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editorial

É com prazer que apresentamos a você, policial civil, em especial aos ASSOCIADOS
(ativos e inativos) da União Goiana dos Policiais Civis – UGOPOCI, e a sociedade em
geral a 13ª edição da Revista da UGOPOCI em Foco.
Dentre as matérias presentes na edição desta revista, apresentamos aos leitores
a ESCOLA SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL, que leva o nome do Delegado Antônio Carlos Pereira dos Santos, que com certeza é a mais moderna e completa academia de
polícia civil do Brasil.
Infelizmente para nós, policiais civis, o ano está terminando de forma funesta.
Primeiro, a Procuradoria Geral do Estado, através de um despacho, acabou com a
aposentadoria especial dos policiais civis de Goiás. Em segundo, fomos surpreendidos
por uma lei que retirava as duas promoções anuais deixando apenas uma, porém até
o momento essa promoção ainda não foi efetivada. Por fim, já encerrando o ano, o
Governador do Estado, Marconi Perillo, não honrou com os compromissos firmados
com os servidores da Secretaria de Segurança Pública e deu um calote histórico
nos policiais civis não pagando, conforme previsto em lei, os 12,33% previstos para
novembro de 2015. Sobre esses assuntos, a Revista UGOPOCI em Foco traz matérias
especiais. Confira!
É, mais um ano chega ao fim. Para alguns, marcado por extrema alegria, para
outros, embargados de dor. Nesse momento é hora de refletir. Como foi nosso ano?
Conseguimos conquistar nossos ideais? Será que realmente lutamos por eles? Como
foi o ano para nós, policiais civis?
Demos o abraço que nosso irmão tanto queria, ou viramos as costas não nos
importando com ele? Pedimos perdão pelas nossas falhas, ou o orgulho não deixou?
Fomos amigos e companheiros com nosso colega de trabalho, ou simplesmente
fazíamos nosso trabalho sem nos importar com o outro tão perto de nós? Estivemos
presentes na vida de nossos filhos, de nossos maridos, esposas?
Enfim, depois de tantas perguntas nos vem mais uma: será que teremos uma outra
chance? Para um pedido de desculpas, uma reconciliação, uma dúvida não respondida, um amor encontrado, uma dor desaparecida, um grito de alívio, um beijo, um
abraço que não foi dado?
A equipe da Revista UGOPOCI em Foco, elo de informação entre a UGOPOCI, seus
associados e sociedade, deseja a todos um FELIZ NATAL e um PRÓSPERO ANO NOVO.
Pe¬dimos a Deus que nos dê forças, nos dê saúde, nos dê a chance de fazer o que deve
ser feito, consertar nossos erros, de sermos amigos, companheiros, compreensivos,
mãe, pai, filha, filho, esposa, esposo. Nos dê a chance de viver cada vez mais o amor
verdadeiro de Cristo.
Ademar Luiz de Oliveira
Presidente
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1ª Caminhada da Fé da
Polícia Civil de Goiás
Alguns dirigentes da União Goiana
dos Policiais Civis - UGOPOCI participaram, no mês de Junho, mais precisamente
no dia 26, da 1ª Caminhada da Fé, com
destino a Cidade de Trindade, promovida
pela Polícia Civil do Estado de Goiás.
Mais de 100 servidores da Polícia
Civil de Goiás, entre Delegados, Agentes, Escrivães de Polícia, Papiloscopistas,
funcionários administrativos e outros
participaram da Caminhada, um dos
maiores eventos religiosos do País. Entre
o grupo, pessoas veteranas na romaria
e outras estreantes. Os que foram pela
primeira vez concluíram a caminhada
prometendo voltar no próximo ano,
como o Delegado Eraldo Augusto. “Fiquei
feliz demais “, disse.
A caminhada pela Rodovia dos Romeiros, com saída de Goiânia, foi iniciada
às 20 horas e a chegada do grupo, na
porta do Santuário Basílica do Divino
Pai Eterno, aconteceu exatamente às
23h40m, depois de percorridos os 18
quilômetros de distância entre a Goiânia
e Trindade, conhecida como Capital da Fé.
Na Basílica, o grupo da Polícia Civil
recebeu as bençãos dos religiosos que se
preparavam para ministrar a missa marcada para a meia noite. Após as bênçãos, os

Diretor da UGOPOCI Carlos José e Delegado
Deusny presentes na Caminhada da Fé
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Abaixo algumas fotos da Caminhada da Fé.

Kit distribuído para todos os policiais civis que
participaram da caminhada

1ª Caminhada da Fé da Polícia Civil de Goiás

romeiros da Polícia Civil receberam uma
salva de palmas dos fiéis que lotavam a
Basílica. Todo o trajeto do percurso foi
cumprido num clima de muita alegria
e de fé no Divino Pai Eterno, o dono da
festa que leva milhões de devotos à Festa de Trindade. Na Basílica, aconteceu o
momento de maior emoção, com as bênçãos recebidas de forma muito especial
e carinhosa.
A Caminhada foi organizada pelo Núcleo Integrado de Atenção Biopsicossocial da Polícia Civil (NIAB/PC), pela direção
da PC, através do Delegado Geral Adjunto
Deusny Filho, tendo o apoio da Deputada
Adriana Accorsi e entidades classistas,
dentre elas a UGOPOCI. Na oportunidade
foi distribuído um kit contendo toalha
personalizada, suco, barra de cereal e
squeeze personalizado.
A 1ª Caminhada da Fé superou as
expectativas não só pelo número de
participantes, mas também pela alegria
e o clima de fé com que foi realizada. O
grupo seguiu junto até o ponto final da

Policiais civis recebem as bênçãos dos
religiosos na Basílica do Divino Pai Eterno

romaria, misturando-se aos milhares de
romeiros que seguiam o mesmo destino
e em busca dos mesmos objetivos, dar
graças por bênçãos recebidas, por pedidos e pela fé no Divino Pai Eterno.
O grupo que foi à Trindade reuniu,
entre os católicos, pessoas de outras religiões, como evangélicos e espíritas. Elas
próprias fizeram questão de se apresentar
como seguidores dessas crenças religiosas, num gesto de união e consciência
pela fé. O líder classista Ademar Luiz de
Oliveira, presidente da União Goiana dos
Policiais Civis (UGOPOCI), juntamente
com o diretor financeiro Carlos José de
Oliveira e o conselheiro Ogmar de Souza

Oliveira também participaram do trajeto.
Segundo Deusny Filho, essa foi apenas a primeira caminhada. Muitas outras
certamente irão acontecer de agora em
diante, tornando-se uma tradição na Polícia Civil. “Foi um momento maravilhoso
em nossas vidas, uma experiência imensurável e imbuído de uma força muito
grande no amor ao Pai e no Divino Pai
Eterno”, assinalou Deusny Filho.
Ao final, os romeiros da Polícia Civil
fizeram um lanche em um dos estandes
da Basílica, onde se localiza uma base da
polícia civil, oferecido pela Delegada de
Polícia Renata Vieira, titular da Delegacia
de Polícia de Trindade.
Entre no site da UGOPOCI – www.ugopoci.com.br , no link Mídias e Clique em 1ª
Caminhada da Fé e veja todas as imagens
fotográficas da Romaria à Trindade.

Presidente da UGOPOCI, juntamente
com alguns policiais civis prestigiando a
caminhada
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NÚCLEO DE ANÁLISE

Núcleo de Análise Criminal das
Forças de Segurança Pública
A Diretoria da União Goiana dos
Policiais Civis – UGOPOCI, através do
presidente Ademar Luiz de Oliveira, vice-presidente José Virgílio Dias de Sousa,
diretor administrativo Antônio Carlos
Faria dos Santos e diretor financeiro Carlos José de Oliveira, esteve presente, no
dia 09 de julho, na Cidade de Anápolis,
acompanhando a Instalação do Núcleo
de Estatística e Análise Criminal das Forças de Segurança Pública.
A análise criminal é um procedimento
detalhado de produção de dados que visa
fornecer, com informações consistentes,
detalhes sobre padrões de crime e tendências criminais. O objetivo é possibilitar
o planejamento eficaz de medidas de
repressão e prevenção de tais crimes.
Uma das finalidades da instalação do
Núcleo de Análise Criminal das Forças de
Segurança Pública é atender às demandas de todos os agentes envolvidos na
segurança pública – secretários, coronéis,
delegados regionais e agentes - e aprimorar seus respectivos desempenhos.
Através de relatórios de análise criminal, um crime como o roubo de carga,
por exemplo, é minuciosamente detalhado: mostra-se onde acontece; qual
a frequência; a reincidência; o tempo, o
local e as mercadorias mais furtadas. Assim, o trabalho da polícia terá tudo para
se tornar mais eficaz por ser baseado em
uma pesquisa intensa e rigorosa.
Na oportunidade, o Secretário de
Segurança Pública Joaquim Mesquita
fez uma breve apresentação com slides
demonstrando os trabalhos já realizados pela secretaria através de análises
criminais de alguns criminosos em Goiás.
Pontuou ainda a preocupação da pasta
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Diretoria da UGOPOCI presente na inauguração do Núcleo
de Estatística e Análise Criminal da 3ª DRP

com a reincidência criminal no estado,
demonstrando através de dados que os
presos em Goiás ficam em média 41 dias
na prisão.
A sala recém-reformada na Delegacia
Regional da Polícia Civil onde funcionará
o Núcleo está equipada para que agentes
das corporações atuem com competência e habilidade atendendo toda a região.
Nerópolis, Pirenópolis, Goianápolis, Inhumas, Goianira, Petrolina e são alguns dos
municípios. Cada mesa pertencerá ao
analista de uma corporação: civil, militar
e corpo de bombeiros.
Para o delegado Álvaro Cássio dos
Santos, este trabalho, certamente, mos-

trará que a polícia faz bem, apesar das
dificuldades, o seu trabalho. Mas vale
lembrar que “segurança pública é dever
do Estado, direito e responsabilidade de
todos”, finaliza.
Fonte: UGOPOCI/ Luisa
Sahium/Jornal Contexto

Secretário faz uma breve apresentação
para apresentar dados de análises
criminais feitos pela SSP/GO

A escrivã Cynthia Mendes Franco é uma das
coordenadoras da sala do núcleo de análise
criminal da Regional de Anápolis
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ELOGIOS

Elogios - 14ª DRP
Na manhã do último dia 14 de outubro, policiais civis lotados na 14ª. Delegacia Regional de Polícia Civil foram
publicamente elogiados pelo Secretário
de Segurança Pública de Goiás, Joaquim
Mesquita.
Os elogios foram em decorrência de
dois motivos positivos: atingimento das
metas de redução de homicídios no último trimestre e maior apreensão de armas
de fogo individualmente, com destaque
para os policiais civis de Mineiros Gustavo
Goes Gonçalves Silva, Marcos de Oliveira
Gomes, Humberto de Alencar Santana e
Franklin Jardell Narciso Borges.
O delegado regional Marcos Guerini
representou os demais policiais civis.
Desde que o Programa Goiás Seguro foi
implantado, estabelecendo metas de
redução de homicídios a serem al-

Policiais civis da 14ª DRP são elogiados pelo Secretário de Segurança Pública de Goiás

cançadas, a Regional de Jataí atingiu
sete (7) vezes o resultado esperado
pela SSP.
Até agora a 14ª Regional apresenta
os melhores resultados. A diretoria da
UGOPOCI compartilha com todos os referidos elogios e destaca a importância dos
policiais civis para a sociedade goiana.

Ser policial civil é ter a honra e o prazer
de combater a criminalidade, oferecendo
uma segurança pública de qualidade à
sociedade.
Os nossos sinceros parabéns!!! Continuem firmes na luta contra a criminalidade. Somos policiais civis com muito orgulho, mesmo com todas as dificuldades.

Elogio Público
A Diretoria da União Goiana dos
Policiais Civis – UGOPOCI tem a honra e a grata satisfação de tornar público aos leitores da revista UGOPOCI
em FOCO o elogio aos policiais civis,
assinados pelas vítimas Amanda
Graziella Miotto Nunes e Guilherme
Siqueira de Castro.
O respectivo elogio foi emitido
no dia 11 de agosto de 2015 e endereçado ao Diretor Geral da Polícia
Civil João Carlos Gorski. Nele, as vítimas ressaltam o brilhante trabalho
dos policiais civis que demonstraram
total dedicação, profissionalismo e
ética nas investigações do boletim
de ocorrência de nº 7714/2015,

culminando com a elucidação dos fatos.
Foram elogiados os policiais civis
FRANCISCO JOSÉ DA SILVA COSTA JÚNIOR, LUCIANO PEREIRA LEITE, RAMON
ADRIANO ADRIEL DE SOUZA ALVES, ALDAIR DA SILVA QUEIROZ, JOSÉ LINDENOR
FELIZARDO CHAVES BARROS e LEONARDO NUNES DE CARVALHO.
Corroborando com as vítimas, a Direção da UGOPOCI gostaria de parabenizar
e externar toda a nossa gratidão aos
policiais civis mencionados no respectivo
elogio. Vocês honram e dignificam a polícia civil. Agindo desta forma, a sociedade
passa a valorizar ainda mais o trabalho
dos policiais civis goianos. Os nossos
sinceros parabéns!!!

Revista UGOPOCI EM FOCO
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social

Policial Civil desenvolve
trabalho social
O agente da Polícia Civil Eubson
Miranda Monteiro, faixa preta de judô,
lotado no 12º DP, no Setor Balneário
Meia Ponte, comanda, há quatro anos,
um trabalho esportivo de combate à
criminalidade e inserção social, na região
noroeste da capital. O trabalho se baseia
na aplicação de aulas de judô e de música,
em escolas públicas da região. Presidente
da ONG e supervisor técnico das instruções ministradas, Eubson explica que durante as aulas são explorados o conceito
do judô e a conduta moral – cordialidade,
respeito e disciplina – ajudando no fortalecimento do caráter.
Desta forma, a Diretoria da União
Goiana dos Policiais Civis – UGOPOCI,
aproveita este espaço para dirigir nosso
reconhecimento ao trabalho que vem
sendo realizado, por iniciativa própria na
Região Noroeste da capital. Temos plena
convicção que se trata de uma iniciativa
louvável e que está no caminho certo no
aspecto de resgatar socialmente adolescentes em situação de risco através da
pratica de JUDO KODOJAN.
Os treinos são diários, com duração
de quatro horas, somando 20 (vinte horas) semanais. O treinamento é realizado
também na língua japonesa.
O projeto tem como foco retirar crianças e adolescentes das ruas dando-lhes
uma oportunidade por meio do esporte.
Pensando assim, criou uma espécie de
escola de judô, onde ministra as aulas,
sempre com uma forte pitada de resgate
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Agente Eubson desenvolve um trabalho social
com crianças carentes

e inserção social.
Quando vemos pessoas isoladamente
tentando fazer algo para melhorar o futuro de crianças que nem sequer conhece,
e ainda mais sabendo tratar-se de um

policial civil, nos enche de orgulho. São
iniciativas simples como esta que motiva
muitos garotos e garotas a saírem das
ruas e iniciarem uma prática esportiva,
salvando-as, quase sempre, do uso de
drogas, envolvimento com tráfico, assalto, furtos e tantos outros delitos, até
mesmo livrando-as de iminente morte
prematura.
Não obstante a importância em
resgatar esses jovens que se encontram
em situação de risco há ainda, um fator
importantíssimo, o resgate da dignidade
da pessoa humana. De fato, não há como
negar a relevância do projeto e seus reflexos perante as famílias desses jovens.
Merece destacar que o Centro Esportivo Vital, entidade fundada há quatro anos

Professor e policial civil Eubson, ladeado por crianças da comunidade

Feliz Natal

social
pelo policial civil EUBSON, tem como
meta além do resgate e inserção social,
contribuir para uma segurança de qualidade, retirando jovens da criminalidade.
Atualmente são oferecidos serviços médicos, odontológicos, fisioterapêuticos,
advocatícios, contador e psicólogos, tudo
de forma gratuita. É a filantropia fazendo
seu papel.
Em breve, em parceria com outros entusiastas, estarão oficializando a criação
de uma ONG, com o nome de OPROCEF,
a qual terá condições de oferecer melhor
assistência aos alunos e familiares.
Portanto, a diretoria da UGOPOCI,
neste espaço, parabeniza o policial civil
EUBSON MIRANDA pelo espírito de responsabilidade social e obviamente de
abnegação ao ser humano. Ao dedicar
todo o seu tempo de folga em favor de

uma comunidade local visando melhorar
as condições de vida das pessoas que
ali residem, demonstra claramente que
há uma preocupação social com seus
semelhantes.
São ações como essas, simples, mais
de relevância, que nos faz acreditar que
se cada um de nós fizéssemos um pouco
(e os Governos fazendo sua parte), certamente não teríamos tantos jovens assassinados ainda em idade tenra, outros
evolvidos com toda sorte de crimes e os
centro de internação com toda certeza
não estariam abarrotados de infratores.
Todo tempo é tempo de mudar, de
fazer, de refazer, pensar, repensar, inovar.
Cabe a cada pessoa refletir sobre suas
convicções e optar por ajudar a mudar
a realidade de tantos que precisam de
ajuda.

Alunos conhecem o Complexo das Delegacias
Especializadas de Goiânia

Título de Cidadã Niquelandense
A Diretoria da União Goiana dos
Policiais Civis – UGOPOCI gostaria de
parabenizar e enaltecer a Agente de
Polícia de Classe Especial e associada
GILMA CUSTODIO DE FREITAS por ter
recebido, no dia 03 de julho de 2015,
o titulo de cidadã Niquelandense
concedido pela Câmara Municipal
da Cidade.
O título recebido foi em reconhecimento aos longos anos de serviços
prestados no âmbito da segurança
pública, na Delegacia de Polícia de
Niquelândia e região.
Os nossos mais sinceros e cordiais parabéns! Pessoas como você
dignificam a carreira dos policiais
civis do Estado de Goiás.

Associada Gilma Custódio de Freitas (ao centro) recebe o título de cidadã Niquelandense
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convênio

Convênio entre UGOPOCI e
Faculdade Alfredo Nasser
Os policiais civis do Estado de Goiás,
associados da União Goiana dos Policiais
Civis – UGOPOCI terão 50% de desconto
nas mensalidades em qualquer um dos
cursos que queiram fazer, exceção apenas
para medicina.
O convênio que estabelece o benefício foi assinado entre a União Goiana dos
Policiais Civis (UGOPOCI) e a Faculdade
Alfredo Nasser, no último dia 23 de junho.
Além de oferecer 50% nas graduações, o
convênio ainda prevê desconto de 25%
nas Pós Graduações. Os descontos valem
também para os dependentes legais
(primeiro grau) da UGOPOCI.
Para o Professor Alcides Ribeiro Filho, diretor geral da Faculdade Alfredo
Nasser, a assinatura do convênio é mais
uma etapa na responsabilidade social
que marca a trajetória da instituição: “Somos uma instituição de ensino superior
privada, mas desde o começo estamos
cumprindo o papel de abrir espaço para
a promoção do saber entre as pessoas.
Uma das formas de cumprirmos esse
papel são os convênios com as entidades
classistas. No caso da UGOPOCI tivemos
ainda um interesse maior, afinal vamos
oportunizar o conhecimento para uma
categoria estratégica do setor público,
com valor inestimável dentro da sociedade, que são os policiais civis” – adianta
o diretor geral da FAN, lembrando ainda
outra questão que valoriza o convênio:
“Grande parte dos policiais civis entraram
para a corporação em uma época em que
a formação superior não era exigida. Hoje
ela é e alguns desses policiais podem se
sentir inferiores aos demais. Com a oportunidade eles resolverão essa questão e
a da diferença salarial” – volta a falar o
12
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UGOPOCI e Faculdade Alfredo Nasser celebram convênio

Professor Alcides Ribeiro Filho.
A escolha da Faculdade Alfredo Nasser para a realização do convênio por
parte da UGOPOCI não se deu ao acaso.
O presidente da instituição, Ademar Luiz
de Oliveira argumentou que algumas das
características da FAN foram responsáveis
pela opção: “Somos muito criteriosos
na escolha dos convênios que fazemos.
Como instituição que representa uma
categoria tão grande não podemos ligar
o nome da nossa categoria a uma instituição qualquer. Procuramos estimular
nossos associados para a busca da qualificação e nesse aspecto temos de oferecer
boas opções. Sabemos da seriedade da
Faculdade Alfredo Nasser, do nível do
ensino que a instituição oferece. Tudo
isso nos fez procurar a Faculdade Alfredo
Nasser para esse convênio e felizmente
fomos atendidos de imediato” – diz o
presidente da UGOPOCI.

Para realizar a matrícula e ter descontos nas mensalidades o Associado
deverá estar em dia com suas obrigações
estatutárias e apresentar, além da documentação necessária, a carteira de sócio
da UGOPOCI atualizada. Maiores esclarecimentos com o Diretor José Virgilio Dias
de Sousa pelos telefones (62) 3225-4215
ou 9205-7380.

Feliz Natal
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Convênio UGOPOCI x Psicóloga
A Diretoria da União Goiana dos
Policiais Civis firmou convênio com a psicóloga EDILVANA DE ALMEIDA TORRES
(CRP 816) para prestação dos seguintes
serviços: CONSULTA CLÍNICA, EMISSÃO
DE LAUDO ADMISSIONAL, LAUDOS PSICOLÓGICOS PARA COMPRA/REGISTRO
DE ARMA DE FOGO e PORTE DE ARMA
DE FOGO.
Os beneficiários deste Convênio, com
direito a solicitar laudo psicológico para a
compra/registro de arma de fogo e porte
de arma de fogo são exclusivamente
policiais civis do Estado de Goiás filiados
à UGOPOCI.
Aos funcionários da UGOPOCI, demais associados e seus dependentes
legais são assegurados os benefícios
deste convênio para laudo admissional
e consulta clínica.
Os associados da UGOPOCI, funcionários e seus dependentes legais serão
atendidos na Clinica CAPSMED, situada
na Rua Tupinambás, quadra 20, lote 11,
Vila Brasília, Aparecida de Goiânia, POR
AGENDAMENTO.
Os telefones para contato/agen-

damento são: 81133481 (whatsapp),
98112886 ( Vivo), 84385588 (Oi),
82483948 (Tim) e 9171-6492 (Claro).
O atendimento será realizado a partir
das 13horas.
Os valores dos serviços serão cobrados diretamente dos associados/beneficiários, da seguinte forma:
- Para emissão de Laudo individual
para porte de arma de fogo: R$ 60,00
(Sessenta Reais).
- Para emissão de Laudo Individual
para compra/registro de arma de fogo:
R$ 60,00 (Sessenta Reais).
- No caso do policial necessitar

de Laudo para compra/registro de
arma e porte, a Psicóloga se compromete a emitir o Laudo com dupla finalidade pelo preço: R$ 60,00
(Sessenta Reais).
- Laudo Admissional: R$ 60,00 (Sessenta Reais).
- No caso de consulta clínica normal,
sem a finalidade de emissão de laudos, o
valor da consulta clínica será de R$ 60,00
(Sessenta Reais).
Os valores dos serviços oferecidos
pelo convênio poderão ser pagos diretamente à contratada ou lançados para
desconto em folha.

Assinatura do Convênio entre UGOPOCI e
Faculdade Alfredo Nasser
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CONVÊNIO APART-HOTEL
CALDAS NOVAS

A Diretoria da União Goiana dos Policiais
Civis - UGOPOCI renovou o convênio com o
senhor DOMICIANO DORNELAS DA COSTA,
conhecido por GALEGO, proprietário de um
apartamento (apart-hotel) localizado no Condomínio Aldeia do Lago, bloco E, apartamento
406, sediado à Avenida Caminho do Lago,
próximo ao Clube Náutico, Lago de Corumbá
I, Caldas Novas.
O Condomínio Aldeia do Lago oferece

14
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aos hóspedes 07 (sete) piscinas, sendo
04 (quatro) quentes; academia; sauna;
churrasqueira; campo de futebol; quadra de vôlei; reserva florestal; pesqueiro
flutuante e rampa náutica. Oferece ainda
01 (uma) vaga no estacionamento interno
mais a possibilidade de estacionar demais
veículos em frente à portaria de entrada.
O convênio é destinado aos associados, dependentes e funcionários da UGO-

POCI e devem ser acertados diretamente
com o proprietário do Apart-hotel. As
diárias terão início às 14 horas encerrando-se às 12 horas do dia subsequente As
reservas poderão ser solicitadas através
dos telefones (62) 9963-6854 - VIVO, (62)
8583-9830 – OI, (62) 9281 4723 – CLARO,
8144 5042 - TIM e (62) 3942-3865 (fixo)
diretamente com o proprietário, Sr. DOMICIANO DORNELAS DA COSTA.

Feliz Natal
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Escola superior
da PolÍcia Civil

A Diretoria Executiva da União Goiana
dos Policiais Civis - UGOPOCI participou
efetivamente da inauguração da nova e
moderna Escola Superior da Polícia Civil
de Goiás (ESPC). A inauguração oficial
ocorreu no dia 25 de setembro de 2015.
O Evento contou com as presenças do
Governador Marconi Perillo, do Secretário
da Segurança Pública e Administração
Penitenciária, Joaquim Mesquita, da Secretária Nacional da Segurança Pública,
Regina Miki, do Delegado Geral da Polícia Civil, João Carlos Gorski, do Diretor
da ESPC, Daniel Adorni, dos deputados
federais João Campos e Delegado Valdir,
da deputada estadual Adriana Accorsi, do
Comandante em exercício da PM Coronel
Juraí Alves de Sousa, do presidente do
LIDE (Grupo de Líderes Empresariais),
João Doria Jr., do presidente da Guarda
Civil Metropolitana de Goiânia Elton
Ribeiro Magalhães (representando o prefeito Paulo Garcia), além de centenas de
policiais civis, entre Delegados, Agentes,
papiloscopistas e Escrivães, membros da
Guarda civil, policiais militares, policiais
federais, entre outros convidados.
A Escola Superior da Policia Civil
- ESPC leva o nome do delegado Antônio Gonçalves Pereira dos Santos, que
morreu no acidente do helicóptero da
Polícia Civil, ocorrido no ano de 2012.
Bastante emocionado em seu discurso, o
diretor da ESPC Daniel Adorni disse que
“Antônio Gonçalves é fonte inspiradora,

Diretoria da UGOPOCI participa efetivamente da inauguração da nova Escola Superior da PC

Autoridades presentes a solenidade de
inauguração

pois queremos educar pela simplicidade,
ética e paixão pelo trabalho, assim como
ele o fez durante sua vida policial”. A
esposa do delegado Antônio Gonçalves
Marizete Gonçalves prestigiou e evento
junto com os filhos.
O diretor da ESPC Daniel Adorni fez
questão, de forma correta e justa de elogiar toda a equipe de policiais civis que
trabalharam incansalvemente, ao longo
dos anos, para a construção da nova aca-

Escola Superior da PC leva o nome do
delegado Antonio Gonçalves Pereira dos
Santos

demia da polícia civil. Citou principalmente a ex-diretora da academia delegada
Lílian de Fátima Sena Lima e o incansável
policial civil e instrutor Ricardo Fernandes
da Silva que com sua abnegação ímpar
fez com que a Academia da Polícia Civil
de Goiás se tornasse uma referência na
formação de operadores em segurança
pública do país. Ricardo Fernandes teve
o seu desempenho reconhecido e foi
aplaudido de pé pelos presentes.
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Convidados presentes a inauguração da nova
e moderna Escola Superior da Polícia Civil

Em seu discurso, o Secretário da Segurança Pública e Administração Penitenciária, Joaquim Mesquita, informou que
foram aportados em torno de 10 milhões
de reais na construção da nova Escola,
dinheiro do governo federal e estadual.
Enfatizou ainda que a ESPC é a melhor
academia de polícia do Brasil.
A Secretária Nacional da Segurança
Pública, Regina Miki, que está há cinco
anos à frente da pasta, e foi uma das
precursoras da construção da nova
academia, ressaltou que a nova Escola
é uma das mais modernas e completas
academia de polícia do Brasil.
O governador Marconi Perillo autorizou durante a solenidade, novo concurso
para a polícia civil de Goiás. A realização
das provas ficaria para o primeiro semestre de 2016. A quantidade de vagas
ainda será definida com base na projeção
orçamentária do ano que vem.
Na oportunidade, o presidente da
UGOPOCI Ademar Luiz de Oliveira en-

Governador Marconi Perillo discursa na
inauguração da ESPC e anuncia concurso
para a Polícia Civil
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tregou nas mãos do governador alguns
pedidos que favorecem a carreira dos
policiais civis, dentre eles o retorno das
duas promoções anuais e a manutenção
da aposentadoria especial dos policiais
civis com proventos integrais aos da ativa
(paridade e integralidade).
Em seu discurso, o governador Marconi Perillo fez questão de ressaltar os pedidos advindos do presidente da UGOPOCI
Ademar Luiz de Oliveira, demonstrando
que poderá retornar as duas promoções
anuais aos policiais civis. Sobre a aposentadoria Especial já estão sendo realizadas
diversas reuniões com o procurador geral,
Alexandre Tocantins, para solucionar o
impasse.

poderão simular conflitos, investigações
e relatório de local de crime.

Durante a solenidade foram entregues
viaturas a polícia civil de Goiás

construída. Possui nove salas de aula
climatizadas e informatizadas, biblioteca
com cerca de mil títulos relacionados
às ciências sociais, universo jurídico e
quase toda bibliografia disponível sobre
conceitos policiais, laboratório de informática com 40 máquinas, alojamento pa-

Presidente da UGOPOCI com demais
autoridades conhecendo a
estrutura física da ESPC
Governador Marconi Perillo reconhece
publicamente pedido da UGOPOCI.

Ainda durante a solenidade, o governador junto com a Secretária Regina Miki,
Joaquim Mesquita, João Campos, Delegado Valdir e Adriana Accorsi entregaram
simbolicamente uma chave de viatura
simbolizando outras 137 viaturas que
serão entregues a polícia civil de Goiás.
Ao final do evento, as portas da Escola
Superior da Policia Civil foram abertas
para que todos pudessem conhecer toda
a estrutura física da nova academia, uma
das mais modernas do país. Foi servido
ainda um coffe break.
A Escola Superior da Polícia Civil ESPC tem 44 mil metros quadrados de
área total, sendo 22 mil metros de área

dronizado (com duas ou três camas tipo
box, armário, frigobar, ar-condicionado
e internet wi-fi) com capacidade para 66
pessoas.
Possui ainda sala virtual que permite,
por meio de teleconferência, a interrelação com 300 pontos espalhados pelo
Estado, destinada a vídeo aulas, reuniões
a distância e outras necessidades da
Polícia Civil. Conta ainda com estrutura
administrativa, sala dos professores, refeitório; academia de ginástica, área de
corrida, torre de rapel, campo de futebol,
piscina, parque cenográfico para simulação de atividades policiais do Brasil – com
cenários que simulam prédios públicos e
privados, via pública, que são ambientes
de ocorrência de crime, onde os policias

Feliz Natal

inauguração

A ESPC possui a mais moderna sala de tiro
virtual do país

O Programa Escola Sem Drogas (PESD)
funciona também nas dependências
da Escola Superior da Polícia Civil. Para
o ano que vem (2016) está prevista a
implantação do Programa Investigador
Mirim (PIM).
Um dos destaques da Escola Superior
da Polícia Civil é o estande de tiro real
fechado. Trata-se do maior do Centro Oeste, o mais revolucionário da atualidade,
semelhante à polícia da Alemanha, sendo
que apenas duas unidades policiais no
Brasil utilizam da mesma tecnologia.
Na parte pedagógica, foi desenvolvido um projeto que contemplará a
mais extensa grade curricular do Brasil,
explica o diretor da ESPC, delegado de
polícia Daniel Adorni. Segundo ele, a
Matriz Curricular Nacional, que prevê a
formação dos policiais do Brasil, possui
73 disciplinas, e a matriz da ESPC já conta
com mais de 200 disciplinas exclusivas
para o ensino policial, ressalta o diretor.
No banco de professores há 150
cadastrados e que estão em processo
de capacitação na área de formação de
formadores e na área de atuação específica disciplinar. O conhecimento foi
dividido em seis áreas, ligadas à gestão
policial, à atividade meio e finalística, ao

policiamento especializado e ordinário,
às telecomunicações, à informática, e
às áreas técnico operacional e científica.
“Nossa missão na ESPC é transformar
pessoas comuns em policiais civis e, baseados em valores como conhecimento,
disciplina, inovação, ética, compromisso,
igualdade e eficiência, desejamos ser
referência nacional na gestão acadêmica
do conhecimento e na excelência organizacional”, ressalta Daniel Adorni.

Agentes de polícia Roberto Marcos e José
Virgílio com o diretor da ESPC Delegado
Daniel Adorni

A nova Academia da Polícia Civil fica
na Avenida Planalto, no Jardim Bela Vista,
em Goiânia. Telefones: (62) 3201-2458
/ 2459.
Veja mais imagens fotográficas da
Inauguração da Escola Superior da
Polícia Civil
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notícias

Informativo da UGOPOCI
A Diretoria da União Goiana dos Policiais Civis – UGOPOCI divulga a todos
os seus associados e demais policiais
civis do Estado de Goiás como andam as
principais conquistas e negociações com
o governo do Estado de Goiás:

Despacho do Governador. Na verdade
as promoções já deveriam ter ocorrido.
Estamos fazendo de tudo para efetivar
essas promoções (que inclusive estão
autorizadas pelo Governador).

Aposentadoria Especial
Do Policial Civil: O problema
se instalou no mês de agosto de
2015, quando o Procurador Geral,
Alexandre Tocantins, emitiu um
Despacho n º 003963/15 – PGE em
um processo de aposentadoria que
acabava com a aposentadoria especial dos policiais civis do Estado de
Goiás. O assunto já foi discutido
várias vezes conjuntamente entre as entidades, Diretoria Geral
da Polícia Civil, PGE e Deputado
Federal João Campos. A última
reunião aconteceu no último
dia 16 de outubro. Estamos
aguardando nova reunião com
o procurador Geral para tratar
definitivamente sobre o assunto.

Ação Judicial Sobre Especial - I: A UGOPOCI protocolou
algumas ações referente ao direito
dos policiais em atividade atingirem a classe especial – I (Agentes
e Escrivães e Papiloscopistas), nível
- XI (os chamados cargos de classe
única) e nível V (Grupo ocupacional
de identificação). Entretanto, nenhumas das ações foram julgadas,
estando conclusas ao juiz para sentença. Desta forma, além das ações
judiciais, está sendo elaborado o
anteprojeto pelas entidades que,
após consensada, será entregue ao
Diretor Geral, João Carlos Gorski,
para ser encaminhado ao governo
do Estado de Goiás.

Abono de Permanência: O
abono de permanência é uma luta antiga da UGOPOCI. Desde 2011 estamos
tentando restabelecer o direito de o
policial civil voltar a receber o abono.
Até então estávamos conseguindo apenas na via judicial. Finalmente o projeto
de lei desceu para a Assembleia, tendo
sido aprovado em última votação no dia
21 de outubro sob o número 3.401/14.
Agradecemos aos deputados que votaram favorável à aprovação do projeto.
Em especial, agradecemos a atenção
dispensada pela Deputada Adriana Accorsi. Após aprovação, o projeto de lei
18
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foi sancionado pelo governador Marconi
Perillo e publicado no diário oficial nº
22.202, no dia 11 de novembro de 2015,
como Lei Complementar nº 118, de 06
de novembro de 2015. A partir desta
publicação os policiais com direito ao
abono poderão requerê-lo diretamente
no protocolo da Diretoria Geral da Policia
Civil - DGPC. Acesse no link http://www.
agecom.go.gov.br/PDF/2015/11/11/001.
pdf e veja a Lei Complementar nº 118 que
dispõe sobre o Abono de Permanência
do Policial Civil:
DIFERENÇAS RELATIVAS AS PROMOÇÕES 2015: O Processo foi concluído e
se encontra na SEGPLAN aguardando
autorização para pagamento das diferenças (lembrando que há um Decreto
do Governador que suspendeu vários
tipos de despesas desde o mês de
fevereiro/15).
PROMOÇÃO DOS POLICIAIS CIVIS DE
GOIÁS (Junho/15): Entendemos que por
um equívoco fora encaminhado para a
SEGPLAN pela Casa Civil para cumprir

Essas são todas as informações disponíveis até o momento. Jamais deixaremos
de informar aos associados da UGOPOCI,
nosso maior sensor. Todas essas informações têm sido postadas no site e demais
redes sociais da entidade, devidamente
atualizadas.

ponto
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Decisão: Ponto Eletrônico
No último dia 24 de setembro, a Desembargadora Beatriz Figueiredo Franco,
do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,
atendendo o AGRAVO DE INSTRUMENTO de nº 313209-15.2015.8.09.0000
(2015931320093), solicitado pela banca
de advogados da União Goiana dos
Policiais Civis – UGOPOCI, agravado em
desfavor do Estado de Goiás, DECIDIU
pela LIBERAÇÃO da obrigatoriedade do
registro de freqüência eletrônica dos
associados da UGOPOCI.

imediato ou mediato, que contraria esta
decisão judicial frente aos associados
será interpelada administrativamente e
judicialmente pela banca de advogados
da UGOPOCI.
A decisão é da
desembargadora Beatriz
Figueiredo Franco

Confira abaixo, na íntegra, a
decisão da desembargadora:

Veja a decisão da
Desembargadora:
“No que tange à verossimelhança da
alegação, mostra-se plausível que a implantação do ponto eletrônico da polícia
civil da forma delineada na exordial será
prejudicial à população, maior interessada na regular prevenção e repressão das
infrações penais. Assim, recebo o agravo
na forma instrumental e defiro a antecipação da tutela recursal concernente
na suspensão do ponto eletrônico no
âmbito da recorrente. Ressalto, todavia,
que eventual fiscalização dos servidores
com relação à assiduidade/produtividade
permanece mantida, suspenso tão somente o controle ora combatido (ponto
eletrônico)”.
Assim sendo, todos os associados da
União Goiana dos Policiais Civis – UGOPOCI, por decisão da desembargadora
Beatriz Figueiredo Franco, estão desobrigados de fazer o registro via ponto
eletrônico.
Portanto, qualquer ordem, do chefe
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Abono de Permanência
para o Policial Civil
Já faz algum tempo que a UGOPOCI
vem tentando assegurar o direito do
policial civil em receber o abono de permanência. Atualmente, para o policial
gozar desse direito é preciso recorrer à
justiça, em razão de orientação da PGE,
depois das mudanças na LC-77/10, que
foi alterada pela LC-88/11.
O presidente da UGOPOCI, Ademar
Luiz de Oliveira, sempre fez questão de
ressaltar, nas reuniões com as autoridades
públicas, que o Abono de Permanência,
além de ser um direito do policial, é um
incentivo para que o servidor continue
em atividade, mesmo tendo completado os requisitos para a aposentadoria,
o que sem dúvidas é muito bom para a
administração.
O abono de permanência é uma espécie de indenização que o Estado paga
ao servidor quando este tenha completado os requisitos para aposentar, mas
faz a opção de continuar em atividade.
O valor do abono é correspondente ao
mesmo valor que o servidor paga para a
GOIASPREV (Previdência).
Diante de todo esse esforço da atual
Diretoria da UGOPOCI informamos a todos os nossos associados e também aos
demais policiais civis interessados que o
governador Marconi Perillo enviou ofício
de mensagem de nº 117, no último dia 07
de outubro, como Projeto de Lei Ordinária
alterando a Lei Complementar nº 77, de
22 de Janeiro de 2010, que dispõe sobre
a adequação do regime próprio de previdência dos servidores do Estado de Goiás.
O ofício enviado ao Deputado Estadual Hélio Antonio de Sousa, presidente
da Assembleia Legislativa do Estado de
Goiás, encaminha o nominado projeto de
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Diretoria da UGOPOCI, juntamente com
assessor Gildásio e deputada Adriana Accorsi
em votação na ALEGO do Abono Salarial

lei, com pedido de urgência na tramitação, para acrescer a percepção do ABONO
DE PERMANÊNCIA aos policiais civis que
complementarem os requisitos para a
aposentadoria especial previstos na Lei
Complementar de nº 59/2006, optando
por permanecer na atividade.
Na tarde da última terça-feira, dia 20
de outubro, a Diretoria da União Goiana
dos Policiais Civis – UGOPOCI, esteve
presente na Assembleia Legislativa do
Estado Goiás (ALEGO) acompanhando a
votação do Projeto de Lei que devolve ao
policial civil o direito a receber o ABONO
DE PERMANÊNCIA.
O projeto entrou em pauta e foi
votado. Agradecemos aos deputados
que votaram favorável à aprovação
do projeto. Em especial, agradecemos
a atenção dispensada pela Deputada
Adriana Accorsi.
Após aprovação, o projeto de lei foi
sancionado pelo governador Marconi

Perillo e publicado no diário oficial nº
22.202, no dia 11 de novembro de 2015,
como Lei Complementar nº 118, de 06
de novembro de 2015. A partir desta
publicação, os policiais com direito ao
abono poderão requerê-lo diretamente
no protocolo da Diretoria Geral da Polícia
Civil - DGPC.
Desde já, a Diretoria da UGOPOCI
gostaria de agradecer o empenho do
Deputado Federal João Campos por ter
nos acompanhado em todas as fases,
embates e reuniões com os secretários
de governo, com o Diretor da Polícia Civil
e também com o governador do Estado
para que o projeto pudesse ser elaborado
e encaminhado a Assembleia Legislativa
de Goiás.
Veja abaixo a Lei Complementar nº
118 que dispõe sobre o Abono de Permanência do Policial Civil:
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Corregedoria da Polícia Civil

HOMENAGEM
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Inspetores Galeno e Edinho
A diretoria da União Goiana dos Poli-

A Corregedoria da Polícia Civil de Goiás ganhou uma nova sede. A solenidade
de inauguração aconteceu na tarde do
dia 13 de agosto de 2015, com a presença
do Secretário da Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSP), Joaquim
Mesquita, do Delegado Geral da Polícia
Civil, João Carlos Gorski, de Delegados,
Escrivães e Agentes de Polícia.
A Corregedoria da Polícia Civil vinha
funcionando provisoriamente há muito
tempo nas dependências do Centro de
Operações da Polícia Militar (COPOM), na
Avenida Contorno, no Centro, e agora se
encontra no prédio anexo ao da Secretaria de Segurança Pública e Justiça (SSPJ),
no Setor Aeroviário, onde funcionava o
Centro Integrado de Ações Estratégicas
(CIAE), na Avenida Anhanguera, nº 7.364,
Setor Aeroviário. O prédio é amplo e
moderno e, segundo a Delegada Lázara
Vieira, Gerente de Correições e Disciplina,
oferece a comodidade necessária para
que todos os Policiais Civis desempenhem a contento suas atividades.
Joaquim Mesquita fez um discurso
rápido, observando as melhoras que a
Polícia Civil vem conquistando e citou

Secretário e direção da polícia civil presentes
na nova instalação da Corregedoria
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ciais Civis – UGOPOCI presta uma singela
homenagem e parabeniza os policiais
civis Nicodemos Braga, mais conhecido
por Inspetor Galeno e também Edson
Araújo Costa, mais conhecido por Inspetor Edinho pelos respectivos aniversários
no mês de novembro de 2015.
O Inspetor Galeno completou no
último dia 14 de novembro 101 anos de
idade. Já o Inspetor Edinho completou
no dia 09 de novembro 84 anos de idade.
Todos os dois são sócios fundadores da
UGOPOCI e mesmo aposentados continuam sempre presentes nos embates em
favor dos policiais civis de Goiás.

Secretário de Segurança Pública cumprimenta
a delegada Lázara pelas novas instalações da
Corregedoria

o novo prédio que passava a abrigar a
Corregedoria da instituição como um
desses avanços. Falou também de novas
conquistas com a inauguração da Central
de Flagrantes, no Complexo de Delegacias Especializadas, na Cidade Jardim, ora
em fase final de construção e da nova
sede da Academia da Polícia Civil, no
Jardim Bela Vista.
Por sua vez, o Delegado Geral da

Polícia Civil, João Gorski, fez um discurso
de agradecimento ao Secretário Joaquim
Mesquita e de defesa do importante
papel desempenhado pela Corregedoria
da instituição. Para ele, a Corregedoria da
Polícia Civil tem uma identidade forte por
conta da sua atuação nas correições, com
foco também voltado para a orientação
de servidores para o cumprimento exemplar das suas atividades investigativas.
Fonte/Fotos: Polícia Civil

Os nossos sinceros parabéns. Que
Deus possa dar muitos e muitos anos
de vida a esses dois policiais civis, que
são exemplos de profissionais, homens
honrados em suas famílias e de grande
amizade para com o próximo.

Parabéns!!!

Policiais civis, lotados na Corregedoria da
Polícia Civil

Revista UGOPOCI EM FOCO
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PROGRAMA ESCOLA SEM
DROGAS DA POLÍCIA CIVIL
No último dia 28 de agosto a diretoria
da UGOPOCI, através dos Diretores Carlos
José, Marcos Valverde e Walter Queiroz,
esteve presente no auditório da Secretaria de Segurança Pública e Justiça do
Estado de Goiás acompanhando a nova
formatação (reestruturação) do Programa Escola Sem Drogas (PESD) da Escola
Superior da Polícia Civil de Goiás (ESPC).
Na oportunidade, o coordenador
de Gestão e Pesquisa da ESPC Marcos
César Silva Valverde (vice-presidente da
UGOPOCI e representante da Escola Superior da Policia Civil), juntamente com o
coordenador de ação social Glauco Leão
Ferreira Alves e com o analista-chefe do
PESD Aurélio Rodrigues da Silva fizeram
uma apresentação geral para os PALESTRANTES sobre a nova reestruturação do
Programa Escola Sem Drogas.

Coordenador Marcos César Valverde e
analista-chefe do PESD discursam para os
palestrantes

O programa (antes projeto) surgiu no
ano de 1992, oriundo da Superintendência da Polícia Técnico Científica, à época
componente do quadro institucional da
Diretoria Geral da Polícia Civil (DGPC),
formulado por um grupo de estudiosos,
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Palestrantes do Programa Escola Sem Drogas da Polícia Civil de Goiás

preocupados com a devastadora ação
das drogas sobre o cidadão e a sociedade.
O programa age primordialmente na
prevenção primária, por meio de exposição de informações científicas acerca dos
diferentes tipos de drogas bem como dos
efeitos e consequências de seu uso, além
da reflexão sobre mudança de comportamento, visando uma vida saudável.

então em todos os eventos e palestras do
programa. De acordo com Glauco Leão
“a massificação do logotipo trará uma
identidade própria ao programa fazendo
com que o mesmo se torne bastante conhecido na polícia civil e, principalmente
na comunidade”.

Novo Logotipo do Programa
Escola Sem Drogas
Nova reestruturação do Programa
Escola Sem Drogas da Polícia Civil

Através de slides, o analista-chefe do
Programa Escola Sem Drogas da Polícia
Civil Aurélio Rodrigues da Silva apresentou aos palestrantes o novo logotipo do
PESD que deverá ser utilizado a partir de

Durante o evento, o analista-chefe
Aurélio Rodrigues apresentou aos palestrantes duas novas formas de vestimentas a serem utilizadas nas palestras:
A primeira, em eventos menos formais,
o palestrante deverá estar vestido com
o uniforme padrão da Polícia Civil de
Revista UGOPOCI EM FOCO
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Goiás (camiseta e calça jeans escura). A
segunda, em eventos em ambientes mais
formais, o palestrante deverá usar blazer/
terno e calça (preta ou azul escura). Foi
adotado também um crachá próprio
do PESD que deverá ser utilizado nas
palestras. Somente palestrantes policiais
civis poderão utilizar a primeira forma de
vestimenta.
Foi criado para os palestrantes um
material didático único e padronizado
com apostilas digitalizadas, cartilhas com
variados temas, mas sempre roteirizados,
entre outros, conforme normas técnicas
da Escola Superior da Polícia Civil.
Outro assunto tratado foi sobre o pagamento das diárias. A partir de agora a
confecção dos mapas das diárias será de
responsabilidade do próprio palestrante.
De acordo com o Aurélio “é de responsabilidade do palestrante envolvido em
viagens pelo PESD a confecção da solicitação, prestação de contas, preenchimen-

to da nota de despesas e a impressão do
mapa do trajeto”.
Foi disponibilizado para os palestrantes um link para prestação de contas
e solicitação de diárias. Para ter acesso
basta clicar http://www.ssp.go.gov.br/
noticias/novos-valores-para-concessaode-diarias-e-formularios-no-ambito-dasspj.html
Como SUGESTÃO, de acordo com
o analista-chefe do PESD, para o mapa
do trajeto realizado, ou seja, da origem
ao destino das palestras, onde deverá
constar à distância em Km percorridos no
percurso da cidade de origem até o destino final, o palestrante deverá utilizar o seguinte link: http://webservices.maplink2.
com.br/santander/MontarTrajeto.aspx
Outro ponto apresentado foi o fortalecimento do PESD, primeiramente dentro
da própria polícia civil, em destaque
quanto à conscientização das chefias, de
forma harmônica, permitindo a liberação

do servidor palestrante sempre que for
necessário para o trabalho de prevenção,
buscando também um maior reconhecimento do palestrante no âmbito da
instituição.
À título de informação para a comunidade em geral, o público-alvo do
programa são estudantes, preferencialmente adolescentes, mas também jovens
adultos, pais e professores.
O programa atende pedido de palestras na Capital e interior do Estado de Goiás, visitando escolas públicas municipais,
estaduais e privadas, universidades (publicas e privadas) e também solicitações
oriundas de outros setores da sociedade,
a exemplo de igrejas e empresas.
O Programa Escola Sem Drogas atende pelos telefones (62) 3201-2458 ou
3201-2459.
Fonte: UGOPOCI/Programa
Escola Sem Drogas
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PALESTRA – PROGRAMA
ESCOLA SEM DROGAS
De 26 e 29 de Outubro de 2015, os
palestrantes Rogério de Souza e Silva
(associado da UGOPOCI) e Carlos José
Ferreira de Oliveira (Diretor da UGOPOCI),
do Programa Escola Sem Drogas – PESD
da Polícia Civil ligado diretamente à
Escola Superior da Polícia Civil de Goiás
ministraram palestras para estudantes do
ensino fundamental da Escola Renascer,
localizada na Rua RC 07, Residencial Real
Conquista.
O programa preventivo da Polícia
Civil Escolas Sem Drogas, criado em 1993
com o objetivo de conscientizar adolescentes e jovens sobre os malefícios que
as drogas podem provocar no organismo
e na vida das pessoas, tem sido cada vez
mais requisitado diante do atual problema social que se tornou a droga. Palestras
e exposições em stands de feiras e outros
eventos são as ferramentas utilizadas
pelos policiais civis e voluntários para
sensibilizar os jovens.

Carlos José e Rogério – Palestrantes do
Programa Escola Sem Drogas da
Polícia Civil de Goiás

Na Escola Renascer, localizada numa
região carente da capital, os policiais
civis Rogério e Carlos José ministra-
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Coordenadores e professores da Escola Municipal Renascer junto com palestrante (crachá) do
Programa Escola Sem Drogas da Polícia Civil de Goiás

ram suas palestras enfatizando basicamente sobre a maconha, cocaína e
crack e seus efeitos devastadores no
organismo humano.

Palestrante Rogério falando sobre Drogas
para os alunos do Escola Municipal Renascer
Palestrantes Rogério e Carlos José com os
professores da Escola Renascer

Bastante atentos à palestra, os alunos participaram interagindo com os
palestrantes, apresentando diversas
dúvidas, questionamentos e interesse
pelo debate. A pedagoga da Escola
Renascer Ivanete Muniz Franczak
confidenciou, durante o evento, que
trabalha com educandos diariamente
e que não é preciso usar drogas para
ficar feliz, pois a felicidade nunca virá
das drogas.

Já a pedagoga Sara Bastos enfatizou a
importância da palestra ministrada pelos
policiais civis na escola. Segundo ela, o
uso das drogas está presente em todos os
lugares e uma das formas de combatê-la
é através de conscientização e esclarecimentos sobre o uso e os malefícios de sua
dependência.
A coordenadora de turno, Alessandra
Stella Rodrigues ressaltou a importância
da parceria Polícia Civil e Escola Municipal
Renascer. De acordo com ela, esse projeto
tem como objetivo mostrar o que pode

Revista UGOPOCI EM FOCO
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acontecer, quando o educando entra
para este “mundo sem fim”, e com isto,
tentar prevenir que nossas crianças
e adolescentes se enveredem para
essa vida.
O diretor da Escola Renascer, Bruno
Silvestre, explicou que a unidade educacional já desenvolve ações, projetos e
parcerias que melhoram a qualidade do
ensino, diminuindo assim, os problemas
relacionados às drogas. “A parceria com
o Programa Escola Sem Drogas da polícia
civil é mais uma que estamos realizando
objetivando esclarecer aos educandos
os perigos relacionados ao uso e tráfico
de drogas”.

Diretor Bruno Silvestre (camiseta branca) com
os professores da Escola Renascer: “parceria
importante com a polícia civil”

A professora pedagoga Gilma Nogueira da Silva de Oliveira, uma das
responsáveis pelo convite para que o
Programa Escola Sem Drogas da Polícia
Civil pudesse comparecer à Escola Municipal Renascer, fez questão de enaltecer
a qualidade e profissionalismo do pro-

grama e dos seus instrutores. De acordo
com ela, “o programa escola sem drogas
vem reforçar o trabalho que nossa escola
já desenvolve no combate ao uso e tráfico
de drogas, que infelizmente já faz parte
do cotidiano de muitas crianças, jovens
e adultos de nossa comunidade”. Dessa
forma, segundo a professora Gilma, a
escola Renascer desenvolve projetos
que visa abordar os aspectos positivos
de se ter uma vida saudável. Segundo a
professora, “a parceria com a Polícia Civil
do Estado de Goiás veio reforçar nossas
ações já que eles possuem uma equipe
multidisciplinar que desenvolvem palestras planejadas e bem estruturadas
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para tratar dessa questão diretamente
na unidade escolar”.

Gilma de Oliveira é uma das professoras da
Escola Renascer e criou um blog especializado
no atendimento educacional:
www.ahoradoeducar.com

Em reunião informal, após as palestras, coordenadores, professores e policiais civis (Rogério e Carlos José) fizeram
uma análise bastante positiva e produtiva

das palestras. A intenção dos palestrantes, professores e coordenadores da
Escola Renascer é realizar novamente,
em data futura, outras palestras sobre o
combate às drogas aos alunos e também
aos seus responsáveis.
Qualquer instituição de ensino pode
solicitar palestras pelos telefones (62)
3201 2458 ou 3201 2459. Uma equipe de
apoio trabalha no programa, prestando
as informações necessárias e fazendo
os agendamentos. A coordenação do
projeto está a cargo do analista-chefe do
PESD Aurélio Rodrigues da Silva.
O programa atende pedido de palestras na Capital e interior do Estado de Goi-

Palestras para alunos do Ensino Médio Vespertino da Escola Municipal Renascer

Palestrante Rogério fazendo sua intervenção
quanto à prevenção ao uso de drogas

30

Revista UGOPOCI EM FOCO

Palestras para alunos do Ensino Médio
Matutino da Escola Municipal Renascer

ás, visitando escolas públicas municipais,
estaduais e privadas, universidades (publicas e privadas) e também solicitações
oriundas de outros setores da sociedade,
a exemplo de igrejas e empresas.
Abaixo, imagens fotográficas
das palestras:

Palestrantes com professores do turno
matutino

Palestrante Carlos José falando sobre os
perigos das Drogas

Alunos da Escola Municipal Renascer
participam de palestra sobre Drogas
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POR ONDE ANDA VOCÊ?
Nesta 13ª edição da Revista UGOPOCI em FOCO vamos homenagear um
dos personagens mais alegre, contente,
simpático, sorridente, radiante, deslumbrante, contagiante e profissional da
Polícia Civil do Estado de Goiás. Trata-se
do escrivão de polícia de classe especial
DIVINO DE JESUS.
Atualmente aposentado e exercendo
a função de diretor da UGOPOCI Divino
de Jesus é natural de Hidrolândia – GO,
nascido aos 20 de agosto de 1953, filho de
Lourenço R. da Silva e de Joana Cardoso
da Silva, casado com Marina Araújo Reis
de Jesus, tendo como filhos Daniel Araújo
de Jesus e Patrícia Araújo de Jesus.É associado da União Goiana dos Policiais Civis
desde 1984, cuja ficha de filiação é a de
número 580.

Escrivão de Polícia Divino de Jesus

Escrivão Divino de Jesus em momento de
descontração.
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DIVINO DE JESUS entrou efetivamente
nos quadros dos servidores públicos do
Estado de Goiás há 31 anos, mais especificamente em 31 de agosto de 1984, como
Escriturário. No dia 01 de março de 1986
toma posse como escrevente policial. No
concurso de 1989 assume a função de
Escrivão de Polícia de 3ª Classe. Já no dia
30 de dezembro de 1997 é promovido a

escrivão de 2ª Classe. No ano de 2006, no
dia 01 de janeiro é novamente promovido
a Escrivão de 1ª Classe e posteriormente
a Escrivão de Classe Especial.
Como destaque em sua carreira profissional exerceu a função de chefe do
posto policial do Hospital de Urgência
de Goiânia – HUGO por muitos anos.
Antes, porém, teve sua primeira lotação
na Diretoria Geral da Polícia Civil. Com a
reativação do Posto Policial do Hospital
das Clinicas, foi lotado no grupo A, no ano
de 1984. No dia 01 de julho foi lotado, de
forma emergencial e passageira, no plantão do posto policial do Instituto Nacional
de Assistência Médica da Previdência
Social (INAMPS).
Dias depois retornou novamente ao
posto policial do Hospital das Clínicas. No
dia 07 de novembro de 1986 foi lotado
no plantão do Posto Policial do Terminal
Rodoviário de Goiânia. Logo após, foi
lotado no plantão do 14º Distrito Policial
de Goiânia. Foi lotado ainda no plantão
da extinta delegacia de Vigilância e Proteção de Menores. No dia 18 de dezembro
de 1991 foi lotado no plantão do posto
policial do Hospital de Urgência de Goiânia – HUGO. Já no dia 11 de novembro é
premiado com a chefia do referido posto,
cargo que exerceu até o fechamento daquela unidade em abril de 2015. Com o
fechamento do posto policial do HUGO,
foi lotado no expediente do 8º Distrito
Policial de Goiânia. Finalmente, após 31
anos dedicados à polícia civil de Goiás,
teve sua aposentadoria concedida no dia
07 de julho de 2015.

Divino de Jesus, no posto policial do HUGO, com amigos vigilantes.

Ultimamente, depois de merecida
aposentadoria, Divino de Jesus tem se
dedicado a três passatempos prediletos
que são a pescaria, dança e a yoga, que
de acordo com o nosso entrevistado são
fundamentais para o equilíbrio físico,
mentai e espirituai.
A Diretoria da União Goiana dos
Policiais Civis – UGOPOCI, juntamente
com os seus associados, funcionários,

familiares e amigos gostaria de deixar
registrado, nesta pequena, porém importante homenagem, os nossos sinceros
agradecimentos ao escrivão DIVINO DE
JESUS. Um exemplo de policial civil e de
pai de família.
Divino de Jesus, neste momento
palavras perdem o sentido diante das lágrimas contidas nas saudades que iremos
sentir, mas sorriso é o que te demonstra-

Confraternização entre policiais civis e
funcionários do HUGO

Um dos momentos mais preferidos é a
pescaria. Com a aposentadoria o
que não vai faltar é tempo.

remos neste instante por ser o motivo
deste até logo, a realização de mais uma
etapa e vitória em sua vida.
Sempre há um amanhã e a vida nos
dá sempre mais uma oportunidade para
fazermos as coisas bem, e temos que
aproveitar cada oportunidade, por isso
sabemos que você tem que ir, deixar a
polícia civil. Neste instante a aposentadoria é a sua escolha e, escolhas devem ser
respeitadas, mas ficaremos aqui torcendo
pelo seu sucesso hoje e sempre.
Que você faça mais histórias maravilhosas e intensas como foi na polícia civil
durante esses 31 anos. A partir de agora
será o início de uma vida de convivência
de amigos eternos.
Pedimos a Deus que continue abençoando o nosso eterno associado DIVINO
DE JESUS. Por ande anda você? Esperemos encontrá-lo sempre.

Divino de Jesus pratica a
arte milenar da yoga
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Novos Armamentos do GT3
“Senhor, deste me a escolha do conhecimento, a oportunidade da capacitação e a obrigação do aprimoramento.
Treino para que um dia eu possa ser
testado e, frente ao inimigo, ter o objetivo alcançado. Que a aplicação da Lei e a
preservação da vida sejam os pilares do
meu sucesso, pois ao seu lado Senhor,
não temerei mal algum. Contigo estarei,
combaterei e, se for preciso morrerei”
(Oração Operacional do GT3).
Com essas palavras o agente de polícia (ex-integrante do GT3) e cerimonialista Glauco Leão Ferreira Alves deu início
ao evento de entrega de armamentos
ao Grupo Tático 3 (GT3) da polícia civil
e também de homenagens aos atuais e
ex-integrantes do grupo tático.
Na oportunidade, foram rendidas
ainda homenagens póstumas aos excoordenadores e delegados Antonio
Gonçalves Pereira dos Santos, Osvalmir
Carrasco Junior e ao Bruno Rosa Carneiro
que muito contribuíram com a filosofia e
doutrina do grupo tático, fazendo parte
da história dos escorpiões (símbolo do
GT3).
O evento ocorreu na tarde de quinta-feira, dia 01 de outubro, no auditório
da Secretaria de Segurança Pública no
DERGO e contou com a presença do presidente da União Goiana dos Policiais Civis
Ademar Luiz de Oliveira e dos diretores
Carlos José de Oliveira e Antônio Carlos
Faria dos Santos. O vice-presidente da
UGOPOCI Marcos César Silva Valverde,
ex-integrante do GT3 foi um dos homenageados.
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Armamentos são entregues ao Grupo Tático 3 (GT3) da Polícia Civil de Goiás

Diretoria da UGOPOCI prestigia evento do GT3

O Grupo Tático 3 (GT3) é um grupo de
elite da polícia civil de Goiás, criado por
decreto no ano de 1999, atualmente com
16 anos de existência. Destina-se a apoiar
técnica e operacionalmente os demais
órgãos da polícia civil em diligências
contra quadrilhas do crime organizado
ou na repressão a marginais de alta
periculosidade. Incluem-se entre as suas
especialidades a atuação em ocorrências
policiais com reféns, a escolta de presos
com probabilidade de tentativa de res-

gate, a proteção de pessoas ameaçadas,
bem como a intervenção em outras situações de acentuada dificuldade.
Antes da composição da mesa pelas
autoridades convidadas, foi mostrado
aos presentes um vídeo institucional
abordando cenas de treinamentos e
operações policiais do GT3.
A mesa foi composta pelo Superintendente Executivo da Secretaria de
Segurança Pública e Administração Penitenciária Rogério Santana Ferreira, na
oportunidade representando o titular da
pasta Joaquim Mesquita. O Diretor Geral
João Carlos Gorski foi representado pelo
Delegado Geral Adjunto Deusny Aparecido Silva Filho. Fez parte ainda da mesa o
atual Coordenador do GT3 André Gustavo
Cortez Ganga.
Compareceram ainda a solenidade
as seguintes autoridades: Daniel Felipe
Adorni, Diretor da Escola Superior da PC;
Reinaldo Koshiyama de Almeida, Gerente
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de Planejamento; Kleyton de Oliveira
Alencar, Gerente de inteligência da PC;
Edilson de Brito, Chefe de Gabinete da
SSP; Marcelo Aires Medeiros, Superintendente de Inteligência da SSP; Antônio
Carlos de Lima, Superintendente da
Academia Estadual de Segurança Pública;
Fábio Alves de Castro Vilela, presidente
do Sindepol; Waldson de Paula Ribeiro,
presidente da Adpego e Paulo Sérgio
Alves, presidente do Sinpol.
O coordenador do GT3 André Gustavo
Cortez Ganga, em seu discurso, fez questão de ressaltar a burocracia e o tempo
que durou o processo para a aquisição
dos armamentos. “O processo de aquisição desses armamentos se iniciou em
2008 e foi finalizado há cerca de um mês,
ou seja, sua tramitação foi de quase sete
anos”, ressaltou Ganga.

Delegado Ganga, coordenador do
GT3, discursa no evento de entrega de
armamentos.

De acordo com o Ganga, com os novos equipamentos e armamentos, mesmo com o número reduzido do efetivo, o
Grupo Tático (GT3) tem se destacado em
suas ações policiais sendo considerado o
quarto melhor grupo tático das polícias
judiciárias brasileira (em armamentos),
perdendo apenas para o Comando de
Operações Táticas (COT) que é a tropa

de elite da polícia federal, para a Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE)
do Rio de Janeiro, que é uma unidade
de operações especais e para a Divisão
de Operações Especiais (DOE) da polícia
civil do Distrito Federal.
Com o fim do processo burocrático, o
grupo foi reaparelhado com os seguintes
armamentos de ponta: Espingardas calibre 12 semi automáticas, marca Mosberg,
Modelo 830; Espingardas calibre 12,
Pump Action, marca CBC, Modelo 586,2;
Lançador de granadas 40 milímetros,
Marca Condor; Carabinas de assalto calibre 556 por 45, Marca Armalaite, Modelo
M15 LEC; Carabinas de assalto calibre 762
por 51, Marca Armalaite, Modelo AR10;
Fuzis de precisão calibre 308 Winchester,
Marca Armalaite, Modelo SuperSAS, Fuzis
de precisão calibre 308 Winchester, Marca
Armalaite, Modelo AR31.
O coordenador do GT3 frisou em seu
discurso as parcerias firmadas com as
unidades co-irmãs, que de forma diferenciada, colaboraram para o crescimento e
engrandecimento do grupo tático, principalmente nas ofertas de cursos táticos
aos policiais civis lotados no GT3. São
elas S.E.K (Alemanha), GSG9 (Alemanha),
SWAT (Dalas), SWAT (Miami), SWAT (Fort
Lauder Dale), HRT (FBI), Brigada de Operações Especiais (Exército Brasileiro), COT
(Polícia Federal), CORE (RJ), BOPE (RJ), GTA
(Maranhão), Tigre (Paraná), COE (Paraná),
SATE (SP), DOE (Brasília), DPOE (Brasília),
DOA (Polícia Rodoviária Federal), BOPE
(PM/GO), Grupamento dos Motociclistas
(PRF), Cães de Guerra (Exército Brasileiro),
Grupo de Batedores da Guarda Presidencial (EB) e DOA (Polícia Civil do DF)
Dentre as homenagens previstas no
evento, o delegado Ganga, fez questão

de ressaltar a importância dos delegados
Antônio Gonçalves Pereira dos Santos,
Osvalmir Carrasco Junior e Bruno Rosa
Carneiro para a consolidação atual do
GT3.
Outro momento emocionante e marcante foi quando o coordenador do GT3
rendeu homenagens ao agente de polícia
e ex-integrante do grupo Ricardo Vieira
Martins, conhecido no meio policial por
Ricardinho. O mesmo foi aplaudido de
pé pelos presentes. Ricardo foi vítima de
um acidente automobilístico, a serviço da
polícia civil, nas proximidades da Capital
Federal. O acidente, de natureza grave,
quase ceifou a vida do Ricardinho, encerrando por vez, a sua brilhante carreira de
investigador.

Policial civil Ricardinho (cadeira de rodas) é
homenageado pelo GT3

Finalizando, André Gustavo Cortez
Ganga revelou que o Grupo Tático da
Polícia Civil de Goiás (GT3) já fez neste
ano de 2015, 147 operações policiais
resultando em 95 prisões. “Gostaria de
render minhas homenagens aos policiais
civis, lotados no GT3. De nada adiantaria
os armamentos e as viaturas se não fossem
esses verdadeiros heróis, esses verdadeiros
guerreiros. Eles são, com certeza, os maio-
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GT 3
res patrimônios do GT3. Aqui não existe um,
aqui somos todos”.
Na sequência, o Delegado Geral Adjunto Deusny Aparecido falou em nome
do delegado geral João Carlos Gorski
justificando a sua ausência.
Durante o seu discurso fez um
breve histórico dos grupos táticos da
polícia civil, ressaltando a importância
dos demais, como o Grupo Antissequestro (GAS) e o Grupo Antiassalto
a bancos (GAB), grupos criados anteriormente ao GT3.
Fez questão também de ressaltar e
homenagear o delegado Antônio Gonçalves Pereira dos Santos, lembrando de
quando o mesmo ainda era delegado
titular da delegacia estadual de investigações criminais (DEIC) e coordenador
do GT3. “Para quem não sabe, o delegado
Antônio Gonçalves foi o primeiro coordenador do GT3, isso lá pelos anos de
1998 e 1999.” Durante seu discurso e
bastante emocionado o delegado geral adjunto Deusny Aparecido ainda
citou os delegados Osvalmir Carrasco
Junior e Bruno Rosa Carneiro, todos
mortos tragicamente na queda do
helicóptero da polícia civil em maio
de 2012.
Já o Superintendente Executivo da
Secretaria de Segurança Pública Rogério
Santana Ferreira, representando o Secretário de Segurança Pública Joaquim
Claudio Figueiredo Mesquita, fez uma
breve explanação dos seus trabalhos e
operações policiais com integrantes do
GT3 em tempos pretéritos. Falou ainda do
empenho da pasta em conseguir recursos
para reaparelhar o GT3. Por fim ressaltou
que a polícia civil de Goiás é a melhor
polícia judiciária do Brasil.
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HOMENAGENS
Foram homenageadas autoridades
que ao longo do tempo foram primordiais no processo de aquisição de diversos armamentos para o Grupo Tático 3
(GT3) da polícia civil de Goiás, dentre elas
o Gerente de Execução Orçamentária e
Fianceira da SSP, Eduardo Pereira da Silva,
a Gerente de Contratos e Convênios da
SSP, Juliana Rodrigues Muniz e a Superintendente de Gestão, Planejamento e
Finanças Luciana Daher Vieira.
Foram homenageados ainda o Superintendente Executivo da SSPJ Rogério
Santana Ferreira, o Delegado Adjunto
da Polícia Civil Deusny Aparecido Silva
Filho o Gerente da Escola Superior da
Polícia Civil Daniel Felipe Diniz Adorni,
a Assessora da Chefia de Gabinete da
SSPJ Lilian de Fátima Rosa Sena Lima e o
Superintendente da Academia Estadual
de Segurança Pública Antonio Carlos
de Lima.

GT 3
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de Goiás agradece ao agente de polícia
(nome do policial) pelo profissionalismo,
lealdade, abnegação e companheirismo
dedicados ao GT3 no período de (tempo
em que fez parte do grupo), na execução
de missões de alto risco e complexidade”.
Foram homenageados os seguintes
ex-integrantes do GT3: Hiroshi Gondo
Lima, Hemerson Fleury Mesquita, William
Carlos da Silva, Watson Cortes Júnior,
Adriano Lopes Sabbag, Anderson Luiz
Gonçalves Santana, Geraldo Paniago
Júnior, Pedro Kasumi Gondo, Júlio Cesar
Magalhães Costa, Marcos Cesar Silva Valverde, Glauco Leão Ferreira Alves, Rodrigo
de Lima Palmeira, Ricardo Vieira Martins,
Aguimar Soares da Silva, Eduardo Alves
de Araújo e Tiago Lima Pereira.
Veja abaixo as imagens fotográficas
dos homenageados e também de outros
momentos do evento:
Fonte: UGOPOCI

Carlos José, Marcos Valverde
e Antonio Carlos prestigiando a entrega
de armas para o GT3

Ao final da solenidade, o coordenador
André Ganga fez questão de homenagear
com uma PLACA de AGRADECIMENTO
os ex e os atuais integrantes do Grupo
Tático 3 (GT3).
Cada placa tinha os seguintes dizeres
“O Grupo Tático da Polícia Civil do Estado
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circular

Escrivães “Ad Hoc”
A Procuradoria Geral do Estado
de Goiás – PGE emitiu parecer a Diretoria Geral da Polícia Civil, através
do despacho de nº 004705, processo
de nº 201500007003564 com a finalidade de evitar possível responsabilização administrativa da autoridade
policial (delegados de polícia).
Desta forma, o Gerente de Planejamento Operacional da Polícia
Civil, delegado Reinaldo Koshiyama
de Almeida, enviou, em 27 de outubro, memorando circular a todos os
delegados de polícia, de nº 50/2015,
informando que todas as nomeações de escrivães “ad hoc” existentes
serão desfeitas, não sendo mais permitido o acesso aos sistemas SISP/
SSP por servidores não policiais.
Apesar de ter sido um Parecer
exclusivamente da Procuradoria
Geral do Estado – PGE, a exclusão
dos quadros da polícia civil de escrivães “Ad hoc” e também de policiais
eventuais (não concursados) ou
qualquer outro servidor não policial
é uma luta e sonho antigo da União
Goiana dos Policiais Civis – UGOPOCI. Há dezenas de ofícios enviados
por esta e por antigas diretorias da
UGOPOCI à direção da polícia civil e
aos secretários de segurança pública exigindo a exclusão/demissão/
exoneração de pessoas estranhas
aos quadros de servidores concursados da polícia civil, que estariam
exercendo funções de agentes ou
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de escrivães de polícia.
Parabenizamos a PGE e também a
direção da polícia civil por terem entendido que os serviços policiais (internos
ou externos) são de exclusividade dos
policiais civis concursados. Entregar uma
senha, de uso restrito, a pessoas não ca-

pacitadas ou estranhas aos quadros
da polícia civil pode causar enormes
prejuízos à administração pública e,
principalmente à sociedade.
Confira o memorando do gerente
de planejamento operacional da
Polícia Civil.

Revista UGOPOCI EM FOCO

41

Feliz Natal

APOSENTADORIA

APOSENTADORIA ESPECIAL
DOS POLICIAIS CIVIS

a melhor forma (política e jurídica) de
barrar o despacho da PGE.

DESPACHO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (PGE) ACABA DEFINITIVAMENTE
COM A APOSENTADORIA ESPECIAL DO POLICIAL CIVIL.
No último dia 19 de Agosto a Diretoria
da União Goiana dos Policiais Civis foi surpreendida por um DESPACHO macabro
da Procuradoria Geral do Estado (PGE)
versando sobre um processo de aposentadoria de um policial civil acabando
com a APOSENTADORIA ESPECIAL DOS
POLICIAIS CIVIS do Estado de Goiás e, por
conseguinte, destruindo toda a sofrida
carreira e a vida dos policiais civis que
almejam por uma aposentadoria sólida.
É importante salientar que esse despacho
contraria o que diz a Constituição Federal
e as leis inferiores.
O Despacho da PGE é estendido aos
demais processos de aposentadoria em
andamento, alcançando também os
demais policiais civis com tempo para a
aposentadoria. A situação torna-se muito
grave para todos aqueles que ainda estão
na atividade plena da carreira e para
aqueles que se aposentaram a partir do
dia 16 de maio de 2014.
Veja o que diz o despacho da
Procuradoria Geral do Estado:
1) Primeiro a P.G.E entende e orienta
que o policial civil deve se aposentar
compulsoriamente aos 65 (sessenta e
cinco) anos. Que todos que tenham completado esta idade a partir de 16/05/14
(ocasião da vigência da LC- 144/14 que
alterou a LC-51/85 Leis de alcance nacio-
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Reunião das entidades de classe com a
Diretoria Geral da Polícia Civil no dia 20/08/15

Entidades classistas se unem para a manutenção da aposentadoria especial dos policiais civis

nal) devem ser afastados imediatamente
e sua aposentadoria compulsória considerada a partir da data acima referida.
2) Quem se aposentou com INTEGRALIDADE E PARIDADE a partir de 16/05/14
(ocasião da vigência da LC- 144/14 que
alterou a LC-51/85 Leis de alcance nacional), terão seus processos de aposentadoria invalidados e poderão optar pelo
seguinte:
a) fixação de proventos integrais (pela
média), o que fica claro que nunca serão
integrais conforme regra da lei 1.887/04;
(Regra do Regime Geral e aposentadorias
comuns), PERDE PARIDADE e INTEGRALIDADE DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO ANTES
DA APOSENTADORIA.
b) se houver completado requisitos

para se enquadrarem em outra regra de
aposentadoria poderá fazer esta opção E
MANTER-SE APOSENTADO ou voltarem à
atividade.
3) quem desejar aposentar pela LC59/06 terá seu pedido indeferido DE
PLANO.
POIS BEM, não sabemos a que pretexto a P.G.E. subestimou a constituição
Federal, a Lei Complementar 51/85 e a
própria Lei Complementar 59/06.
Diante da situação, as entidades
classistas que representam os policiais
civis do Estado de Goiás se reuniram no
último dia 20 de agosto, pela manhã, com
a Diretoria Geral da Polícia Civil do Estado
de Goiás (DGPC) para deliberarem sobre
as ações que serão tomadas para estudar
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Uma das primeiras ações foi um
agendamento, a pedido do deputado
federal João Campos, com o Secretário
da Casa Civil José Carlos Siqueira para
tratar especificamente do Despacho de
n º 003963/15 – PGE.
Desta forma, na manhã do dia 24
de agosto, a União Goiana dos Policiais
Civis – UGOPOCI, através do presidente
Ademar Luiz de Oliveira e do vice José
Virgilio Dias de Sousa, juntamente com
o Deputado Federal João Campos, com
a Superintendente do PROCON Estadual
Darlene de Araújo, com o Secretário de
Governo Henrique Tibúrcio, com o Assessor Técnico da Casa Civil Edemundo
Dias de Oliveira, com o Diretor Geral da
Polícia Civil João Carlos Gorski e demais
membros classistas se reuniram com o Secretário da Casa Civil José Carlos Siqueira.

Entidades classistas se reúnem com o
Secretário da Casa Civil José Carlos Siqueira

Durante a reunião foram feitas as
considerações sobre o DESPACHO da
Procuradoria Geral do Estado (PGE) que
mudava as regras da aposentadoria especial do policial civil. Após, o secretário da
Casa Civil entendeu que em razão de não
haver impacto financeiro nas alterações
solicitadas, facilitará alcançar os objetivos
da categoria policial. Foi pedido que o
Governo encaminhasse à Assembleia
Legislativa de Goiás (ALEGO) minuta de
lei (sugestão protocolada) propondo
mudanças na LC-59/06, visando adequá-la ao texto constitucional e às últimas
alterações da LC-51/85.
De outro lado, as entidades classistas pediram aos Secretários (Casa Civil
e Governo) que façam gestão junto ao
Procurador Geral para viabilizar mudança
de entendimento quanto a nova interpretação lançada no DESPACHO, visto que
como está os prejuízos são imensuráveis.

Diretoria da UGOPOCI sempre presente na
luta em defesa dos seus associados

Até a questão ser resolvida definitivamente, a UGOPOCI orienta seus associados que não assinem qualquer ato de
aposentadoria baseado no DESPACHO da
PGE. Aqueles que se aposentaram a partir
de 16 de maio de 2014, caso venham a ser
chamados para retornar à atividade ou fazer escolha de aposentadoria pela média,
não o façam. Deverá antes, providenciar
defesa técnica (Assessoria Jurídica das entidades) a fim de resguardar seus direitos.

Já os policiais civis que estão com processos de aposentadoria em andamento,
se forem chamados para dar ciência no
indeferimento, também deverão buscar
defesa técnica (apresentar recurso).

Reunião marca primeiro passo para
resguardar os direitos dos policiais civis na
questão da aposentadoria especial

Reunião na
Procuradoria
Geral do Estado
Na tarde do último dia 03 de setembro, a diretoria da UGOPOCI esteve reunida com representantes da DGPC os quais
nos asseguraram que a Diretoria Geral já
havia contra – arrazoado formalmente
referido DESPACHO, pautando pela reconsideração do mesmo. Em seguida o
processo retornou ao Gabinete do SSPJ
para notificar a parte interessada sobre
sua manifestação. Superadas estas fases,
o secretário dará o devido encaminhamento ao processo.
Já no dia 04 de setembro, por intermédio do Deputado Federal João Campos,
as entidades conseguiram agendar uma
reunião com o Procurador Geral, Alexandre Tocantins. Estiveram presentes
os representantes da União Goiana dos
Policiais Civis - UGOPOCI Ademar Luiz
e Jose Virgílio, demais representantes
das entidades, o deputado federal João
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Campos, o delegado Rogério Santana
(representando a SSPJ), o Delegado Geral
João Gorski e o Delegado Adjunto Deusny Aparecido. A pauta foi exclusiva para
explicar ao Procurador que o Despacho
criou uma situação preocupante no meio
policial e causou grande insegurança
jurídica.

Reunião na PGE com o procurador Alexandre
Tocantins. Pauta: Despacho 003963/15

Em face das argumentações apresentadas o Procurador Geral Alexandre
Tocantins foi receptivo, compreendeu
nossas preocupações e, ao final, marcou
nova reunião para o dia 16 de outubro
de 2015.

Nova Reunião na PGE
Conforme agendamento anterior, a
Diretoria da União Goiana dos Policiais
Civis – UGOPOCI, através do presidente
Ademar Luiz de Oliveira e do vice José
Virgílio Dias de Sousa, estiveram presentes novamente na sede da Procuradoria
Geral do Estado (PGE), com o Procurador
Geral do Estado, Dr. Alexandre Tocantins
para tratar sobre a aposentadoria especial
dos policiais civis.
Feitas as considerações iniciais, o
chefe da Procuradoria Geral do Estado
(PGE) argumentou que é possível avançar
em algumas questões relacionadas às
demandas apresentadas pelas entidades
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de representação classista da Polícia Civil,
Diretoria Geral da Polícia Civil (DGPC)
e com o deputado federal João Campos, acerca das orientação lançada no
Despacho AG: 003963/15, o qual trouxe
mudanças substanciais na concessão
das aposentadorias dos policiais civis,
com reflexo na paridade, integralidade e
compulsoriedade.
Dois pontos ficaram muito claros,
são os que tratam da aposentadoria
compulsória, em vista de várias decisões
judiciais e também pelo fato de que o
Congresso Nacional já está terminando
o processo legislativo que regulamenta
a aposentadoria compulsória aos 75
anos. O outro diz respeito aos que já se
aposentaram a partir da vigência da LC144/14 (16/05/14).
Os argumentos apresentados rogam
para que seja reconhecida a exceção
prevista no artigo 40, §4º da CF. A partir
daí é possível avaliar as demais questões
apresentadas e construir entendimento
positivo para as demandas.
Entretanto, em vista de se tratar de
assunto muito sensível e de grande relevância para a carreira dos policiais civis, e
até mesmo da responsabilidade daquela
Casa Orientadora, a PGE irá se pronunciar
após reunião do Colegiado que se reunirá
na próxima 5ª feira (22/10/15), ficando
acertado com o Deputado Federal João
Campos que logo que tiver a posição
definida na reunião, comunicará ao deputado.
Ainda que não seja posição oficial,
entendemos que houve avanços e é
possível que a PGE tenha sensibilidade ao
tratar dos assuntos ali expostos, de modo
a tomar decisões que venham reconhecer
e assegurar os direitos dos policiais civis.

Continuamos acreditando que haveremos de alcançar nossos objetivos
(manutenção dos direitos conquistados
a duras penas). Estaremos vigilantes e
atuantes nesse sentido.
Além da Diretoria Executiva da UGOPOCI, estiveram presentes na reunião
o deputado João Campos, o Delegado
Geral – Dr. João Carlos Gorski, APPEGO
(Simone), SINPOL (Paulo e Antônio),
ADPEGO (Drª Lilian de Fátima) SINDIPERICIAS (Ricardo) e SINDEPOL (Fábio e
Tatiana). Pela PGE estiveram presentes
os procuradores Alexandre Tocantins e
Sandro.

Diretoria da UGOPOCI participa novamente
de reunião na Procuradoria Geral do Estado

Reunião na DGPC
sobre a Aposentadoria
Especial dos
Policiais Civis
A Procuradoria Geral do Estado - PGE,
na pessoa do Procurador Geral, Dr. Alexandre Eduardo Tocantins, entrou em
contato com o Deputado Federal João
Campos, no último dia 29 de outubro e
anunciou a posição oficial daquela Casa
Consultiva em relação à Lei Complementar 59/06, que trata da aposentadoria do
policial civil e técnico científico do Estado
de Goiás.
Em reunião realizada com os procu-
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radores, entenderam que os policiais
civis técnicos científicos que tenham
completado os requisitos para requerer
a aposentadoria antes da vigência da Lei
Complementar 144/14 (até 15/05/14),
estão com seus direitos assegurados
nos termos descritos na LC-59/06. As
demais situações contidas no Despacho
003963/15 (que gerou toda essa polêmica) estão mantidas.
Significa dizer o seguinte:
1) Os policiais civis e técnicos científicos que tenham completado os requisitos
para aposentarem-se até o último dia
anterior a data de vigência da LC-144/14
(vigência a partir de 16/05/14), estão
com os direitos assegurados, ou seja,
integralidade e paridade. Note que esses
profissionais que reuniram os requisitos
conforme agora exposto, ainda que não
tenham requerido a aposentadoria mantém o direito de requerê-la a qualquer
tempo.
2) Quem completou os requisitos a
partir da vigência da Lei Complementar
144/14 (vigência a partir de 16/05/14),
não farão jus ao benefício da integralidade e paridade, assim, estão sujeitos ao
que dispõe o Despacho 003963/15.
3) Se completou os requisitos na vigência da Lei Complementar 144/14, isto
é, do dia 16 de maio de 2014 em diante,
e tenha se aposentado, terão que seguir
a orientação do famigerado Despacho,
qual seja, deverão ser chamados para
fazer opção (se aceita se aposentar proporcional e sem paridade) sendo deferido
o direito ao contraditório.
4) A situação da aposentadoria compulsória (automática) continua a mesma
do Despacho, que significa que o policial

civil e técnico científico deverão se aposentar automaticamente (compulsória)
aos 65 anos.
4) Todos os policiais civis e técnicos
científicos que tenham completado a
idade limite para a compulsória (65 anos)
a partir da vigência da LC-144/15, e que
ainda estejam em atividade, deverão ser
comunicados e passados à condição de
aposentados, com direito ao contraditório.
Informamos que as entidades representativas, Direção da Diretoria Geral da
Polícia Civil - DGPC, Deputados Federais
da categoria (João Campos e Delegado
Valdir) e a Deputada Adriana estão unidos
em prol de resolver esta situação que,
sem dúvidas, acaba com as carreiras da
Polícia Civil e Polícia Técnico Científica
em Goiás.
A diretoria da UGOPOCI informa ainda
que todos os policiais civis prejudicados
terão direito ao contraditório no âmbito
administrativo, sem prejuízo de buscar
a tutela de seus direitos junto ao Poder
Judiciário.
Finalmente, informamos que estamos
buscando, também, uma solução política
em curto prazo, tanto que, reunidos nesta
manhã (03/11/15), os representantes de
todas as entidades das carreiras da Polícia
Civil, decisão ratificadas pelas entidades
da Superintendência da Polícia Técnico-Cientifica - SPTC, decidiram enviar ofício
ao Governador Marconi Perillo, pedindo
audiência em caráter de urgência para
tratar do assunto.
A agenda solicitada também tratará
sobre as promoções dos policiais civis e
da SPTC, tendo em vista que mesmo com
o autorizo do Governador, os processos
de promoções ainda não foram encami-

nhados para publicação.
Além da diretoria executiva da UGOPOCI, participaram da reunião o deputado federal João Campos, o delegado-geral da Polícia Civil, João Carlos Gorski,
o delegado Rogério Santana, Secretário
Adjunto da Secretaria de Segurança
Pública e Administração Judiciária – SSPAP, além dos representantes classistas
da Adpego, Appego, Sindepol, Sinpol,
Aspec-GO e Sindiperícias.

Reunião na DGPC sobre a aposentadoria
especial dos policiais civis

A UGOPOCI continua na luta, como
sempre, para garantir os direitos dos
seus associados. Com a união de todos,
estamos confiantes que iremos reverter
esta situação.
Até o fechamento desta edição da revista não tínhamos mais nenhum parecer
sobre os andamentos das negociações
com o governo estadual sobre a aposentadoria especial dos policiais civis.
Fonte: Diretoria da UGOPOCI.

Av. Presidente Kenedy, 860, Bairro Maracanã, Anápolis/GO
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LADRÃO DE BICICLETA
Como em toda atividade onde militam varias pessoas existem os melhores,
os do meio e aqueles que conseguem
fazer apenas o mínimo. Na policia não é
diferente. Isto é levado em conta na hora
de medir o resultado das investigações e
escolher quem vai investigar o que.
Nos anos noventa, a Vila Brasília, em
Aparecida de Goiânia, era um bairro em
franca expansão parecendo um formigueiro de tanta gente querendo moradia,
trabalho, diversão e segurança. Havia um
supermercado ali bem próximo do cruzamento das avenidas São Paulo e Rudá
com ótimo movimento. Os funcionários
de lá eram muito chegados aos policiais
civis do 2º Distrito Policial. Quem largava
o plantão ou o expediente sempre passava na padaria do supermercado para
tomar um refrigerante, fazer um lanche ou até uma cerveja. Era comum
algum policial civil lanchar lá quando
não tinha tempo para ir almoçar. O
gerente do estabelecimento, um paraense enorme, tratava os policiais com
muita distinção.
Um dos meios de transporte mais
utilizado pela população da Vila Brasília
e arredores, naquela época, era bicicleta,
e muita gente ia ao estabelecimento fazer suas compras usando uma magrela,
desde meninos, mulheres e adultos e as
deixavam num estacionamento bem na
porta. Era um aranzel de barras de ferro
de construção onde o ciclista enfiava a
bicicleta no meio e ela ficava “aprumadinha”. Não havia o costume de trancar
as bicicletas. Tudo era na confiança,
principalmente por estar na frente do
supermercado.
De repente começou uma onda de
furto de incomodar. Em media três bicicletas sumiam por dia. As ocorrências estavam avolumando e o titular do distrito
mandou investigar. Reuniu as equipes,
mas ninguém queria esta função. Era coisa menor e havia um filme nos cinemas da
cidade cujo titulo era exatamente: ladrões
de bicicletas. O herói do filme era justo o
ladrão. Ninguém quis a missão.
O serviço precisava ser feito e pegou
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a estatística de produção e lascou: vou
dar este serviço para a equipe que menos
produziu o mês passado. Pronto. Caiu justo para a equipe do Kajuzé envolvida com
um homicídio dum macumbeiro. Era um
caso complicado e ficaram o mês inteiro
indo de centro em centro de macumba
da cidade sem conseguir descobrir a
autoria. O Mundico, outro membro da
equipe, já estava até querendo mudar
de religião. Ele e seus dois parceiros se
olharam desconsolados diante do riso da
turma. Pegou a ordem de missão policial
e foram examinar. Era uma enormidade
de furtos. Aquilo seria muito fácil, foram
para as proximidades do supermercado
e lá ficaram o dia inteiro de campana na
esperança de pegar o ladrão. Mas nada.
À noitinha depois de irem embora sumiu
três magrelas duma vez. Passaram a revezar por lá até a loja fechar. Durante à tarde
do dia seguinte, quando o Mundico estava de campana, ele saiu cinco minutos
para ir ao banheiro e zás, duas bicicletas
desapareceram. Para azar deles, uma era
da namorada do escrivão chefe. A coisa
azedou mesmo.
Na reunião da equipe discutiram todas as nuances dos furtos e aventaram
estratégias para grampear o “mala”. O
ladrão devia conhecê-los. Aí resolveram
pegar um fusca apreendido na DP e foram
para lá, mas o ladrão não apareceu. A
coisa estava complicada com a primeira
semana perdida e sem resultado. O Dedão, o terceiro integrante da equipe pegou sua bicicleta e deixou no bicicletário
o dia inteiro, sem descolar os olhos dela.
Nada aconteceu. O ladrão devia conhecer
a magrela e o polícia seu dono. A gozação
na DP estava braba.

Aí o policial civil Kajuzés teve a idéia
de procurar uma vítima de furto que
morava em frente ao supermercado. Tudo
combinado e acertado. Foram para o
apartamento dela, que ficava defronte ao estabelecimento comercial, na
terça-feira cedinho antes da loja abrir.
Logo cedo começaram a chegar os
fregueses deixando suas bicicletas
como de costume, mas nada aconteceu. O dia passou e eles escondidos
no apartamento sem agarrar o ladrão.
Da janela viam toda movimentação do
supermercado.
Quando a noite chegou, à frente da
loja estava com pouco movimento, mas
muitas bicicletas do pessoal da construção civil estacionadas. Viram um sujeito
chegar e observar. Parecia estar com
uniforme da loja, não dava para ver quem
era. De repente ele pegou duas bicicletas
duma vez e foi para um corredor lateral,
mal abriu o portão os canas embicaramlhe os trabucos acesos.
Para surpresa dos policiais era o
próprio gerente boa praça. Foi levado
para a DP e autuado. A história dele era
fantasiosa, mas tinha fundos de verdade.
Roubava as bicicletas para fazer cadeiras
de rodas. Havia um serralheiro que trabalhava para ele nesta atividade. Porem ao
invés de doar as cadeiras, ele as vendia
para algumas organizações de caridade.
Inicialmente o delegado quis aliviar para
ele, mas quando os canas provaram o que
acontecia, a coisa engrossou. Só saiu do
DP com habeas corpus depois duns dois
meses. Sumiu da vila e nunca mais foi
visto. A missão que parecia muito pequena foi desvendada com louvor e o moral
da equipe foi lá em cima. Como prêmio
pelo empenho receberam a missão de
investigar um duplo homicídio de gente
importante da cidade. Mas isto é outra
história, para outro dia, outra ocasião.
Pois é....
Autor: Carlos José F. de Oliveira
Delegado Euripedes III
www.delegaciadecontos.com.br
Aparecida de Goiânia GO, 07/NOV/15
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DENARC

DELEGACIA ESTADUAL DE
REPRESSÃO A NARCÓTICOS
DIVISÃO DE CAPTURAS
O Cartório Divisão de Capturas da
DENARC foi idealizado pelo Superintendente da Polícia Judiciária, Dr. Odair
José Soares. Com o crescente aumento
da criminalidade, seguido do aumento
de expedições de mandados de prisão
no Estado, a idéia foi criar um grupo
piloto para tentar baixar os números de
mandados de prisão em aberto e, consequentemente a criminalidade. O Cartório
Divisão de Capturas foi incorporado a
DENARC, e é diretamente subordinado
ao Delegado Titular, Alécio Moreira de
Sousa Júnior, sendo os responsáveis pelas
prisões e parte burocrática os policiais
civis Venerando de Souza Mendes Júnior
e Luciano Gonçalves Siqueira.
O Cartório Divisão de Capturas deu
início aos trabalhos no final do mês de
fevereiro do corrente ano (26/02/2015),
com objetivos claros de baixar o número
de mandados de prisão em aberto no
Banco Nacional de Mandados de Prisão
(BNMP), em especial os expedidos no
estado de Goiás.
Logo da criação do Cartório Divisão
de Capturas, foi estabelecida metas entre
seus integrantes, dentre elas o cumprimento de pelo menos 400 mandados
de prisão até 31/12/2015, meta essa
que até a presente data está dentro do
cronograma. No período compreendido
entre (26/02 a 31/08) várias diligências
e investigações foram realizadas, nas
quais cerca de 361 mandados de prisão

mandados de prisão referente a crimes
de maior gravidade, o que demonstra os
dados abaixo, pois até a presente data
foram cumpridos os seguintes:

foram averiguados, dos quais 254 foram
cumpridos; 90 relatórios policiais foram
elaborados informando sobre a morte
de procurados e; 17 relatórios policiais
informando sobre possíveis endereços
de foragidos em outros estados da Federação.
Uma das metas dos Agentes de Polícia
da Divisão de Capturas é dar ênfase aos

77 - mandados de prisão – artigo 157 do CPB;
45 - mandados de prisão – artigo 121 do CPB;
30 - mandados de prisão – artigo 155 do CPB;
25 - mandados de prisão – artigo 33 da Lei
11343/06;
18 - mandados de prisão – artigo 217-A e 213 e
214 do CPB;
59 - outros artigos.
254 - no total
A Revista UGOPOCI em FOCO, em sua
13ª edição, através dos dados de arquivo
do Cartório da Divisão de Capturas do
DENARC, estará divulgado apenas mandados de prisão cumpridos entre maio e
agosto de 2015.

Mandados de Prisão cumpridos no mês de maio de 2015
No mês de maio foram cumpridos 44 mandados de prisão, dentre eles:
11 - artigo 157 do CPB;
09 - artigo 121 do CPB;
07 - artigo 33 da Lei 11343/06;
04 - artigo 155 do CPB;
03 - artigo 171 do CPB;
03 - artigo 180 do CPB;
02 - artigo 213 e 214 do CPB;
02 - artigo 12 e 14 da Lei 10826/03;
01 - artigo 121 c/c 14 do CPB;
01 - artigo 184 do CPB;
01 - artigo 129 § 9º CPB;

Revista UGOPOCI EM FOCO

47

DENARC
Mandados de Prisão cumpridos no mês de junho de 2015
No mês de junho foram cumpridos 33 mandados de prisão, dentre eles:
13 - artigo 157 do CPB;
04 - artigo 121 do CPB;
03 - artigo 33 da Lei 11343/06;
03 - artigo 14 da Lei 10826/03;
02 - artigo 155 do CPB;
02 - artigo 171 do CPB;
01 - artigo 217-A do CPB;
01 - artigo 180 do CPB;
01 - artigo 244 do CPB;
01 - artigo 157 § 3º do CPB;
01 - artigo 121 c/c 14 do CPB;
01 - artigo 311 do CPB;

Mandados de Prisão cumpridos no mês de julho de 2015
No mês de julho foram cumpridos 49 mandados de prisão, dentre eles:
12 - artigo 157 do CPB;
09 - artigo 213 do CPB;
08 - artigo 33 da Lei 11343/06;
06 - artigo 155 do CPB;
05 - artigo 121 do CPB;
04 - artigo 180 do CPB;
01 - artigo 121 c/c 14 do CPB;
01 - artigo 304 do CPB;
01 - artigo 129 § 9º da Lei 11340/06
01 - artigo 1º da Lei 8137/90;
01 - artigo 168 e 178 Lei 11101/05.

Mandados de Prisão cumpridos no mês de agosto de 2015
No mês de agosto foram cumpridos 48 mandados de prisão, dentre eles:
15 - artigo 157 do CPB;
08 - artigo 155 do CPB;
05 - artigo 121 do CPB;
05 - artigo 171 do CPB;
03 - artigo 33 da Lei 11343/06;
03 - artigo 213 do CPB;
03 - artigo 180 do CPB;
02 - artigo 168 do CPB;
01 - artigo 14 da Lei 10826/03;
01 - artigo 304 do CPB;
01 - artigo 157 § 3º do CPB;
01 - artigo 302 do CTB;
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Curso de Entrevista e Interrogatório
Foi encerrado no dia 23 de outubro
o Curso de Entrevista e Interrogatório
ministrado pelo Federal Bureau of Investigation – FBI, que ocorreu por meio de
parceria entre a Secretaria Nacional de
Segurança Pública, Embaixada Americana
e Escola Superior da Polícia Civil.
Foram habilitados 44 policiais dos
estados de Mato Grosso, Distrito Federal,
Mato Grosso do Sul e Goiás, sendo destes
17 policiais civis goianos. Um dos habilitados no curso foi o vice-presidente da
UGOPOCI Marcos César Valverde.
Os alunos foram habilitados em escuta ativa, estrutura da entrevista, entrevista
cognitiva, detecção de mentiras, análise
de comportamento não verbal, elementos do interrogatório prático, análise de
depoimentos, obtenção de declarações,
tempo/balanço/outras informações e
recapitulação do curso de Análise de
Inteligência Criminal.
O objetivo do curso foi proporcionar
maior conhecimento acerca de novas técnicas, além de discutir o panorama completo do processo de coleta de provas
durante uma entrevista ou interrogatório.

Vice-presidente da UGOPOCI, Marcos César Valverde, foi um dos habilitados no Curso de
Entrevista e Interrogatório.

Alunos do Curso de Entrevista e Interrogatório promovidos pelo FBI em parceria com a Secretaria
Nacional de Segurança Pública, Embaixada Americana e Escola Superior da Polícia Civil de Goiás.

Fonte: Cartório da Divisão de Capturas da DENARC
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homenagem

Homenagem ao Ivone da Silva
A Diretoria da União Goiana dos
Policiais Civis - UGOPOCI, representada
pelo presidente Ademar Luiz de Oliveira
esteve presente, no último dia 25 de novembro, na nova Delegacia Estadual de
Capturas acompanhando a solenidade de
despedida, por ocasião da aposentadoria,
do escrivão de polícia de classe especial
e associado IVONE DA SILVA MOREIRA.
A homenagem foi preparada e conduzida pelos policiais da Delegacia de Capturas e contou também com a presença
do Superintendente da Polícia Judiciária,
delegado Odair José Soares. De acordo
com o Superintendente, a intenção da diretoria da polícia civil é voltar a conceder
medalhas e honrarias aos policiais civis
que se destacarem na instituição.
O presidente da UGOPOCI, Ademar
Luiz, enalteceu a iniciativa, pois o escrivão
Ivone teve, neste ato, o reconhecimento
da instituição, dos policiais civis e da entidade classista (UGOPOCI) pelos longos
serviços prestados a comunidade goiana
e goianiense.
O homenageado recebeu das mãos
do presidente Ademar uma camiseta da
UGOPOCI como forma de agradecimento
e o parabenizou por ser um associado
presente e atuante nos movimentos
liderados pela entidade.
O escrivão Ivone da Silva Moreira
entrou na polícia civil no dia 06 de junho
de 1984, tendo se aposentado no dia 30

Ademar entrega camiseta da UGOPOCI ao
associado Ivone da Silva Moreira
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Policiais da Delegacia de Capturas rendem homenagens ao escrivão Ivone da Silva Moreira

de setembro de 2015, tendo prestado
exatos 31 anos e 3 meses na instituição,

sendo dos quais 22 anos na Delegacia de
Capturas – DECAP.

Confira a
íntegra da carta
homenageando
o escrivão Ivone
pelos serviços
prestados na
Delegacia de
Capturas –
DECAP.
Fonte: UGOPOCI
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Governo de Goiás dá calote e não
paga o reajuste para servidores
da Segurança Pública
Caros associados da União Goiana
dos Policiais Civis – UGOPOCI e demais
policiais civis: No último dia 04 de novembro, os representantes das categorias
de servidores públicos das forças de
Segurança Pública do Estado de Goiás
foram informados pelos comandantes e
chefes de suas respectivas instituições,
de que a parcela de reajuste de 12,33%,
prevista para os meses de novembro e
dezembro não seriam repassadas aos
servidores da pasta.
Frente a esta questão, os líderes sindicais e associações criaram o Comitê
Integrado de Entidades da Segurança
Pública, formado por 14 entidades representativas, sendo elas: ASSOCIAÇÃO DOS
CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR
E BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE
GOIÁS; ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS
DE POLÍCIA DO ESTADO DE GOIÁS; ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES INATIVOS DE
GOIÁS; ASSOCIAÇÃO DAS PENSIONISTAS
DA POLÍCIA E CORPO DE BOMBEIROS
MILITARES DE GOIÁS; ASSOCIAÇÃO DOS
PAPILOSCOPISTAS POLICIAIS DO ESTADO
DE GOIÁS; ASSOCIAÇÃO DOS PERITOS
E MÉDICOS LEGISTAS DO ESTADO DE
GOIÁS; ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
DO SISTEMA PRISIONAL DO ESTADO DE
GOIÁS; ASSOCIAÇÃO DOS SUBTENENTES
E SARGENTOS DO ESTADO DE GOIÁS;
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA
MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DE GOIÁS; SINDICATO DOS

Comitê Integrado se reúne para discutir medidas contra negativa do governo em não pagar os
12,33% devidos aos servidores da Segurança Pública de Goiás

DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DE
GOIÁS; SINDICATO DOS PERITOS CRIMINAIS E MÉDICOS LEGISTAS DO ESTADO DE
GOIÁS; SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS

DO ESTADO DE GOIÁS; SINDICATO DOS
SERVIDORES DO SISTEMA DE EXECUÇÃO
PENAL DO ESTADO DE GOIÁS e UNIÃO
GOIANA DOS POLICIAIS CIVIS - UGOPOCI.

Comitê Integrado das Entidades Classistas da Segurança Pública de Goiás
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Desde a informação trazida às instituições policiais, o comitê formado pelas
entidades, a fim de sensibilizar as lideranças políticas e secretariados, objetivando
promover o cumprimento da lei, realizou
encontros de trabalho com a Secretária
da Fazenda Ana Carla Abrão, com o líder
do governo Deputado José Vitti, com o
presidente da Assembleia Legislativa de
Goiás Deputado Hélio de Sousa, com o
Chefe de Gabinete Frederico Jaime, com
o Presidente da Câmara Municipal de

Governador recebe o Comitê Integrado no Palácio do Governo
Reunião na Câmara Municipal de Goiânia

Goiânia Anselmo Pereira. Na oportunidade foram protocolados, no Palácio Pedro
Ludovico Teixeira, ofícios ao governador
Marconi Perillo e vice-governador José
Eliton, solicitando audiências para tratativa do problema.

Reunião com o Secretário José Carlos Siqueira, da Casa Civil

Reunião com a Secretária da Fazenda Ana
Carla Abrão

Reunião com o Chefe de Gabinete do Governo
de Goiás Frederico Jaime

Por fim, no último dia 23 de novembro, o comitê integrado das entidades
de classe da segurança pública foi recebido pelo Governador Marconi Perillo, às
10h30, no Palácio das Esmeraldas, o qual
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argumentou sobre a impossibilidade do
repasse da parcela de 2015, transferindo-a para 2018, sob a justificativa de que a
receita líquida do estado fechou o ano
em déficit de 1,5%, arguindo inclusive
que manteve o veto da data-base do
Judiciário e Ministério Público, além de
haver se reunido com os servidores da
Secretaria da Fazenda, e aos mesmos,
de igual maneira, negado acordo para o
corrente ano.
Como propostas (apenas verbal), na
reunião, o governador oportunizou para
o comitê integrado:

• Desvincular as parcelas de reajuste
de 2016, 2017 e 2018 do aumento da
receita líquida do estado;

• Avaliar a possibilidade de pagamento da metade da parcela do
reajuste de 2016 para o mês de julho,
restando para tanto uma reunião já
definida para o mês de março com o
governador;
• Proceder ao cálculo de perdas havidas com o não repasse da parcela
de 2015, para pagamento nos anos
seguintes;
• Assinatura, ainda nesta semana, dos
decretos de promoções de agentes
e escrivães, agentes prisionais e da
polícia técnica científica, relacionadas
ao mês de julho do corrente ano;
• Perspectiva de retorno das duas promoções anuais a agentes, escrivães e
papiloscopistas.

Já na assembleia realizada pelos
servidores da Segurança Pública, no dia
24 de novembro, defronte a Assembléia
Legislativa de Goiás – ALEGO, os servidores da Segurança Pública do Estado de
Goiás decidiram não aceitar a proposta
apresentada pelo governo de Goiás diante da impossibilidade do pagamento da
segunda parcela do reajuste, de 12,33%,
nos meses de novembro (Polícia Civil) e
dezembro (demais categorias).
Os servidores recusaram todas as propostas e decidiram realizar paralisação
geral, com data a ser agendada por seus
representantes. Depois do encontro na
porta da Alego, os trabalhadores da segurança pública seguiram em caminhada
até o Palácio Pedro Ludovido Teixeira,
sede do governo, onde reafirmaram a posição contra as propostas do governador
Marconi Perillo.
A Diretoria da UGOPOCI manifestou
repúdio ao descaso com que o governador Marconi Perillo vem tratando os
policiais civis e, por consequência, os
demais membros da Segurança Pública.
A entidade afirmou ainda que não irá
compactuar com a ingerência e omissão
da administração e assegura seu comprometimento com seus associados. A
UGOPOCI irá promover todos os meios
para que esse mínimo direito seja man-

tido, juntando forças com as demais
entidades representativas e propondo
as ações judiciais cabíveis.
“Deixaremos claro que não iremos
aceitar a imposição unilateral, e que o
Governo precisa cumprir aquilo que foi
pactuado, votado e transformado em
lei”, definiu o presidente da UGOPOCI,
Ademar Luiz de Oliveira.
Fotos da Assembleia dos servidores em segurança pública
realizada na ALEGO
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Mudança em reajustes de servidores
Apesar de todo o trabalho desenvolvido pelos lideres classistas do Comitê Integrado das Entidades de Segurança Pública, a Assembleia Legislativa de Goiás,
através dos deputados da base do governo, aprovou, em sessão extra¬ordinária,
nos dias 02 e 03 de dezembro, o projeto
de lei que altera o cronograma de reajustes dos servidores públicos do Estado.
Os deputados aprovaram a matéria, com
votos contrários de sete parlamentares
da oposição.
Com o novo cronograma, os reajustes
salariais acordados para novembro e dezembro deste ano serão transferidos para
2016. Os demais também ficam adiados
- de 2016 para 2017 e de 2017 para 2018.
O Estado alega necessidade de equilíbrio
fiscal diante do não crescimento real da
receita corrente líquida.
Diante do fato, o Comitê Integrado das
Entidades de Segurança Pública elaborou
uma carta destinada a comunidade goia-

Comitê Integrado tenta argüir com o líder do Governo José Vitti sobre a importância do
pagamento dos 12,33% ainda para este ano.

na, informando sobre os acontecimentos
dos fatos e sobre possíveis manifestações

das categorias que compõe a Secretaria
de Segurança Pública do Estado de Goiás.

Confira a Carta na Íntegra:

O COMITÊ INTEGRADO DE REPRESENTAÇÃO DAS ENTIDADES
DE SEGURANÇA vem a público esclarecer e informar que:
Após o anúncio por parte do Governo do Estado de Goiás,
ocorrido no dia 04/11/2015, por meio dos gestores das instituições pertencentes à Secretaria de Segurança Pública, no sentido
de suspender o repasse da parcela referente ao reajuste de 12,33%
previsto para os meses de novembro/dezembro, decorrentes das
Leis n. 18.419/14, 18.420/14, 18.421/14, 18.474/14, 18.475/14 e
18.476/14, votadas pelos Deputados Estaduais e sancionadas pelo
Governador Marconi Perillo, iniciou-se um projeto de união entre
os líderes das entidades representativas da pasta, visando buscar
junto ao Chefe do Poder Executivo a manutenção desse direito.
Restaram promovidos inúmeros e incansáveis encontros
com secretariados, lideranças políticas, Deputados Estaduais e
Federais, bem como com o próprio Governador, reuniões estas
sempre pautadas no respeito e na cordialidade, visando única e
exclusivamente o cumprimento daquilo que foi decorrente de
inúmeras discussões e negociações em anos anteriores, bem
como a intenção de se evitar um mal à sociedade com futuro
cessar de atividades.
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As bases, diante da negativa da administração pelo não
pagamento do reajuste, por vezes se mantiveram irredutíveis,
discursando por paralisações, no que víamos como última
saída, confiantes de que o governo de forma consciente e
razoável compreenderia a necessidade de cumprimento
do acordo, a fim de que a sociedade não viesse ser a maior
prejudicada, uma vez que os servidores da Segurança Pública, sem desmerecer os demais, são de suma importância na
manutenção da ordem, sobretudo, quando vemos índices de
criminalidade e violência tão gritantes no Estado.
Mas não ocorreram avanços. E diante da aprovação do
Projeto de Lei n. 3946/2015, não nos resta outra alternativa
senão cumprir o que restou definido em assembleias individuais e coletivas das categorias. Assim, todos os servidores das
forças de Segurança Pública do Estado, representadas pelas
14 entidades que compõe esse comitê, informam que estarão
promovendo OPERAÇÃO PADRÃO - ATIVIDADE ZERO pelo
período de 24h, em datas especificas, definidas pelo Comitê,
durante o tempo que for necessário para que o compromisso
firmado pelo governo seja honrado com todas as categorias.
Estamos no aguardo da manifestação do Governo do
Estado, prontos a um acordo justo.
ACS-GO / ADPEGO / AMIGO / APPB-GO / APPEGO /
ASPEC-GO / ASPEGO / ASSEGO / ASSOF-GO / SINDEPOL-GO /
SINDPERÍCIAS-GO / SINPOL-GO / SINSEP-GO / UGOPOCI

Feliz Natal
QUEM ELOGIOU? Luiz Batista de Resende Júnior - lark174@hotmail.com
ELOGIADOS: Policiais Civis da DOT
MOTIVO DOS ELOGIOS: Gostaria de,
neste instante, elogiar a todos os
policiais civis da Delegacia de Crimes
Contra a Ordem Tributária (DOT) que
participaram da recente operação policial batizada de “Transporte Legal”, que
culminou com a elucidação de crime de
sonegação fiscal perpetrado por várias
empresas inidôneas. Tenho bastante
orgulho de ter pertencido à equipe de
policiais da DOT!
QUEM ELOGIOU? Paulo Roberto da
Silva Zambelli - paullozambelli@hotmail.com
ELOGIADOS: Delegado Rodrigo Mendes, Delegada Caroline Matos (GENARC), agentes Paulão (GENARC),
Wiliam (GENARC), Rafael (CIOPS), escrivães Correia (GENARC) e Zé Maria (GIH)
MOTIVO DOS ELOGIOS: Quero parabenizá-los pelo excelente trabalho que
a Polícia Civil vem desenvolvendo em
nossa região do Entorno do DF, trabalho este que, nem de longe, chegou a
ser visto em gestões anteriores. A população se sente mais segura e muito
grata. Com a atuação de toda a Polícia
Civil, nos sentimos protegidos de verdade. Meu muito obrigado a todos.
Avante PCGO!
QUEM ELOGIOU? Wesley Miranda do
Canto - wesley@cmmadv.com.br
ELOGIADOS: Grupo de Investigação de
Latrocínio da DEIC de Goiânia
MOTIVO DOS ELOGIOS: Gostaria de
deixar aqui meus agradecimentos ao
grupo de investigação de latrocínio
da DEIC, especialmente ao delegado
Klayter Camilo de Rezende Faria, aos
agentes Agnaldo José da Silva, Antonio
Alves de Barros, Clodoaldo Nascimento
Bastos, Wendel Cardoso Franco, ao Escrivão Geraldo Antunes da Silva Júnior,
ao chefe da DEIC, Cleber Leandro, e ao
Superintendente de Polícia Judiciária,
Odair José Soares, pelo excelente trabalho desempenhado na realização
da prisão dos acusados do latrocínio
de Rodrigo Miranda do Canto, assassinado em dezembro de 2014. Graças
ao empenho e dedicação hoje a família
está se sentindo mais amparada e feliz

porque a justiça dos homens está sendo cumprida. São os agradecimentos
de toda a família.
QUEM ELOGIOU? Humberto Teófilo de
Menezes Neto - humberto-menezes1@
hotmail.com
ELOGIADOS: Escrivães e Agentes de
Polícia de Inhumas GO
MOTIVO DOS ELOGIOS: Externo aqui
meu profundo agradecimento e elogio à equipe de Escrivães e Agentes
de Polícia que tenho na Delegacia de
Inhumas, que com comprometimento,
garra e amor à instituição, trabalham
diuturnamente na repressão de crimes
em Inhumas e região. Compartilho também o elogio a mim atribuído através
do Secretário de Segurança Pública e
Administração Penitenciária, Joaquim
Mesquita, pelo excelente trabalho no
desenvolvimento das ações que resultaram no atingimento da meta de
redução de homicídios estabelecida
para o 3º trimestre de 2015 na Região
de Inhumas, trabalho esse que não seria
possível, sem o trabalho sério, objetivo
e eficaz desta equipe a qual tenho orgulho de pertencer.
QUEM ELOGIOU? Claudia Farias de
Oliveira - claudiaapfarias@hotmail.com
ELOGIADOS: Escrivão de Polícia Gabriel
Porfírio
MOTIVO DOS ELOGIOS: Gostaria de
ocupar esta espaço destinado a elogios
para, em meu nome da minha família,
manifestar nossos mais sinceros agradecimentos aos bons serviços prestados com muita agilidade, humanidade,
educação, eficiência à minha família diante
a um trágico acidente. Fomos muito bem
atendidos pelo Escrivão de Polícia Gabriel
Porfírio, na Delegacia de Polícia de Mineiros.
O referido servidor foi bastante prestativo
e atencioso, nos oferecendo o apoio necessário naquele momento difícil. Parabéns!
Gabriel Porfírio é um grande exemplo de
servidor público.
QUEM ELOGIOU? Gilma Nogueira da
Silva de Oliveira gilmanogueira@hotmail.com
ELOGIADO: Carlos José Ferreira de Oliveira e Rogério de Souza e Silva
MOTIVO DOS ELOGIOS: Sou professora
da Escola Municipal Renascer, locali-

zada no Setor Real Conquista, região
muito carente de Goiânia e gostaria de
utilizar este espaço público para elogiar
os policiais civis Carlos José Ferreira de
Oliveira, lotado na Supervisão e Rogério
de Souza e Silva, lotado na DERFRVA, do
Programa Escola Sem Drogas da Polícia
Civil por terem ministrado palestras
para os nossos alunos do matutino e
vespertino nos dias 26 e 29 de Outubro de 2015. Foi um verdadeiro show.
Excelentes palestrantes, conhecedores
do assunto. Nós, do Colégio Renascer,
ficamos muitos lisonjeados e gratos
pelas palestras contra as drogas ministradas pelos referidos policiais civis.
Esperamos contar com a presença desses valorosos policiais civis mais vezes
em nosso estabelecimento de ensino.
QUEM ELOGIOU? Gustavo de Andrade
Maia - maiaandrade7@gmail.com
ELOGIADOS: Policiais Civis Policiais
Civis do 2º DP - Goiânia
MOTIVO DOS ELOGIOS: Gostaria de
parabenizar o Delegado de Polícia
Carlos Caetano, titular do 2º Distrito de
Policial (DP), do Setor Urias Magalhães,
e toda sua equipe de Policiais Civis pelo
excelente trabalho realizado na prisão
de um traficante e na recuperação da
minha motocicleta, que depois de três
meses já havia perdido as esperanças
de encontrá-la. Que Deus possa continuar protegendo-os na luta contra
o mal da sociedade! Parabéns pelo
empenho demonstrado no combate, o povo necessita de profissionais
como vocês.
QUEM ELOGIOU? Ryan Balbino Batista
de Queiroz - ryanbqueiroz@gmail.com
ELOGIADO: Policiais Civis da DECON
MOTIVO DOS ELOGIOS: Gostaria de parabenizar o Delegado de Polícia Eduardo Prado, titular da Delegacia Estadual
de Repressão a Crimes Contra o Consumidor (DECON), e toda sua equipe de
Policiais Civis pelo excelente trabalho
realizado para a prisão da estelionatária
Bruna Cristine Menezes de Castro. Ter
sido uma das primeiras vítimas dela e
um dos primeiros a denunciá-la só me
faz ter mais interesse neste assunto.
Que Deus possa continuar protegendo-os na luta contra o mal da sociedade!
Parabéns pelo empenho demonstrado
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nas investigações que culminaram com
a prisão da estelionatária.
QUEM ELOGIOU? Hailton Martins Junior
- sensuijunior@hotmail.com
ELOGIADOS: Delegado, Agentes e Escrivães da Delegacia de Luziânia
MOTIVO DOS ELOGIOS: Agradeço ao
Delegado Fabricio Flávio Rodrigues, aos
Agentes de Polícia Cristino Monteiro
Marcelo, Rodrigo Sousa Martins, Rafael
Medeiros da Conceição, Wilson Rodrigues Afonseca Junior, Flávio Virgini Pereira, Gildo Ala e Thiago e aos Escrivães
de Polícia Angelo Ismael Garcez e André
Alves pela eficiência no cumprimento
de suas funções como agentes públicos de segurança. É impressionante a
rapidez com em que eles atuam para
identificar e prender responsáveis por
delitos cometidos na cidade!

QUEM ELOGIOU? União Goiana dos
Policiais Civis – UGOPOCI -ugopoci@
yahoo.com.br
ELOGIADOS: Divisão de Capturas da
DENARC
MOTIVO DOS ELOGIOS: Através deste
espaço, gostaríamos de elogiar o trabalho, desempenho e profissionalismo
de todos os policiais civis da DENARC,
em especial aos policiais Luciano Gonçalves Siqueira e Venerando de Souza
Mendes Júnior, lotados no Cartório da
Divisão de Capturas da DENARC. Os
trabalhos de investigações e de prisões
realizadas pelos nominados policiais
civis são dignas de aplausos e de elogios. É imprescindível acrescentar ainda
que foi criado um encarte informando
todos os procedimentos, mandados
de prisões, estatísticas, gráficos e fotos
coloridas de todas as prisões efetuadas

pela Divisão de Capturas da DENARC.
Excelente trabalho. Os nossos sinceros
parabéns!
QUEM ELOGIOU? Ademar Luiz de Oliveira – ademarluizdeoliveira@yahoo.
com.br
ELOGIADOS: Policiais Civis da DENARC
e Inteligência da PC - GO
MOTIVO DOS ELOGIOS: Gostaria de elogiar, como presidente da UGOPOCI, os
policiais civis lotados na Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc) e
do serviço de inteligência da Polícia Civil
do Estado de Goiás por terem investigado
e prendido o traficante Iterley Martins de
Souza, o Magrelo, apontado como líder
de uma das quadrilhas que estão em
guerra por pontos de tráfico nas Regiões
Oeste e Sudoeste de Goiânia. Meus sinceros parabéns!
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• Conversa de Casados

- Querido, o que você prefere? Uma mulher bonita ou uma mulher inteligente?
- Nem uma, nem outra. Você sabe que eu
só gosto de você.

• Dieta

- Doutor, como eu faço para emagrecer?
- Basta a senhora mover a cabeça da
esquerda para a direita e da direita para
a esquerda.
- Quantas vezes, doutor?
- Todas as vezes que lhe oferecerem
comida.

Dois amigos conversam sobre as maravilhas do Oriente. Um deles diz:
- Quando completei 25 anos de casado,
levei minha mulher ao Japão.
- Não diga? E o que pensa fazer quando
completarem 50?
- Volto lá para buscá-la.

• Baiano

• Festa de aniversário

• Mentiroso

- Mamãe, mamãe... na escola me chamaram de mentiroso.
- Cale-se que você nem vai à escola ainda...

• Casamento Perfeito

• Prova Oral

Aluno de Direito ao fazer prova oral:
- O que é uma fraude? Pergunta o professor
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• Dez garrafas de cachaça

Eu tinha lá em casa dez garrafas de cachaça, da boa. Mas minha mulher obrigou-me a jogá-las fora. Peguei a primeira
garrafa, bebi um copo e joguei o resto
na pia. Peguei a segunda garrafa, bebi
outro copo e joguei o resto na pia. Peguei
a terceira garrafa bebi o resto e joguei o
copo na pia. Peguei a quarta garrafa, bebi
na pia e joguei o resto no copo. Pequei o
quinto copo joguei a rolha na pia e bebi a
garrafa. Peguei a sexta pia, bebi a garrafa
e joguei o copo no resto. A sétima garrafa eu
peguei no resto e bebi a pia. Peguei no
copo, bebi no resto e joguei a pia na
oitava garrafa. Joguei a nona pia no
copo, peguei na garrafa e bebi o resto
O décimo copo, eu peguei a garrafa
no resto e me joguei na pia.

Um baiano deitado na rede pergunta
pro amigo:
- Meu rei... tem aí remédio pra picada de
cobra?
- Tem não, meu lindo. Por que, você foi
picado?
- Não, mas tem uma cobra vindo na minha
direção.
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- É o que o senhor professor está fazendo
- responde o aluno.
O professor fica indignado:
- Ora essa, explique-se.
Então diz o aluno:
- Segundo o Código Penal, ‘comete fraude
todo aquele que se aproveita da ignorância do outro para o prejudicar

O Manoel vai convidar o amigo:
- Opa, venho aqui lhe convidaire para a
festa de quinze anos de minha filha...
- Eu vou, Manoel, mas já vou avisando
que só poderei ficar no máximo 2 anos...

• Brasil x Portugal

O jogo é entre o Brasil e Portugal. O juiz
marca uma falta. O artilheiro vai bater.
Os portugueses fazem a barreira e ficam
todos de costas para a bola e de frente
para o seu gol. O juiz acha estranho e
pergunta a um jogador da barreira se

vão ficar todos de costas para a bola. Ele
responde:
- Lógico! O senhor acha que somos bobos
de perder um golaço desses?!

• Amante

A mulher se queixava, quase em prantos,
à sua empregada:
- Oh, Maria, acho que meu marido está
me enganando com a secretária!
- Não acredito. A senhora está dizendo
isso pra me deixar com ciúmes.

• Sala de Aula

O professor chamou a aluna da classe e
perguntou:
- Rosana, me diga, qual é o elemento que
tem a fórmula química H2SO4?
A garota colocou um dedinho na boca,
pensou, pensou e disse:
- Ai professor... tá na ponta da língua!
E o mestre:
- Então, cospe logo que é ácido sufúlrico!

• Condenado a morte

O condenado à morte recebeu a visita
do padre:
- Meu filho, eu vim aqui lhe trazer a palavra de Deus!
E o condenado, com ar de malandro:
- Perdeu a viagem, chefia... Daqui a pouco
vou estar falando com ele pessoalmente!

• Consulta

Após enfrentar uma longa fila no hospital, a velhinha consegue chegar até a
recepcionista.
- Sinto muito, senhora! Só temos vaga
para consulta dentro de três meses!
- Puxa, mas até lá eu já morri!... - reclamou
a velhinha.
- Nesse caso a senhora peça ao seu marido
para telefonar desmarcando!...
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