogados poderão ser feito por 
meio dos telefones 3215-9657 / 9206-6059 do e-mail 
magalhaesebittencourt@hotmail.com.

A ASSOF está à disposição para receber sugestões, 
prestar informações e acolher possíveis reclamações por meio 
do e-mail assofjuridico@gmail.com ou pelo telefone (062) 
9974-9399 diretamente com o  Diretor Jurídico, Major PM 
Borba. 

Fonte: Diretoria Jurídica da ASSOF.

1.  O atendimento aos associados sobre questões não 
relativas a função profissional exercida, com orientações 
sobre as condutas a serem atendidas no seu caso 
concreto de forma gratuita pelo escritório contratado;

2. Descontos de 50% sobre a tabela do escritório de 
advocacia contratado pela ASSOF, caso o associado opte 
por ingressar com a ação não relativa a função 
profissional exercida por meio do referido escritório;

3. Criação do Programa de Qualidade e Satisfação no que 
tange à Assessoria Jurídica disponibilizada ao associado;

4. Divulgação no site da ASSOF do andamento e das 
atualizações relativas às  ações coletivas pleiteadas em 
defesa do associados.

ASSOF - Associação dos Oficiais da Polícia e Corpo de Bombeiros Mil itar de Goiás

PÚBLICASEGURANÇAR E V I S T A

1918

Algumas outras novidades da
Diretoria Jurídica biênio 
2015/2016  para o Associado:

Melhor Atendimento Melhor Preço!
64 3480 - 1243

Rua 21 QD-03 LT-19 Centro - Edealina - GO | casastassara2@hotmail.com

Marquim
EletroEletro

Tintas Imobiliárias, Automotivas e Industriais

Artes & Cor Tintas
(64) 3471-1405 / Marcos: 64 9304-6908 / Juliano: 64 9265-7436

Av. Comercial 1731 - Centro - Pontalina - GO



pós dois anos à frente da Associação dos AOficiais, chegou a hora de fazermos uma 
retrospectiva do que fizemos de certo e 

errado ao longo de nosso mandato. Também é tempo de 
planejamos e traçarmos novas metas para serem conquistadas 
durante 2015.

Hoje paro para refletir o que fizemos e também o que 
poderia ser feito não só no ano que passou, mas ao longo dos 
dois últimos anos que passamos a frente da ASSOF. Nossa 
administração foi marcada por constantes lutas por melhorias 
para os nossos associados, visando garantir os direitos e 
alcançar benefícios aos oficiais. 

Defendemos nossos associados nos campos 
judiciais, administrativos e políticos. Foi assim nas malfadadas 
operações Sexto Mandamento, Monte Carlos e etc.

Buscamos fazer valer as prerrogativas dos oficiais 
que tiveram suas carreiras manchadas por “forças amigas” 
que tiveram a intenção somente de macular a imagem da 
Polícia Militar e dos seus bravos integrantes. Para tanto 
contratamos um escritório de advocacia, composto por 
profissionais de gabarito, oferecendo um atendimento 
especializado e qualificado.

Compomos várias comissões para dinamizar e 
aperfeiçoar a legislação militar, tais como: Lei de Promoção de 
Oficiais, Código e Ética, LOB, Estatuto dos Policiais 
Militares, Implantação do RPPM (Regime Próprio de 
Previdências dos Militares), mas houve pouco avanço, pois o 
governo e alguns integrantes do alto escalão parecer não 
querer avançar, deixando uma legislação que muito nos cobra 
e pouco nos garante.

Para garantir o direito de promoção dos oficiais, pois 
a vagas decorrentes não vêem sendo preenchidas, 
impetramos mandado de segurança que foi concedido por 
unidade de votos pelos integrantes da Terceira Turma 
Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio tribunal de 
Justiça do Estado de Goiás. Assim esperamos que seja 
cumprido pelo Governo do Estado de Goiás.

Participamos de um processo exaustivo mais 
vitorioso da negociação do reajuste salarial aos Bombeiros e 
Policiais Militares. Para tanto, ombreamos com todas as 
entidades classista e os comandos das corporações, juntamos 
força e após várias reuniões alcançamos nosso objetivo e o 
aumento foi concedido.

Damos uma especial atenção ao nosso clube, local 
que de nosso lazer e confraternização, para isso construímos 
uma nova portaria, reformamos os campos de futebol, quadra 
de peteca, quadras de tênis, churrasqueiras etc. Bem como o 
nosso salão de festas, que foi totalmente reformado, desde o 
telhado que foi todo trocado até a climatização que era um 
sonho de todo nós.

 Também foi refeito todo o sistema elétrico, com 
fiações novas e redistribuição e separação da energia.

Para tantas obras tivemos que continuar e avançar no 
trabalho de gestão implantado pelo me antecessor, o então 
Capitão Elias, que deixou marca indeléveis durante sua gestão.  

Muito se fez, muito há de se fazer, novos desafios hão 
de surgir. O novo presidente que ora assume, Tenente 
Coronel Ubiratan e toda a equipe terão muito trabalho pela 
frente, novas conquistas hão de ser alcançadas para o 
engrandecimento e o fortalecimento do oficialato e das 
nossas instituições. Dentre elas a carreira jurídica dos oficiais 
deve estar entre as principais metas.

Mas tenho a certeza que o novo presidente saberá 
conduzir com maestria a nossa entidade que sempre foi um 
diferencial na defesa dos oficiais. Nossa associação não tem 
partido, não tem grupo, não tem turma. Não é extensão do 
comando e nem do governo, pode ser aliada, mas quando o 
interesse dos oficiais falar mais alto teremos que continuar 
com a nossa independência.

Ao final de nosso mandato quero agradecer a todos 
os Oficiais da Gloriosa Polícia Militar e do Glorioso Corpo de 
Bombeiro Militar que nos legitimaram nas urnas e que os 
deram a honram de representá-los. Agradecer todos os 
membros da Diretoria e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal 
que sempre nos apoiaram e nos auxiliaram para a tomada das 
decisões. Também agradecer o apoio de todos os funcionários 
da Associação e do Clube dos Oficiais que muito 
contribuíram com o seu trabalho anônimo.

Por fim, desejar ao tenente coronel Ubiratan 
juntamente com toda a diretoria e conselhos uma gestão 
profícua e cheia de realizações em prol do oficialato. Muita 
paz, saúde e fraternidade a todos nós e que o Grande 
Arquiteto do Universo nos oriente neste ano novo para que 
nossas ações sejam para o engrandecimento do ser humano.

Tenente Coronel Carrijo
Ex-presidente da ASSOF

EM DEFESA
DOS OFICIAIS
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ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS INFORMA
NOVO ENDEREÇO DA ASSESSORIA JURÍDICA:

Rua 05, nº 691, sala 80, Ed. The Prime Tamandaré, Setor Oeste
Goiânia - Go | CEP: 74115-060

(62) 3215-9657 / 8560-0505
www.magalhaesbittencourt.jur.adv.br
magalhaesebittencourt@hotmail.com

Magalhães & BittencourtMagalhães & BittencourtMagalhães & Bittencourt
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o assumir a Associação dos Oficiais da PM e ABM de Goiás, assumimos também o 
enfrentamento de novos desafios. Com o 

compromisso maior  de  for ta lecer  nossa 
representatividade buscaremos sempre a união de 
forças e a agregação de valores que possam 
contribuir para que isso ocorra.
 Nossa associação que, no decorrer dos anos, 
goza de prestígio e é reconhecida pela sua força nas 
grandes decisões que envolvem a Polícia Militar e o 
Corpo de Bombeiros Militar continuará firme na 
sua trajetória em defesa dos interesses dos oficiais da 
ativa e da inatividade não se furtando à sua 
obrigação primordial que é a de servir o associado e 
seus dependentes.
 Nesse primeiro momento, no qual nos 
aprofundamos na real situação da instituição, 
fazemos um diagnóstico para podermos, com 
responsabilidade, operacionalizar nossas ideias e 
empreender novas ações de incremento e melhorias 
em diversos setores.
 A dinâmica de trabalho que adotamos 
compreende o diálogo aberto e a sincronia da equipe 
de trabalho, que tem autonomia para demonstrar 
seu potencial de contribuição para com a entidade.
 Aos companheiros da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros Militar faço meu humilde e 
sincero apelo para trabalharmos juntos em favor de 
uma ASSOF forte para todos e, definitivamente, seja 
reconhecida como defensora dos direitos e, acima 
de tudo, partícipe, de modo equânime, da vida do 
oficial de quaisquer das instituições (PM/BM) que 
propomos servir.

 Obrigado pela confiança!

UBIRATAN REGES DE JESUS JUNIOR – TEN 
CEL QOPM

Presidente da ASSOF

Tenente Coronel Ubiratan Reges de Jesus Júnior
Idade: 46 anos (16 de novembro de 1968)
Posto: Tenente Coronel 
Função: Comandante e diretor do Colégio da Polícia 
Militar Hugo de Carvalho Ramos

apacitação e dedicação. Estas são as Cprincipais características da vida do 
tenente coronel Ubiratan Reges de Jesus 

Júnior. Aos 46 anos, 23 deles dedicados à Polícia Militar de 
Goiás (PMGO), Polícia Militar de Goiás (PMGO), encara 
um novo desafio no biênio 2015/2016: presidir a 
Associação dos Oficiais da Polícia e Corpo de Bombeiros 
Militar de Goiás (ASSOF).
 Graduado em Segurança Pública e com pós-
g r aduação  em Docênc i a  Supe r io r  e  Ges t ão 
Organizacional e em Educação, o tenente coronel 
Ubiratan comandará a associação que luta pela defesa dos 
oficiais da PMGO e bombeiros militar.
 Com nove cursos profissionais no currículo, 
dentre eles dois internacionais, de tiro e de adentramento, 
ambos ministrados em Atlanta, nos Estados Unidos, o 
oficial quer colocar sua experiência de mais de duas 
décadas na PMGO para servir seus parceiros e promover 
melhorias, por meio da ASSOF.
 Dentre as atividades exercidas na PMGO, tenente 
coronel Ubiratan é comandante e diretor do Colégio da 
Polícia Militar Hugo de Carvalho Ramos, em Goiânia. A 
unidade escolar é reconhecidamente uma das melhores de 
toda a rede de ensino estadual e tem na figura de seu 
diretor  um de seus principais colaboradores.
 Inclusive, dentre as 15 medalhas e condecorações 
que o presidente da Assof  recebeu em sua carreira, até o 
momento, várias estão relacionadas à educação, fruto da 
sua dedicação à área.

Promoções na PMGO: 

 CFO I, em 1992;
 CFO II, em 1993;
 CFO III, em 1994;
 Aspirante à Oficial, em Dez de 1994;
 2º Tenente, em Ago de 1995;
 1º Tenente, em Dez de 2001;
 Capitão, em Dez de 2005;
 Major, em Dez de 2010;
 Tenente Coronel, em Dez de 2013.

COM A PALAVRA:
TENENTE CORONEL UBIRATANPERFIL TC UBIRATAN

 Formação Escolar Superior: 

· Em Segurança Pública- Apm – 1994 - Goiânia-GO;

· Pós-graduação Em Docência Superior –  
 Faculdade Lions – 2005- Goiânia-GO

· Pós-graduação Em Gestão Em Educação – 
 Faculdade Coc;

· Pós-graduação Em Gestão 
 Organizacional – UFG

· Curso De Especialização E Gerenciamento 
 Em Gestão E Segurança Pública - 2010

 Cursos de Aperfeiçoamento: 

· Curso de Formação de Oficiais - de fevereiro de 1992 a 
 dezembro de 1994, nas dependências da Academia de 
 Policia Militar do Estado de Goiás, em Goiânia/Goiás – 
 Brasil;

· Curso Básico de Tiro SWAT – na cidade de Atlanta, 
 Geórgia – EUA;

· Curso Básico de Adentramento – em residência, com e 
 sem refém, realizado na cidade de Atlanta, Geórgia – 
 EUA;

· Curso de Patrulhamento de Alto Risco – SNIPER- 
 Brasília – Brasil, 2000;

· Curso de Patrulhamento Tático – ROTAM – Goiânia – 
 GO, 2000;

· Curso de Formação de Agentes Multiplicadores em 
 Apoio Psicosocial– PMGO-  2005.

· Curso de Aperfeiçoamento Profissional em CIPA ( 
 comissão interna de prevenção de acidentes)- Goiânia-
 GO, 2005.

· Curso de Motociclista – Realizado pela Policia Militar, 
 ministrado nas dependências da Academia de Policia 
 Militar do Estado de Goiás, em Goiânia – Goiás – Brasil;

· Curso Básico do Procedimento Operacional Padrão
 (POP) – PMGO- 2005- - Goiânia-GO.

Medalha de Mérito Magistério – CPMG – 2003;

Prêmio Paulo Freire – Profissional e Personalidade do Ano – CPMG – 2003.

Prêmio Paulo Freire – Profissional  do Ano – CPMG – 2004.

Prêmio Paulo Freire – Profissional  do Ano – CPMG – 2005.

Medalha de tempo de serviço PMGO  - 20 Anos

Medalha de tempo de serviço PMGO  - 10 Anos

Medalha do Mérito Tiradentes Grau Comendador 

Medalha do Mérito Policial Militar

Medalha do Mérito Legislativo

Medalha do Sesquicentenário da PMGO

Medalha D. Pedro II Grau Comendador

Medalha Mérito Escolar Policial Grau Bronze

Medalha Mérito Escolar Policial Grau Prata

Medalha do Guardião

Medalha do Mérito Tiradentes Grande Oficial

MEDALHAS E CONDECORAÇÕES:

2322



ASSOF - Associação dos Oficiais da Polícia e Corpo de Bombeiros Mil itar de Goiás

PÚBLICASEGURANÇAR E V I S T A

ASSOF - Associação dos Oficiais da Polícia e Corpo de Bombeiros Mil itar de Goiás

PÚBLICASEGURANÇAR E V I S T A

 negociador, que identifica a melhor oportunidade, o 
melhor momento e a melhor forma para conquistar 
seus objetivos. Aquele que sabe argumentar com 
clareza e qualidade na defesa de seus pontos de vista. 
Aquele que evita confrontos e é capaz de contornar e 
vencer obstáculos. Aquele que sabe ceder e retroceder 
para avançar no momento oportuno. Aquele que não 
se intimida, que não se melindra, que não se açoda, que 
busca compor forças para abrir novas portas e 
encontrar novos caminhos, novas soluções. 
 Nesse  processo de  amadurec imento 
percebemos, ainda, que nossa Classe não precisa de 
heróis e que todos os Oficiais são líderes por natureza 
e formação, tendo discernimento suficiente para se 
insurgir contra qualquer ameaça aos seus interesses.  
 Justamente por isso, acreditamos que é preciso 
investir sistematicamente no desenvolvimento de uma 
cultura de união e fortalecimento, através da 
participação de todos em prol da defesa dos direitos 
individuais e coletivos e na busca de novas conquistas 
para os Militares Estaduais. 
 Assim, na gestão da ASSOF estaremos 
desenvolvendo um programa de conscientização e 
envolvimento de nossos associados, chamando-os à 
responsabilidade de contribuir para construção de um 
futuro melhor para nossas Instituições, para nossa 
classe e, especialmente, para nossa sociedade. 
 Por fim, acreditamos que é somente com a 
participação de todos e de uma verdadeira comunhão 
de ideias e ideais, que teremos forças para buscar novas 
conquistas e alcançar maior reconhecimento social e 
político para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros 
Militar de Goiás.  

 Obrigado a todos e um forte abraço!
Tenente Coronel Anésio

ar í ss imos Oficia i s,  a  busca  de  uma Ccomposição de forças entre diversas 
lideranças e interesses classistas que cominou 

com a construção de uma Chapa Única para a 
Diretoria da ASSOF foi extremamente audaciosa, mas 
igualmente madura e vitoriosa. 
 É certo que nas eleições de 2014 perdemos 
uma importante oportunidade para demonstrar maior 
organização político-eleitoral. Infelizmente, ainda não 
conseguimos transformar toda a magnitude de nossas 
Instituições e todo o potencial de seus componentes 
em dividendos eleitorais. Todavia, esse fiasco nas 
urnas nos serviu de lição e, mesmo com certo atraso, 
percebemos que era necessário lutar contra a cultura 
de autofagia, imediatismo e leniência que insistíamos 
em alimentar enquanto classe. 
 Então, das cinzas desse 'fracasso eleitoral' 
surgiu um forte desejo de mudança. Com o 
amadurecimento advindo da derrota, percebemos que 
o discurso da “desconstrução”, do “negativismo”, do 
“quanto pior melhor”, é tão infantil quanto estéril. De 
igual forma, percebemos que a defesa dos interesses 
classistas não é um objetivo fácil de ser exercido, pois 
demanda mais que vontade e firmeza de propósito: 
aprendemos que também é preciso discernimento, 
persistência, capacidade de argumentação e 
articulação, além de habilidade para sensibilização e 
convencimento dos diversos interlocutores.   
 Aprendemos que a postura ideal de um 
dirigente classista se equipara a de um exímio 

Nome:  Anésio Barbosa da Cruz Júnior
Idade: 42 anos (09 de abril de 1972)
Posto: Tenente Coronel
Função: Subcomandante da Academia da Polícia Militar

om 42 anos, 26 dos quais dedicados à CPolícia Militar, o tenente coronel Anésio 
Barbosa da Cruz Júnior é um expoente na 

corporação. Atualmente, a missão do oficial é de colaborar 
no processo de formação de oficiais, praças e de 
integrantes do Serviço de Interesse Militar Voluntário 
Estadual (SIMVE). Tenente coronel Anésio empresta, 
assim, toda sua experiência para formar novos homens 
para servir a população goiana.
 Sua trajetória na PM credencia o tenente coronel 
Anésio a ser uma referência dentro da corporação. 
Comandante do Canil do Batalhão de Choque, Diretor da 
Casa de Prisão Provisória, Diretor da Penitenciária 
Coronel Odenir Guimarães, Superintendente de 
Segurança Prisional, Comandante do 22º Batalhão de 
Polícia Militar, em Trindade, subchefe do Centro de 
Assistência Social, diretor técnico da Fundação 
Tiradentes, assessor de imprensa.
 Tamanha identificação e dedicação à corporação 
levaram o tenente coronel Anésio a também atuar 
diretamente na defesa dos seus companheiros de farda. 
Tanto que a grande projeção dentro e fora da Corporação 
o levaram a ser eleito diretor vice-presidente da 
Associação dos Oficiais da PM e BM de Goiás e membro 
do Conselho Fiscal do Conselho Estadual de Previdência 
– CEP, no biênio 2003/2004.

Promoções:

 Aspirante à Oficial QOPM – 13 DEZ 1991;
 2º Tenente QOPM – 21 AGO 1992;
 Critério: Antiguidade; 
 1º Tenente QOPM – 25 AGO 1994
 Critério: Antiguidade; 
 Capitão QOPM – 28 JUL 2000
 Critério: Merecimento; 
 Major QOPM –  25 DEZ 2005 
 Critério:  Merecimento;
 Tenente Coronel – 25 DEZ 2009
 Critério: Merecimento.

COM A PALAVRA:
TENENTE CORONEL ANÉSIOPERFIL TC ANÉSIO

 FORMAÇÃO ESCOLAR: 
 
 Curso de Formação de Oficiais – APM/GO;
 Bacharel em Direito – Faculdade Anhanguera; 
 Licenciatura Plena em Educação Física – CIEF – Escola
 de Educação Física da Polícia Militar de São Paulo 
 1994.

 CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO

 Curso de Salva Vidas da DLRG - Fundação Alemã dos 
 Salva Vidas – Embaixada da Alemanha – Brasília/DF 
 1992;
 Curso de Cinotecnia – Companhia de Choque PM/DF
 1992;
 Curso de Técnica de Ensino – Academia de Polícia
 Militar do Barro Branco – Polícia Militar do Estado de
 São Paulo – 1993; 
 Curso de Mergulho Livre – EEFPM/São Paulo – 1994; 
 Curso de Técnica de Ensino – APM/GO – 1994; 
 Curso de Segurança Corporativa – ABIN – 2008;
 Curso de Polícia Comunitária – SENASP – 2008.
 CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO / ESPECIALIZAÇÃO 
 Curso de Especialização em Gerenciamento de
 Segurança Pública – Academia de Polícia Militar do
 Estado de Goiás;
 Curso de Especialização em Gestão Prisional – UFG -
 Universidade Federal de Goiás;
 Curso Superior de Polícia – CSP – Academia de Polícia
 Militar de Goiás.

 Medalha de Tempo de Serviço – Grau Bronze – 1999;

Medalha do Mérito do Magistério da PMGO – 1999;

 Medalha de Comendador da Ordem do Mérito Anhanguera – 2006;

Medalha do Mérito Legislativo – 2008;

Medalha do Sesquicentenário da PMGO; 

Medalha da Ordem do Mérito Tiradentes – Grau Comendador;

Medalha de Tempo de Serviço – Grau Prata – 2009;

Medalha do Mérito Profissional; 

 Medalha da Ordem do Mérito Tiradentes – Grande Oficial; 

Insígnia do Mérito da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul

MEDALHAS E CONDECORAÇÕES:
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AÇÕES POLÍTICAS
DA ASSOF

 Comissão Geral da Câmara dos ADeputados realizou no dia 18 de março 
uma audiência pública com a temática 

“Segurança Pública no Brasil”. O autor da proposta, 
deputado federal por Minas Gerais, Lincoln Portela, 
enfatizou a necessidade de se debater e encontrar soluções 
para um tema que a cada diatorna-se cada vez mais 
recorrente e é motivo de preocupação para a maioria dos 
brasileiros. 

A audiência foi bastante concorrida e contou com 
a presença de vários segmentos representativos das 
carreiras policiais, da magistratura, do Ministério Público e 
da Defensoria Pública, além de lideranças políticas. 

Na abertura das atividades houve umaacalorada 
recepção à comitiva do comandante geral da Polícia Militar 
de Goiás (PMGO) e presidente do Conselho Nacional dos 
Comandantes Gerais (CNCG) das Polícias Militares e dos 
Corpos de Bombeiros, Coronel Sílvio Benedito Alves. Em 
seguida foi realizada uma homenagem por sua assunção à 
presidência do CNCG, uma importante função no cenário 
nacional.

A comitiva do comandante geral foi integrada 
pelotenente coronel PM Ubiratan Reges de Jesus Júnior, 
presidente da Associação dos Oficiais da Polícia e do 
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás 
(ASSOFGO), pelotenente coronel PM Alessandri da 
Rocha Almeida, pelo major PM Emerson Bernardes da 
Silva, pelo diretor de Articulação Política da ASSOF, 
pelocapitão PM Labre, ajudante de ordens do 
comandante-geral, pelotenente  PM Muller, assessor

Diretoria de Articulação Política da ASSOF visita Congresso Nacional

 Essa é só uma das preocupações que trago com relação às 
propostas de emenda constitucional”, finalizou.

Na ocasião o presidente da ASSOF, tenente 
coronel Ubiratan ponderou que uma atenção especial deve 
ser dada ao PL 3131/2008 que torna crime hediondo o 
assassinato de agentes do Estado, que foi aprovado pela 
Câmara dos Deputados em 26 de março e agora vai para 
votação no Senado. Enfatizou também a importância do 
trâmite da PL 7224-A/2006 que impede a concessão de 
livramento condicional nos casos de reincidência em crime 
doloso apenado com reclusão.

O líder classista e presidente da ASSOF foi o 
idealizador da visita à Câmara dos Deputados e encontrou 
as portas de diversos gabinetes abertas para o 
estreitamento das relações políticas. Neste aspecto há que 
se agradecer e destacar o trabalho do associado da ASSOF, 
tenente coronel Alessandri, assessor parlamentar da 
PMGO, e sua equipe.

Foram visitados os seguintes deputados federais: 
Jair Bolsonaro (RJ); Eduardo Bolsonaro (SP); Cabo Sabino 
(CE); Major Olímpio (SP); Capitão Augusto (SP); 
Subtenente Gonzaga (MG); Major Rocha (AC). Este 
último inclusive já retribuiu a visita em Goiás, conhecendo 
as dinâmicas do sucesso do Colégio da Polícia Militar de 
Goiás - Hugo de Carvalho Ramos.

Articulação Política -Essa atividade faz parte do 
planejamento estratégico da ASSOF paraarticular-se 
politicamente em defesa da classe dos oficiais da Polícia 
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Um 
a c o m p a n h a m e n t o  p e r m a n e n t e  d e  t o d a s  a s 
movimentações no âmbito nacional está sendo feito pela 
Diretoria de Articulação Política. Na esfera nacional a 
ASSOF busca estar presente participando também de 
todos os eventos e debates realizados pela Federação 
Nacional das Entidades de Oficiais Militares Estaduais 
(Feneme).

A ASSOF é corresponsável pela realização do 
encontro nacional das entidades representativas dos PMs e 
dos BMs no Brasil que será realizado em Caldas Novas 
entre os dias 22 e 24 de abril.

Inclusive, para esse evento, o presidente Ubiratan 
convidou o deputado federal Jair Bolsonaro para palestrar 
e há uma expectativa muito forte sobre a sua vinda, que só 
depende de alguns ajustes de agenda.

Estas ações políticas serão reforçadas por 
determinação do presidente da ASSOF para que tanto no 
âmbito estadual, quanto no nacional, os direitos e 
prerrogativas dos oficiais sejam ampliados, garantidos e 
respeitados. Mas não somente isso, por entender o 
compromisso social dos oficiais, o tenente coronel 
Ubiratan também está de olho nas movimentações que 
impactam o trabalho policial e a persecução criminal no 
país.

Associação dos Oficiais - Unidos Venceremos!

Emerson Bernardes da Silva
Diretor de Articulação Política da ASSOF

Parlamentar Adjunto, pelosubtenente PM Luis Cláudio 
Coelho de Jesus, presidente da Associação dos Subtenentes 
e Sargentos (ACS), pelosargento PM Gilberto Cândido de 
Lima, presidente da Associação dosCabos e Soldados, além 
de outros assessores e auxiliares.Em seu discurso ocoronel 
Sílvio destacou dois assuntos que considera de suma 
importância e quedeve ocupar a pauta de reivindicaçõesdas 
Polícias Militares e Corpos de Bombeiros do Brasil. "Nós 
precisamos que a Lei Orgânica das Polícias Militares e 
Corpos de Bombeiros Militares, que tramita nesta Casa 
desde 2001, seja colocada na pauta de votações 
urgentemente. Creio que para uma maior eficiência e 
eficácia no combate à criminalidade é necessário que 
modifiquemos os padrões e implantemos o ciclo completo 
de polícia, na qual uma única corporação possa assumir  as 
atividades repressivas da polícia judiciária, a investigação 
criminal e as ações de prevenção aos delitos, além da 
manutenção da ordem pública, mais autonomia funcional. 
Os outros países, seja de natureza civil, seja de natureza 
militar, têm polícia de ciclo completo. A sociedade não 
resiste, não aguenta mais acionar a Polícia Militar pelo 190 e 
ver essa polícia fazer apenas um boletim de ocorrência, que 
serve somente para arquivo, e depois dizer a esse cidadão: 
desloque-se a uma delegacia e registre um termo 
circunstanciado de ocorrência, para iniciar uma 
investigação", analisou.

Diante da fala, o plenário respondeu com aplausos 
efusivos, demostrando que o presidente do CNCG sabe 
captar a essência dos clamores classistas e populares.

Outro tópico que, segundo o coronel Sílvio 
necessita de um amplo debate, é a questão da reincidência 
criminal. Ele utilizou o exemplo de um infrator que foi 
preso pela PMGO 26 vezes, ficando preso provisoriamente 
por 41 dias. “Estamos enxugando gelo, isso gera um 
retrabalho para a Polícia Militar, prendemos por diversas 
vezes o mesmo criminoso que matou anteriormente, tendo 
sido solto rapidamente para continuar a ceifar vidas, 
roubar, traficar. É um tema de extrema importância e que 
também precisa ser tratado nesta Casa de Leis de forma 
mais célere", afiançou o presidente do CNCG. 

O sargento Gilberto salientou o momento 
importante para a segurança pública de Goiás ao 
cumprimentar o comandante geral da PMGO e destacou a 
satisfação da parceria e das conquistas que estão sendo 
construídas no Estado. “Fico muito feliz por tê-lo como 
comandante geral, coronel Silvio. Ficam aqui os nossos 
agradecimentos, em nome da Associação Nacional dos 
Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Estado de Goiás”, 
afirmou. Ele pontuou ainda a preocupação da Associação 
Nacional em relação às discussões sobre as propostas de 
emenda constitucional que se encontram no Congresso 
Nacional, principalmente aquelas que, infelizmente, estão 
na contramão da segurança pública e da Polícia Militar. 

O presidente da ACS foi incisivo ao citar a PEC 51.
“Muita gente entende que a desmilitarização para a Polícia 
Militar e do Corpo de Bombeiros Militares é o caminho. Eu 
entendo que ela é ruim, é danosa para nós, enquanto 
militares. Mas os deputados podem ter certeza de que ela é 
muito mais danosa para a sociedade.

ASSOF - Associação dos Oficiais da Polícia e Corpo de Bombeiros Mil itar de Goiás

PÚBLICASEGURANÇAR E V I S T A

ASSOF - Associação dos Oficiais da Polícia e Corpo de Bombeiros Mil itar de Goiás

PÚBLICASEGURANÇAR E V I S T A

2726

 Oficiais da ASSOF mantêm diálogo com 
parlamentares no Congresso Nacional



niciamos o ano de 2015 agradecendo pela Ioportunidade em poder seguir à frente do 
Comando-Geral da Polícia Militar de Goiás, 

consolidando importantes parcerias, executando 
grandes projetos e investindo, cada vez mais, no 
processo de humanização desta gloriosa corporação.

Como se fosse ontem, lembro-me da missão 
desafiadora confiada a nós pelo Exmo Governador 
Marconi Perillo, e pelo Secretário de Segurança Pública e 
Administração Penitenciária (SSPAP), Dr. Joaquim 
Mesquita, em fortalecer as ações da PM goiana, sem 
deixar de lado nossa preocupação com as condições de 
trabalho e qualidade de vida dos oficiais e praças da 
corporação.

De todas as medidas implantadas por nós, a 
humanização da nossa Polícia se tornou um marco 
histórico, rompendo paradigmas que separavam 
integrantes do Quadro de Oficiais da PM (QOPM), 
Quadro de Oficiais da Administração (QOA), e do 
Quadro de Oficiais de Saúde (QOS), formando um só 
corpo, unidos por ideais e objetivos comuns.

A Polícia Militar vive hoje o seu melhor 
momento, contemplando não só o processo de 
humanização, mas o avanço das políticas de valorização 
profissional e o aperfeiçoamento das áreas tecnológica e 
operacional, contribuindo para que possamos 
intensificar cada vez mais o nosso trabalho preventivo, 
reforçando a segurança da população goiana.

 Por isso, vamos investir cada vez mais 
neste caminho, fortalecendo as ações desta mais que 
sesquicentenária instituição, superando qualquer 
desafio.

De forma especial, agradeço ao Exmo 
Governador Marconi Perillo por investir em nossos 
policiais, concretizando o avanço de um importante 
passo do processo de valorização, viabilizando o 
aumento de 18,5% na remuneração básica de oficiais e 
praças da corporação somente no ano de 2014, além da 
garantia de mais aumento nestes próximos anos.

Em tempo, aproveito a oportunidade para 
desejar sucesso à nova diretoria da Associação dos 
Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de 
Goiás (Assof), concentrando nossos pensamentos para 
que o todo poderoso Deus ilumine projetos futuros.

Coronel Sílvio Benedito Alves
Comandante-geral da Polícia Militar de Goiás

ASSOF - Associação dos Oficiais da Polícia e Corpo de Bombeiros Mil itar de Goiás

PÚBLICASEGURANÇAR E V I S T A

JUNTOS,
SUPERAMOS

QUALQUER
DESAFIO

DE GOIÁS
PARA O BRASIL

 Comandante Geral da PMGO é 
eleito presidente do Conselho Nacional de 
Comandantes Gerais da PM/BM

 comandante-geral da Polícia Militar Odo Estado de Goiás (PMGO), coronel 
Silvio Benedito foi eleito, por 

unanimidade, presidente do Conselho Nacional de 
Comandantes-Gerais das Polícias Militares e Corpos de 
Bombeiros Militares (CNCG). A escolha do militar 
goiano ocorreu durante a primeira reunião ordinária do 
ano da entidade, realizada no dia 11 de março, no Centro 
de Convenções Center Norte, em São Paulo. Estavam 
presentes nesta reunião todos os comandantes-gerais 
das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares 
dos 26 Estados e Distrito Federal, ao todo, 54 coronéis.

À frente do comando da corporação Polícia 
Militar de Goiás desde março de 2013, o coronel Silvio 
Benedito Alves tem sua gestão marcada pela inovação e 
criação de projetos que têm sido referência para as 
demais corporações em todo Brasil. Projetos como 
Serviço de interesse Militar Voluntário Estadual (Simve), 
Ronda de Quarteirão – voltada ao policiamento 
comunitário –, expansão das unidades dos Colégios da 
Polícia Militar do Estado de Goiás e a recente criação da

Patrulha Maria da Penha são apenas alguns exemplos das 
inovações implantadas pelo comandante da PM de 
Goiás. 
 A redução dos índices de delitos também tem 
sido uma característica de seu comando que, aliada às 
ações proativas desenvolvidas sob sua coordenação, 
foram fatores preponderantes para que o Coronel Silvio 
conquistasse notoriedade nacional. Um trabalho sério, 
austero, planejado e voltado à comunidade lhe rendeu o 
reconhecimento de todos os comandantes gerais do 
Brasil.
 Assim como as ações promovidas em Goiás, o 
comandante já apresentou suas intenções em visita ao 
Congresso Nacional. Com o foco no fortalecimento e 
desenvolvimento das corporações, o presidente da 
CNCG se pronunciou a favor da carreira única e também 
do ciclo completo de polícia.
 A sociedade goiana é, de fato, a grande 
comtemplada, exatamente por ser a maior beneficiada 
das ações do comandante geral. A Associação dos 
Oficiais da Polícia e Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado de Goiás (ASSOF) o parabeniza e deseja um 
bom mandato à frente deste importante conselho.

F
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OS DESAFIOS E
AS CONQUISTAS
DO CPMG

 Contribuições dos CPMG para a educação em 
Goiás:
Ÿ Atualmente são 18 unidades dispostas em todas as regiões 

do Estado;
Ÿ Existem atualmente de 22.152 crianças, adolescentes e 

jovens sendo transformados pelo poder mágico da 
educação.  

Ÿ O ano de 2014 tivemos 2.557 alunos concluintes da 
terceira série do Ensino Médio com um total de 1.176 
aprovados em processos seletivos;

Ÿ Destas, 23 aprovações são para o curso de Medicina nas 
mais diversas universidades;

Ÿ Ênfase para a aluna Amanda Costa da Cunha – CPMG – 
DCT, aprovada em nove vestibulares de Medicina, nos 
estados de Goiás, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, 
Maranhão, Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina, 
tendo escolhido a UnB como sua universidade;

Ÿ As seis unidades antigas, último IDEB realizado em 2013, 
bateram a meta estabelecida pelo MEC, sendo que quatro 
unidades bateram a meta prevista para 2019, e o CPMG – 
DCT já bateu sua meta prevista para 2021.

Ÿ Estas notas ajudaram o Estado de Goiás a chegar ao 1º 
lugar do IDEB nacional das escolas públicas, para o 
Ensino Médio, e no Ensino Fundamental (segunda fase), 
ocupa a 2ª posição. 

Ÿ As unidades anteriores a 2013, sempre figuraram entre as 
melhores escolas públicas do Estado na avaliação do 
ENEM;

Ÿ Sendo que sempre ocupam posição de destaque a nível 
nacional;

Ÿ Temos medalhistas em todas as olimpíadas escolares 
pedagógicas ou esportivas;

Ÿ Tivemos representantes na Olimpíada Internacional de 
Matemática,  com alunos do CPMG – PMVR 
representando o Estado e o País na Índia, galgando os 
primeiros lugares entre os participantes de diversos 
países.

Ÿ Atualmente temos classificados para a Olimpíada 
brasileira de Biologia, CPMG – JC e CPMG – DR;

A Portaria de número 604, datada de 19 de novembro 
de 1998 regulamentou a Lei 8.125 de julho de 1976 que criou o 
Colégio da Polícia Militar de Goiás, dando inícioaos trabalhos 
de instalação do primeiro Colégio da Polícia Militar de Goiás. 
A unidade Coronel Cícero Bueno Brandão era composta de 
tímidas seis salas cedidas pela Academia de Polícia Militar e 
recebia 440 alunos.

 A equipe formada pelo, então Major Baltazar 
Donizete de Souza, teve, entre outras missões, a de telefonar 
aos policiais militares com filhos em idade escolar e convidá-
los a matriculá-los neste projeto inovador. 

O tempo se encarregou de provar o sucesso.Nesses 
dezesseis anos de crescentes conquistas o CPMG firmou-se 
como muito mais que uma proposta inovadora e desafiadora, 
provou-se capaz de suprir as necessidades em Educação.

H o j e  s ã o  d e z o i t o  u n i d a d e s  e m 
funcionamento,dispostas em todas as regiões do 
Estado,atendendo22.152 crianças, adolescentes e jovense 
transformando suas vidas pelo poder da educação.  Outras 
dez unidades demandadas pela comunidade a seus 
representantes no poder legislativo, foram atendidas por lei, 
sendo que Aguas Lindas, Formosa, Mineiros, Luziânia, 
Senador Canedo, São Miguel do Araguaia, Catalão, Santa 
Helena de Goiás Pontalina e Posse estão aguardando efetivo 
para instalação

Com metodologia de ensino fundamentada na 
construção da cidadania responsável e nos princípios da 
liberdade e nas ideias de solidariedade humana, aliadas a uma 
disciplina transparente e consciente o Colégio da Polícia 
Militar de Goiás tem atingido metas e índices considerados 
ideais por organismos internacionais, tais como IDEB e 
ENEN.

Núcleo educacional
é exemplo para o Brasil
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VITÓRIA
DOS MILITARES
Major Araújo é reeleito para a 
Assembleia Legislativa

 ano de 2014 foi determinante para Oconquistas dos militares goianos, 
que reelegeram pela primeira vez na 

história um representante na Assembleia Legislativa 
do Estado de Goiás. Um fato importante que 
demonstra poder da coesão desta classe na busca por 
grandes vitórias. Trata-se de Major Araújo, ex-
presidente da ASSOF, que foi reconduzido ao cargo 
de deputado estadual com 21.528 votos.
 E s t e  f a t o  i n é d i t o  d e m o n s t r a  o 
amadurecimento dos militares goianos na hora de 
votar. Diferente de eleições anteriores, eles 
abraçaram a candidatura de Araújo, o que foi 
determinante para o êxito no pleito de outubro de 
2014. Entretanto, nem tudo foi mar de rosas durante 
esse período. Superar dificuldades impostas pela 
cultura militar e a falta de apoio financeiro na 
campanha foram preponderantes não apoiar um ao 
outro, bem como o fato de não contar com apoio 
financeiro na campanha, foram preponderantes, 
principalmente, porque havia vários candidatos 
investindo milhões para uma cadeira no legislativo 
goiano. Podemos afirmar, que o principal fato, que 
levou o Major à reeleição foi  sua forma atuante, séria 
e ética de tratar a política.
 Durante os quatro anos na Assembleia, 
Araújo sempre se pautou pela defesa intransigente 
dos direitos dos militares goianos. Ele foi o autor de 
projetos importantes, como Carreira Jurídica, 
Carreira Única, Regulamentação da Jornada de 
Trabalho, Aposentadoria aos 25 anos para as 
mulheres da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros 
Militar. Além disso, foi determinante para as 
efetivações de conquistas classistas como o 
pagamento da data-base e também o aumento salarial 
acima de 18%. Tudo isso refletiu na consolidação do 
apoio dos militares, que vislumbram no deputado a 
esperança de novos êxitos.

 Outra característica inerente em Major 
Araújo foi sua defesa séria e consistente de toda a 
tropa. Ele nunca se ausentou, quando a mídia e a 
sociedade acusaram injustamente os militares 
goianos em diversas situações. E foram várias as 
situações, inclusive com acusações infundadas de 
grupos de extermínio, prisão de oficiais por porte de 
arma, entre outras ocasiões, que sempre tiveram a 
presença do deputado como defensor ferrenho de 
sua classe.
 Politicamente, Araújo obteve sucesso e 
respeito graças ao seu posicionamento coerente, 
fidelidade a sua base eleitoral e também aos 
servidores públicos de Goiás. 



AULAS DE
JIU-JITSU
 As aulas de Jiu-Jitsu do Clube dos Oficiais são 
ministradas por um dos mais renomados atletas da modalidade no 
Estado de Goiás: o Capitão Olegário.

 O Capitão QOPM 32183 Marcelo Cristiano 
Nascimento Olegário é atualmente o atleta goiano que 
mais possui vitórias em campeonatos de Jiu-Jitsu 
realizados entre 2010 a 2014. Trabalha atualmente na 46ª 
CIPM/ 2º CRPM.   Além de se dedicar à sua atividade de 
policial militar, em suas horas de folga realiza um 
trabalho social voluntário na Casa Juvenil, onde ministra 
os ensinamentos que aprendeu a crianças carentes.  
 O Oficial-Atleta é formado em Direito, Pós-
graduado em Docência Superior,  Direito do 
Consumidor e Direito Constitucional. Atualmente é 
Doutorando em Direito Penal.

EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE

 Aparecida de Goiânia também conta com uma 
Casa de Ensino com esses preceitos. Trata-se do Colégio 
da Polícia Militar  Sargento Nasser Alves dos Santos, que 
tem transformado a realidade dos jovens, que 
frequentam esta unidade. O nome deste centro 
educacional é uma justa homenagem ao pai do atual 
Comandante Geral, Coronel Silvio Benedito, que 
durante anos serviu com amor e dedicação a PMGO. 
 Composto por uma equipe profissional de 
respeito, esta casa de ensino preza a dedicação aos 
estudos, preocupação com disciplina e zelo para com as 
atividades exercidas. Em seu quadro de colaboradores 
estão militares da reserva, que foram reconvocados e 
prestam um serviço de qualidade, digno dos melhores 
centro de excelência do Brasil. O comando da unidade 
está por conta do Tenente Coronel Virgílio Guedes da 
Paixão, cujo o imediato é o capitão Pedro Rocha, o qual 
enaltece o brilhante desempenho do Colégio da Polícia 
Militar- NAS. “Somos cientes do grande desafio que assumimos. 
A responsabilidade de oferecer um ensino de qualidade, com uma 
educação, que sobreponha a aprendizagem acadêmica, formando os 
jovens para o mundo, gratifica nosso trabalho. Tenho a plena 
convicção que estamos fazendo um bem para a sociedade, colhendo 
os frutos positivos de uma ação duradora, que é exemplo em todo o 
pais”, destaca o capitão Rocha.
 

 Colégio Militar Sargento Nasser Alves do 
 Santos é referência em Goiás

 educação no Estado de Goiás tem se tornado o Agrande diferencial em prol do desenvolvimento 
social dos goianos. Prova disso, foi a 1ª 

colocação diante do IDEB, Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica, que mede fluxo escolar e médias de 
desempenho nas avaliações. Ele agrega ao enfoque 
pedagógico dos resultados das avaliações em larga 
escala do Inep a possibilidade de resultados sintéticos, 
facilmente assimiláveis, e que permitem traçar metas de 
qualidade educacional para os sistemas. Contudo, uns 
dos grandes responsáveis por esta conquistas foram os 
Colégios Militares, que desempenham de forma 
brilhante a educação, levando em consideração aspectos 
disciplinares, intelectuais e morais. O sucesso é tanto, 
que hoje todos os municípios goianos almejam contar 
com uma unidade escolar sob a tutela da Gloriosa 
Polícia 

Secretária do Colégio:
62 8156-1700
62 9876-5432
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BEIJA FLOR
Moda Intima Unissex
Moda Praia
Moda Fitness
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A patroa retirou a mesa e o patrão jogou um 
pedaço de osso a Campeiro que saiu todo contente com 
seu troféu. À noite amiúdo-se e todos recolheram. 

Azulão não conseguia tirar a sua amada da 
mente. Rolando pra lá e pra cá pegou o sol com a mão. 
Mariazinha também viajou em pensamento. A distância 
cultural e financeira dos enamorados ditava as suas vidas. 
“E ela ficou a perguntar, por que o dinheiro impede o 
amor entre duas pessoas” não sabia responder! Os anos 
foram passando e aqueles jovens enamorados, se 
querendo. A passar por uma porta os seus corpos se 
tocaram os seus olhares também, o sangue correu mais 
forte pelo corpo, um turbilhão de emoções e desejo fez 
corar o casal, a timidez calou dentro de ambos.

O jovem rapaz em sua incerteza passou vagar, 
vindo a refugiar-se para um canto do banhado, onde o 
rio fazia uma curva formando uma linda praiinha 
ladeada de arbustos, graminhas e flores nativa, o seu 
refugio preferido, Azulão adormeceu abraçado em 
pensamentos, e durante o sono recebeu a visita do anjo 
das águas, que se apiedou daquele rapaz, ao qual lhe 
disse: Azulão para ter a sua amada não basta querer é 
preciso muito mais, muito mais, e você é capaz! Converse 
com o rio com as árvores, com as pedras, com a areia 
com gravetos desprendidos dos galhos, use a sua 
imaginação de caboclo filho da Mãe Terra. Plante em um 
cantinho desta ilha o brilho do sol a beleza da lua a brisa 
do vento, misture com um punhado de terra adubada 
pelas lagrimas dos seus olhos, e depois de tudo plante a 
semente do amor retirada do seu peito e espere 
pacientemente como os monges o florescer da semente. 
Ah!  Não se esqueça de regá-la com o suor do seu rosto.

Os dias se passaram e no início da primavera 
nasceu da cova uma plantinha qual uma criancinha 
recém nascida. O coração transbordou de felicidade 
como os rios daquela região, a suas esperanças 
redobraram. Os anos se iam, o trabalho tomava todo o 
tempo dos empregados, que ao cair da noite não tinha 
ânimo nem para ouvir as canções do Zé do Pinho. O 
patrão sempre observando aquele jovem laborioso e 
responsável que se dedicava como ninguém os afazeres 
da fazenda. Azulão como se diz na fazenda o boi se pega 
pelo chifre, não chupava o mel comia logo as abelhas, 
cabra de tutano. Mariazinha cada vez mais graciosa 
encantava os rapazolas da região. A vaquejada naquele 
ano prometia. Os peões treinavam os seus alazões na 
pega do boi, e Azulão pela primeira vez iria participar da 
pega os preparativos, treinamentos para os festejos 
estava a todo vapor. 
 O grande dia chegou, os ginetes em sua montaria 
passavam em frente as donzelas enamoradas se exibindo 
se achando o tal. O locutor do rodeio ia declinando os 
nomes dos ginetes e as fazendas as quais representavam. 
Ao referir a Fazenda Grotão, e a hospitalidade, referiu se 
também ao iniciante do rodeio Azulão, que neste 
momento se encontrava no seu humilde dormitório com  

o chapéu rezando a Nossa Senhora Aparecida, padroeira 
dos peões.
O coração do caboclo deu um salto, temeroso do que 
poderia acontecer ainda mais na presença de sua amada. 
Mariazinha ficou apreensiva. O locutor deu início ao 
rodeio, e em estante a porteira se abriu o ginete não fez 
feio, assim foi desenrolando o torneio, e dentro os 
ginetes estava Azulão que se classificou para a próxima 
etapa. 
 Após outras modalidades chegou o grande dia. 
O locutor com as notas dos jurados e em rima de 
trovador foi logo dizendo “Aqui o chão tremeu voou 
barro para todos os lados, quem nasceu em berço de 
ouro e não sentiu dor dos espinhaços nem picada de 
maribondo rodado lá pelo mato agora terá que enfrentar 
o seu concorrente cabra de fibra touro indomado que 
não deita com o arreio e não foge quando provocado, 
aqui esta ele o Azulão do cerrado”. Boi no brete já tudo 
arrumado, a porteira se abriu e o boi ganhou o espaço 
não correu nem dez  metros Azulão apanhou pelo rabo, 
foi uma queda dantesca que todos ficaram arrepiado, e 
antes que levantasse já se encontrava piado, se ouviu o 
aplauso da galera em som de entusiasmo; chegou á vez 
do riquinho querendo se exibir “disse alto e em bom tom 
como se já estivesse vencido o torneio dedicaria a sua 
vitoria a Mariazinha.
 A porteira se abriu e o boi lhe deixou na fumaça. 
Azulão foi o vencedor sobre o olhar e graça de sua 
amada. Azulão foi aplaudido com entusiasmo. À noite 
no baile a alegria era visível no rosto da peonada da 
Fazenda Grotão. O patrão a todo o momento chamava 
Azulão e apresentava aos demais fazendeiros, que sem 
graça não sabia o que falar. Mariazinha estava 
aproveitando a festa, mas não tirava os olhos de Azulão, 
até que dado momento pegou o pela mão e começou a 
dançar, e ele timidamente sem saber o que fazer, em dado 
momento ela falou “estou muito orgulhoso de você por 
ter desbancado aquele insolente metido a besta, e pra 
provar o que dizia deu lhe um beijo. Azulão quase foi á 
lona de felicidade. O nome de Azulão se projetou e de 
vaquejada em vaquejada se firmou como grande ginete.
  A plantinha da sorte se ramificou e era zelada por 
ele como uma jóia preciosa um dia em ronda por aquela 
paragem deparou com Mariazinha a colher frutos no 
pomar e apanhando-a pela mão falou vamos até ali, 
quero lhe mostrar a segunda coisa mais linda da fazenda 
e encaminhou para aquela praiinha e mostrando a sua 
amada, Aqui esta a segunda beleza da fazenda. 
Mariazinha ficou encantada mais encabulada lhe 
perguntou se aquela linda plantinha era a segunda coisa 
mais bela da fazenda o que seria primeira. Azulão todo 
contente com  um sorriso nos lábios foi logo lhe dizendo 
é claro minha princesa a primeira a primeiríssima coisa 
mais linda da fazenda é você e apanhando-a pela cintura 
lhe deu um longo beijo que foi correspondido e 
testemunhado pela exuberante natureza. 

 noite caia mansamente! Ainda se via os Aúltimos raios de sol bailando entre as 
ramagens.  Ao longe os gritos dos peões 

ao tocar o gado, lá pras banda do grotão. Os pássaros em 
algazarras trinavam seus cânticos qual criança ao sair da 
escola. O galo carijó danado como sempre deu a última 
rasteira na nanica antes que ela empoleirasse. 

Zé do Pinho, caboclo traquejado pela vida, 
afinava a viola sentado debaixo da figueira. O setembro 
florido aguçava a imaginação romântica daquele capiau. 
Os dedos choravam nas cordas do velho pinho, e do 
peito desnudo, bronzeado do sertanejo brotava a canção 
dos anos idos. No semblante a lembrança da amada que 
se perdeu na porteira da mocidade. 

Mariazinha, flor em botão despertava o olhar de 
Azulão um rapaz pobre, peão da fazenda que em sua 
utopia queria a linda filha do patrão. O seu jeito sensual 
de menina moça espanando o pó dos móveis se tornava 
ainda mais bela. A patroa em seus afazeres domésticos 
preparava o jantar. A doce mulher não só cativava a 
todos com o seu fino trato, ainda reluzia a graciosidade 
que o tempo teimava em apagar. 

O patrão no burro ruzio riscou o terreiro 
ladeado por Campeiro cachorro especial na lida do gado, 
aquele amigo onde o seu dono punha o pé ele estava 
rente, dupla inseparável. De um salto da montaria 
arremeçou o chapéu ao longe, e pediu a Zacaria que 
trouxesse a destrava língua, a garrafa da malvada que 
ficava encostada na cerca da varanda atrás de umas 
plantações, não queria ele deixar de ouvir aquela canção 
que arremessava aos braços de uma chínoca que o 
abandonou por um letrado da cidade, não que 
desgostasse de sua mulher, porém a dor a ingratidão 
sofrida galopava em seu peito.
  Zé do Pinho dedilhava a viola e o patrão 
debruçava na curva do passado. Mariazinha pôs a mesa. 
Carmem a patroa, deu o último toque mágico antes de 
chamar para o jantar.  Azulão aquele jovem rapaz que foi 
criado na região do grotão, ainda não tinha a vivencia dos 
demais peões, porém prestativo, corajoso e destemido 
buscava os olhos da donzela que em sua timidez em 
botão também busca os seus. 

FLORATTA
POR ZIVAL JOAQUIM PEREIRA - MAJOR PM / ESCRITOR
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 A plantinha ia crescendo e dos seus galhos 
brotavam perfumadas flores que exalavam cheiro, um 
cheiro nunca encontrado em outras flores. 

Um dia a fazenda recebeu a visita de um 
botânico que curioso como são, e de flores em flores foi 
dar com os seus costados na referida ilha e encontrou a 
bela flor e após muita pesquisa descobriu se tratar de 
uma planta chamada Floratta da qual se retira o perfume 
mais vendido no mundo. Sabedores disso e do valor 
comercial Azulão e sua amada Mariazinha cultivou-a em 
escala comercial e com a venda do tão procurado 
perfume enriqueceram tornando-se os maiores 
produtores mundial. Para Azulão a riqueza maior é ter a 
sua amada ao seu lado, linda e perfumada da sua mágica 
plantinha que enfeitou e perfumou o seu casamento no 
início daquela primavera.                                                                                    

Zival Joaquim Pereira
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CARTELA DE CONVÊNIOS
CRESCE A CADA DIA

 diretoria da Associação dos Oficiais da APolícia e do Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado de Goiás (ASSOF) visando 

trazer maior qualidade de vida aos associados tem 
buscado firmar parcerias com empresas conceituadas nos 
mais diversos segmentos. 
 Entre os convênios podemos destacar a parceria 
com o Serviço Social do Comércio (Sesc). O associado 
titular deve se dirigir à sede administrativa da Assof, de 
segunda às sextas-feiras das 08h às 18h e solicitar um 
ofício para fazer as carteiras junto ao SESC.
 Para os amantes das águas quentes os associados 
da Assof  possui um convênio com o Náutico Praia e 
Clube, localizado no munícipio de Caldas Novas-GO. Os 
interessados devem retirar com antecedência (verificar 
disponibilidade) os cartões que permitem a entrada no 
clube na secretária do Clube dos Oficiais. 
 Veja ao lado, a lista de convênios que os 
filiados da ASSOF podem aproveitar.

 Convênios ASSOF

ALIANÇA PRESTADORA DE SERVIÇOS
Todos os associados terão descontos de 20% (vinte por cento) nos 
serviços de limpeza de caixa d'água; filtros de calhas; capas protetoras; 
desentupimento; controle de pombos; dedetização (gel e borrifação); 
desratização.
Informações:
 (62) 9166-3639 / 8589-0271 / 8456-5737

AFFEGO  (Associação dos Funcionários do Fisco do Estado 
de Goiás)
Os associados podem utilizar as dependências dos Clubes da 
AFFEGO. Serão considerados os seguintes clubes: TCA – Termas 
Caldas e o  CCA – Clube Campestre, situado a Avenida Decolores, 
Qd FC, GO-060, Km 14, Trindade/GO

FASAM (FACULDADE SUL AMERICANA)
O Associado titular  tem direito a descontos na matrícula e 
mensalidades na FASAM.

SESC – GOIÁS
Parceria entre Assof  e Sesc-Goiás permite ao associado frequentar as 
dependências do Sesc em Goiás.

NÁUTICO PRAIA E CLUBE DE CALDAS NOVAS GOIÁS
Convênio entre Assof  e Sesc-Goiás permite ao associado frequentar 
as dependências do Náutico Praia e Clube localizado em Caldas 
Novas.

FACULDADE ESUP
O Associado tem desconto de até 50% nas mensalidades.

 Para outras informações sobre os convênios 
os associados devem procurar a secretaria  da Assof,  
que está situada na Rua 132, n° 300, Setor Sul, 
Goiânia-Go, ou através do telefone (62) 3241-9271 ou 
e-mail assof@assof.com.br.
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Mensalidade sócio militar PM/CBM Ativo/Inativo/Pensionista R$ 107.831,00

Taxa de manutenção sócio civil via recibo (secretaria) R$ 3.025,00

Locação do salão de festas R$ 800,00

Locação campo de futebol sintético R$ 2.060,00

Locação campo de futebol gramado R$ 400,00

Estacionamento Mensalista                                      R$ 160,00

Locação quadras de tênis                                                          R$ 2.505,44

Mensalidades de natação                                                          R$ 1.190,00

Mensalidades de hidroginástica                                                 R$ 940,00

Locação Lanchonete     (referente a outubro e novembro)                                                           R$ 1.090,00

Locação Restaurante       (referente a outubro e novembro)                                                                                                                              R$ 5.400,00

Locação Estacionamento   (referente a outubro e novembro)                                                           R$ 3.000,00

Convite ingresso                                                                     R$ 995,00

Diárias hotel de trânsito                                                                     R$ 4.490,00

Confecção de Carteirinha R$ 40,00

Adesão Sócio Civil R$ 950,00

Sauna R$ 10,00

Locação Frezeer R$ 490,00

Pulseira uso piscina R$ 50,00

Pagamento ultima parcela adiantamento funcionária Daniela Alves Nascimento R$ 1.500,00

Luta de Espadas R$ 600,00

Taxa de manutenção sócio civil via boleto bancário (Banco Santander) R$ 440,00

Gráfica e Editora R$ 762,83

Repasse Sócio via CEF R$ 2.125,00

 OPUS Incorporadora (doação) via CEF, valor transferido para o banco Santander. R$ 27.782,00

TOTAL ATIVO             (RECEITA MÊS DEZEMBRO DE 2014) R$ 168.636,27

PRÓ- LABORE DIRETORIA NOVEMBRO R$ 14.414,00

Pró –Labore Gerson dias dos Santos – MAJ PM (referente a dezembro 2014) R$ 2.100,00

Pró-labore Zival Joaquim Pereira - MAJ PM R/R R$ 1.500,00

Pró- labore Walter Caixeta de Araújo - MAJ PM R$ 600,00

Pró-labore Jairson Santiago de Oliveira Junior R$ 500,00

Pró-labore Dário José Gonçalves R$ 800,00

Recibo Diretor de Dia Roberto Kennedy Vidal (dias 01,08 e 22 de novembro de 2014) R$ 300,00

Recibo Diretor de Dia André Luiz Digues da Costa (dia 02,09,15,23 e 30 de novembro 2014) R$ 500,00

Recibo Diretor de Dia André Luiz Digues da Costa (dia 06,07,20,21de dezembro 2014) R$ 400,00

Recibo Diretor de Dia Dejair Gonçalves de Melo (dias 14 de dezembro de 2014) R$ 100,00

Recibo Diretor de Dia Dejair Gonçalves de Melo (dias 16 de dezembro de 2014) R$ 100,00

Recibo Diretor de Dia Roberto Carlos Carrijo de Oliveira (dias 13 de dezembro de 2014) R$ 100,00

HTC Combustiveis Ltda. (cupom fiscal n. 082437) corsa NVZ 5873 R$ 100,00

Auto Posto Ratinho (cupom fiscal n. 009424) cortador de grama R$ 48,02

Auto Posto Ratinho (cupom fiscal n. 009043) cortador de grama R$ 49,49

Auto Posto Ratinho (cupom fiscal n. 008315) óleo R$ 6,00

Auto Posto Ratinho (cupom fiscal n. 074734) cortador de grama R$ 45,96

 Posto Z+Z (cupom fiscal n. 102446) corsa NVZ 5873 R$ 100,00

Auto Posto Ratinho (cupom fiscal n. 074734) cortador de grama R$ 50,01

RECEITA REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

DESPESAS BANCO SANTANDER

COMBUSTÍVEL

FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS
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Ī ÑŃÒNŎ ĤŎŒŮ ĠŎÖ ÑŒ Ĭ ŎNǾÒŌOŎ ĂMŃŎÖ ŐMŌOMÖ ÑŌPŎ ŃŎÖ Ŏ MÞŔÒÕÒMǾ PŮŃŌÒŃŎ ŇŎ PÒÖ Ñ ĖĬ Ĭ Î ĞÅ R$ 600,00

Ī ÑŃÒNŎ HQŎŌÑPÑ ŇŎŒ Ĭ MŌPŎŒ Ĭ ÒÕQM Ì MÕPM ĂǾÑŅÑǾÑŌPÑ MŒŒÒŇÞÒŇMŇÑ ŇŎ Ö ŲŒ ŇÑ ŌŎQÑÖNǾŎÅ R$ 96,30

GÒQÒŌŎ ĘBĂĬ ÑǾQÒŬŎ ŇÑ PÞNÞÕMŬÜŎ ŇMŒ ŃŎŌŇÑŌŒMŇŎǾMŒ ŇŎ MǾ ŃŎŌŇÒŃÒŎŌMŇŎÅ R$ 300,00

FŎÖ ÑǾŃÒMÕ ŇÑ Ė ÕÒÖÑŌPŎŒ Ì ŎŌPÑÖ MǾ ĂÍ ŎPM ĞÒŒŃMÕ ŌB ĊĐĆĆÐÅ ÖMPÑǾÒMÒŒ ŇÑ ÕÒÖ ŐÑŖM Ė Ĭ Ĭ Î Ğ R$ 148,53

Ĩ MŐÑÕMǾÒM Ñ I ÒQǾMǾÒM Į ŌÒQÑǾŒŎ ĂÍ ŎPM ĞÒŒŃMÕ ŌB ĎÇĊĆÅ R$ 20,00

Ĭ ŐÑŃÒMÕ Ì ŎPŎǾÑŒ IPŇMB ĂÍ ŎPM ĞÒŒŃMÕ ŌB ĈĐĊĐÅ FŎŌŒÑǾPŎ ŃŎǾPMŇŎǾ ŇÑ ŊǾMÖ M R$ 230,00

Ĭ MŌPŎ Ė ŌPỲŌÒŎ Ì MPÑǾÒMÒŒ ŇÑ FŎŌŒPǾÞŬÜŎ ĂÍ ŎPM ĞÒŒŃMÕ ŌB ĎEÇČÅ R$ 59,00

J ÒÕÔÑǾ ŇM FŎŒPM Ĭ ÒÕQM ĂÍ ŎPM ĞÒŒŃMÕ ŌB ĈĈĊEÅ ŃŎŌQÒPÑŒ ŐŎŒŒÑ R$ 120,00

ĞÑǾǾMŊÒŒPM Í ŎQŎ Ì ÞŌŇŎ ĂFÞŐŎÖ  ĞÒŒŃMÕ ŌB ĆĆÐÐĐĈÅ R$ 12,20

I ÒŌŇŎÕŅŎ ĞǾMŌŃÒŒŃŎ ŇÑ Ì ÑŇÑÒǾŎŒ ĂÍ ŎPM ĞÒŒŃMÕ ŌB DÅ ŐǾÑŒPMŬÜŎ ŇÑ ŒÑǾQÒŬŎ ŇÑ ŒÑǾǾMÕOÑÒǾŎ R$ 1.400,00

Ĭ MŌPŎ Ė ŌPỲŌÒŎ Ì MPÑǾÒMÒŒ ŇÑ FŎŌŒPǾÞŬÜŎ ĂÍ ŎPM ĞÒŒŃMÕ ŌB ĎEĈĆÅ R$ 187,00

İ OÒMŊŎ ŇŎŒ Ĭ MŌPŎŒ ĂÍ ŎPM ĞÒŒŃMÕ ŌB ÇČĎÅ ŃXŐÒMŒ ŃOMQÑŒ R$ 10,00

I ÞÒŒ ĠŎÖ ÑŒ Ì ÑŌŇÑŒ ĂÍ ŎPM ĞÒŒŃMÕ ŌB ĆČÅ ŐǾÑŒPMŬÜŎ ŇÑ ŒÑǾQÒŬŎŒ ÑÕŮPǾÒŃŎŒÅ R$ 1.000,00

ĠǾMŅŒÑP ĠǾÙŅÒŃM Ñ ĜŇÒPŎǾM IPŇMB ĂÑŇÒŬÜŎ ÑŒŐÑŃÒMÕ ǾÑQÒŒPM MŒŐÒǾMŌPÑŒ ČĆĆÇÅ R$ 1.400,00

Ĭ MŌPŎ Ė ŌPỲŌÒŎ Ì MPÑǾÒMÒŒ ŇÑ FŎŌŒPǾÞŬÜŎ ĂÍ ŎPMŒ ĞÒŒŃMÒŒ ŌŒB ĎEDĈ Ñ ĎEDČÅ R$ 523,00

ĞÕMÖ NŎŘMŌP Ì MPÑǾÒMÒŒ ŇÑ FŎŌŒPǾÞŬÜŎ ĂŃÞŐŎÖ  ŅÒŒŃMÕ ŌB ČĊBČEĊÅ R$ 355,00

Ĭ ÞÑÕŘ Ĭ ÒŖÞÔŎ ĂFÞŐŎÖ  ĞÒŒŃMÕ ŌB ĆČČČEĆÅ ǾMØÞÑPÑ Ö MPMǾ Ö ŎŒØÞÒPŎ R$ 18,00

Ė ÓÞŇM Ĩ MŊMÖ ÑŌPŎ Ĩ ÑǾÒŃÒM Ì ŮŇÒŃM ĤŎŒŮ ĞÑǾǾÑÒǾM ĘMǾNŎŒM R$ 1.000,00

İ ÑǾÖ Ŏ ŇÑ ŇŎMŬÜŎ ĊĐ� FHĨ Ì  ĂŃŎŌŅǾMPÑǾŌÒŖMŬÜŎ ŅÒÖ  ŇÑ MŌŎ ÞÖ M İ Ĳ Í ŎPM ĞÒŒŃMÕ ŌB ĊDĐEĊÅ R$ 899,00

İ ÑǾÖ Ŏ ŇÑ ŇŎMŬÜŎ Č� FĪ Ĩ Ì  ĂŒŎÕÑŌÒŇMŇÑ ŐŎÕÒŃÒMÕ ŇÑŒPMØÞÑ ČĆĈÇÅ R$ 500,00

İ ÑǾÖ Ŏ ŇÑ ŇŎMŬÜŎ Ĉ�ĘĘÌ  ĂŃŎŌŅǾMPÑǾŌÒŖMŬÜŎ ŌMPMÕÒŌMÅ R$ 500,00

İ ÑÖ Ŏ ŇÑ ŇŎMŬÜŎ ĖŒŒÑŒŒŎǾÒM ĞÞŌŇMŃÒŎŌMÕ FĘÌ ĠÎ  ĂŃŎŌŅǾMPÑǾŌÒŖMŬÜŎ ŅÒÖ ŇÑ MŌŎÅ R$ 500,00

İ ÑǾÖ Ŏ ŇÑ ŇŎMŬÜŎ ĘMŌŇM ŇÑ Ì ŸŒÒŃM Ĩ Ì ĠÎ  ĂŅÑŒPÒQÒŇMŇÑ ŇÒM ŇŎ Ö ŸŒÒŃŎÅ R$ 500,00

İ ÑǾÖ Ŏ ŇÑ ŇŎMŬÜŎ ĘĨ Ì Ī Î İ ĖÌ  ĂŃŎŌŅǾMPÑǾŌÒŖMŬÜŎ ŅÒÖ ŇÑ MŌŎÅ R$ 1.300,00

İ ÑǾÖ Ŏ ŇÑ ŇŎMŬÜŎ İ F ĖÕÑŔMŌŇǾÑ ĞÕÑŃOM FMÖŐŎŒ  ĂÑŇÒŬÜŎ ŇÑ ŎNǾM ŇÑ ŒÞM MÞPŎǾÒMÅ R$ 1.000,00

Ė ŇÒMŌPMÖ ÑŌPŎ ŌÞÖÑǾÙǾÒŎ GMÕNÒMŌ ĠÞÒÖ MǾÜÑŒ Ī ŎŇǾÒŊÞÑŒ �  Ì ĖĤ Ĩ Ì R$ 600,00

FŎÖ ÑǾŃÒMÕ ĤMǾŇÒÖ FMŌÑŇŎ Ì MPÑǾÒMÒŒ ŇÑ FŎŌŒPǾÞŬÜŎ ĂŃÞŐŎÖ  ŅÒŒŃMÕ ŌB ĆĆDEÇÐÅ R$ 33,60

FŎÖ ÑǾŃÒMÕ ĤMǾŇÒÖ FMŌÑŇŎ Ì MPÑǾÒMÒŒ ŇÑ FŎŌŒPǾÞŬÜŎ ĂŃÞŐŎÖ  ŅÒŒŃMÕ ŌB ĆĆDEÇÐÅ R$ 35,00

Ī ÑŃÒNŎ I MQMŊÑÖ  QÑÒŃÞÕŎ ŃŎǾŒM R$ 25,00

Ī ÑŃÒNŎ I MQMŊÑÖ  QÑÒŃÞÕŎ ŒPǾMŇM R$ 25,00

Ė ÔÒPÑÖ  Ì MPÑǾÒMÒŒ ĜÕŮPǾÒŃŎŒ Ñ ĢÒŇǾÙÞÕÒŃŎŒ ĂÍ ŎPM ĞÒŒŃMÕ ŌB ÇÇDĈÅ R$ 16,00

Ī ŎNÑǾPŎ Ï ÞÒǾÒŌŎ ŇŎŒ Ĭ MŌPŎŒ R$ 500,00

I ÞÒŒ ĠŎÖ ÑŒ Ì ÑŌŇÑŒ ĂÍ ŎPM ĞÒŒŃMÕ ŌB ĆĊÅ ŐǾÑŒPMŬÜŎ ŇÑ ŒÑǾQÒŬŎŒ ÑÕŮPǾÒŃŎŒ R$ 1.650,00

İ ÑŃÒŇŎŒ İ ÒPM ĂÍ ŎPM ĞÒŒŃMÕ ŌB ČDEĊĆČÅ R$ 853,63

J MÕÖ MǾP ĘǾMŒÒÕ I İ GĖB ĂÍ ŎPM ĞÒŒŃMÕ ŌB ĈÇÇBĎĆĈÅ R$ 1.345,00

FÑŒPMŒ Í MPMÕÒŌMŒ ŅÞŌŃÒŎŌÙǾÒŎŒ ĖĬ Ĭ Î Ğ ĂÍ ŎPMĬ  ĞÒŒŃMÒŒ ŌŒB ĈEÇČÇÆČDČDÆĈÐĊĈ Ñ ĎÇÐĎÅ R$ 1.498,14

İ Î İ ĖI  GĜĬ Ĩ ĜĬ Ė Ĭ  Ĭ Ė Í İ Ė Í GĜĪ R$ 41.072,88

Ì MŊMÕOÜÑŒ Ñ ĘÒPPÑŌŃŎÞǾP Ĭ ŎŃÒÑŇMŇÑ ŇÑ Ė ŇQŎŊMŇŎŒ ĂŌŎPM ŅÒŒŃMÕ ŌB ÇČÅ Ñ ŇÑŒŐÑŒMŒ ŐǾŎŃÑŒŒÞMÒŒ R$ 14.077,50

ĠÞÒM Ì MŌŇMŇŎ ŇÑ Ĭ ÑŊÞǾMŌŬM GMQÒ GMŌPMŒ R$ 186,17

ĠÞÒM Ì MŌŇMŇŎ ŇÑ Ĭ ÑŊÞǾMŌŬM Ĭ MŌŇǾŎ Ĩ ÒÑǾǾÑ R$ 186,17

ĠÞÒM ĜŔÑŃÞŬÜŎ ŇÑ Ĭ ÑŌPÑŌŬM ĖŘÕŎŌ ĤŎŒŮ ŇÑ Î ÕÒQÑÒǾM ĤÞŌÒŎǾ R$ 449,90

ĠÞÒM ŇÑ Ī ÑŃÞǾŒŎ ĜŒŐÑŃÒMÕ ĖĬ Ĭ Î Ğ R$ 81,20

ĠÞÒM ŇÑ Ī ÑŃÞǾŒŎ ĜŔPǾMŎǾŇÒŌÙǾÒŎ ĖĬ Ĭ Î Ğ R$ 85,00

ĠÞÒM ŇÑ Ī ÑŃÞǾŒŎ ĜŒŐÑŃÒMÕ ĖĬ Ĭ Î Ğ R$ 81,20

ĠÞÒM ŇÑ Ī ÑŃÞǾŒŎ ĜŒŐÑŃÒMÕ ĖĬ Ĭ Î Ğ R$ 139,20

ĠÞÒM ŇÑ Ī ÑŃÞǾŒŎ ĜŔPǾMŎǾŇÒŌÙǾÒŎ ĖĬ Ĭ Î Ğ R$ 153,86

ĠÞÒM ǾÑŃÞǾŒŎ Ĭ İ Ğ R$ 85,00

ĠÞÒM İ Ĥ ĖÒÖMǾ Ĩ ÑǾÑÒǾM ŇŎŒ ĖŌÓŎŒ R$ 49,91

GÑŐŎŒÒPŎ ĤÞŇÒŃÒMÕ Ì MŌŎÑÕ ĤÑŒÞŒ ĘÑŖÑǾǾM ŇÑ Î ÕÒQÒÑÒǾM R$ 22.713,52

ĞÎ I ĢĖ  GĜ Ĩ Ė ĠĖÌ ĜÍ İ Î  ĞĮ Í FHÎ Í �Ī HÎ Ĭ  Í Î ĲĜÌ ĘĪ Î  ČĆĈÇ R$ 26.989,66

Č� Ĩ ĖĪ FĜI Ė ĈĊ� GÎ Ĭ  ĞĮ Í FHÎ Í �Ī HÎ Ĭ R$ 11.303,97

Ĩ ǾX � IMNŎǾÑ ĠÑǾŒŎŌ ŇÒMŒ ŇŎŒ Ĭ MŌPŎŒ �  Ì ĖĤ Ĩ Ì  ĂǾÑŅÑǾÑŌPÑ M ŌŎQÑÖNǾŎ ČĆĈÇÅ R$ 2.100,00

Ĩ HĬ  ĞÎ IĢĖ  FÎ Ì Ĩ  ĈĈCČĆĈÇ R$ 477,69

ĞŮǾÒMŒ ŅÞŌŃÒŎŌÙǾÒM GMŌÒÑÕM Ė ÕQÑŒ Í MŒŃÒÖ ÑŌPŎ R$ 2.274,80

ĞŮǾÒMŒ ŅÞŌŃÒŎŌÙǾÒŎ Ī MÒÖÞŌŇŎ Ì MŊMÕOÜÑŒ ŇŎŒ Ĭ MŌPŎŒ R$ 1.262,53

ĞŮǾÒMŒ ŅÞŌŃÒŎŌÙǾÒŎ Ĩ ÑŇǾŎ FMNǾMÕ ŇŎŒ Ĭ MŌPŎŒ ĞÒÕOŎ R$ 2.778,40

GĜĬ Ĩ ĜĬ Ė Ĭ  FĖHĴ Ė  ĜFÎ Í Î Ì HFĖ  ĞĜGĜĪ Ė I

GĜĬ Ĩ ĜĬ Ė Ĭ  ĤĮ Ī �GHFĖ Ĭ

GĜĬ Ĩ ĜĬ ĖĬ  GHĲĜĪ Ĭ Ė Ĭ

GHĬ Ĩ ĜĬ Ė Ĭ  GHĲĜĪ Ĭ Ė Ĭ
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INSS folha (competência 13/2014)  R$ 9.533,95

INSS Parcelado 44/60 R$ 692,49

INSS Parcelado 44/60 R$ 3.823,76

INSS Parcelado 44/60 R$ 1.232,03

IRRF Darcisio Vicente da Cunha R$ 27,82

IRRF Maria do Socorro A. Silva R$ 13,27

Recibo Domingos Rodrigues dos Santos Neto (Guarda vidas – dias 22,29 e 30/11 06 e 07/12 R$ 550,00

Recibo Gileno da Silva Viana ( 3 dias substituição férias Antônio Honório dos santos) R$ 189,36

Recibo Raimundo Magalhães dos Santos (12 dias substituição férias Antônio Honório dos santos) R$ 820,56

Recibo Daniela Alves Nascimento (auxilio alimentação) R$ 156,87

Recibo Renato dos Santos Roque (auxilio alimentação) R$ 260,88

Recibo Jacqueline da C Nascimento Burmestev (auxilio alimentação) R$ 112,05

Recibo Maria Bonfim Vieira da Silva (assiduidade mês de novembro 2014) R$ 96,30

Recibo Yarla Brianne dos s Mendanha (auxilio alimentação) R$ 112,05

Recibo Domingos Cordeiro da silva (assiduidade mês de novembro 2014) R$ 134,26

Tecnew Suprimentos para informática R$ 122,40

Mixx Comercio de Materiais Elétricos R$ 2.005,14

FGTS COMP 11/2014 R$ 3.821,55

CLIPEGO R$ 220,54

José Pereira de Souza Filho (Nota Fiscal n. 31) R$ 2.670,00

Ética Contábil (Nota Fiscal n. 487 e 488) R$ 2.160,00

Hidromarcas (Nota Fiscal n. 136) R$ 1.086,00

Termo doação Comando de Ensino PM (Frigobar Nota Fiscal n. 25984) R$ 689,08

Termo de doação 15ª CIPM (Confraternização fim de ano) R$ 500,00

Termo de doação 7º BPM (Bolas de Voley) R$ 214,90

Termo de doação 8° Batalão BM (realização de formatura da unidade) R$ 500,00

DRH ALIMENTOS (Nota Fiscal n. 731) R$ 2.689,30

DRH ALIMENTOS (Nota Fiscal n. 734) R$ 2.216,10

DRH ALIMENTOS (Nota Fiscal n. 739) Confraternização final torneio PM R$ 2.790,00

Mixx Comercio de Materiais Elétricos (Nota Fiscal n. 19476) R$ 348,50

Luiz Gomes Mendes (restante na prestação de serviço como eletricista na separação energia ASSOF) R$ 3.500,00

GMC Eletrônicos (Nota Fiscal n. 10838) R$ 271,00

Vap Produtos de Limpeza (Nota Fiscal n. 10279) R$ 189,84

Aguia Relogios de Pontos e Catracas Ltda. (Nota Fiscal n.2727 ) R$ 95,00

Casa do Síndico (Nota Fiscal n. 29839) material de limpeza R$ 126,00

Brastintas R$ 537,00

Brastintas (Nota Fiscal n. 3936) R$ 278,00

Mixx Comercio Materiais elétricos R$ 1.991,14

High Tech Informática (Nota Fiscal n. 70443) R$ 151,10

Mixx Comercio Materiais elétricos (Nota Fiscal n. 19634) R$ 102,00

SETRANSP R$ 2.319,85

CELG Goiânia 11/2014 R$ 9.937,07

CELG Aruanã 12/2014 R$ 137,93

SANEAGO Goiânia 11/2014 R$ 2.519,09

SANEAGO Aruanã 11/2014 R$ 183,19

GVT 02/11 A 01/12 R$ 351,43

Despesa bancária Manutenção da conta caixa econômica federal R$ 151,74

Despesa bancária Banco Santander R$ 41,98

Transferência de recurso da CEF para a conta Santander (doação OPUS) R$ 27.782,00

ADIANTAMENTO NUMERÁRIO DIRETOR ADMINISTRATIVO 014/2014 R$ 7.000,00

TOTAL DESPESAS CEF               RS   194.699,10

TOTAL PASSIVO SANTANDER E CEF R$ 235.771,98

Cheque de Dezembro compensado em janeiro R$ 2.790,00

Valor arrecadado em dezembro depositado em janeiro R$ 4.459,00

RESUMO

Ativo (Receita) DEZEMBRO/2014

Passivo (Despesa) DEZEMBRO/2014 R$ 235.771,98

Saldo Caixa Econômica Federal em  31/12/2014 R$ 16.463,05

Saldo Banco Santander               em  31/12/2014 R$ 69.814,99

Valor Total CEF e Santander R$ 86.278,04

DESPESAS BANCÁRIAS DEZEMBRO DE 2014

CHEQUES DE DEZEMBRO COMPENSADOS EM JANEIRO

DEPOSITO MÊS POSTERIOR

R$ 168.636,27
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Há mais de 15 anos, em parceria com a 
Associação dos Oficiais

da Polícia e Corpo de Bombeiros Militares 
do Estado de Goiás, a Revista Segurança 

Pública transmite informações e divulga as 
ações em prol da categoria. 
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