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EDITORIAL

A sociedade é dinâmica, sofre mutações constantes em vista 
da necessidade de adaptação às novas realidades que sur-
gem cotidianamente. É assim na vida social, profissional, 

acadêmica, no seio familiar, nos órgãos públicos e organizações 
privadas.  As mudanças nos órgãos ou organizações privadas, de regra, se dão pelo sufrágio, 
ocasião propicia para que os eleitores exerçam o direito de voto renovando as diretorias ou 
mantendo os gestores que comandam as entidades e instituições.

Nesta linha, a UGOPOCI realizou eleições no dia 15/03/16, ocasião em que saiu vencedora 
a chapa de oposição, UGOPOCI QUE QUEREMOS, encabeçada pelo Agente de Polícia de 
Classe Especial José VIRGÍLIO Dias de Sousa, com uma margem considerável de votos sobre 
a segunda colocada. O resultado das urnas demonstrou a vontade de mudança na condução 
dos destinos da UGOPOCI, por consequência dos direitos daqueles que ela representa o que 
de logo impõe mais responsabilidade aos novos diretores da entidade.

Diante dos desafios já conhecidos e das propostas de campanhas a nova gestão terá muito 
trabalho a ser realizado, isto porque, são muitos problemas a ser enfrentados, a começar por 
imprimir uma nova gestão focada na economia e otimização de recurso (melhor aprovei-
tamento), corte de gastos, adequação dos processos de rotina, incremento de receita, etc. 
Outros desafios para a nova gestão será buscar resolução para o impasse da aposentadoria 
especial do  policial civil,  pagamento do abono de permanência, aferição correta do percen-
tual referente à hora extra, reestruturação da carreira, dentre outros, etc. Estas ações serão 
sempre em nome dos associados da UGOPOCI, muito  embora o êxito possa ser aproveitado 
por colegas que  não são filiados, mas ao final o que importa é mostrar aos representados 
o fruto do trabalho realizado.

Também queremos deixar claro que recebemos a entidade com déficit financeiro, o que 
demandará esforço extra para colocar as contas em ordem. Este é um obstáculo que teremos 
que superar para que seja possível avançar com sucesso.

Os desafios estão postos e outros surgirão durante o mandato. Caberá à Diretoria da 
UGOPOCI encontrar os meios para vencê-los. A competência e empenho de seus gestores 
é que irá mostrar a capacidade de superação nos momentos difíceis, e esta é uma missão a 
que  nos propusemos. Assim, os membros da nova diretoria deverão doar o máximo de si 
com o desiderato de alcançar o fim almejado.

Evidente que nada será resolvido com um passe de mágica demandará muito esforço e 
dedicação. O que fará a diferença será o comprometimento, responsabilidade, planejamento, 
projetos direcionados à captação de recursos, bem como de aplicação adequada, o que por 
certo trará novas filiações.

O que já podemos afirmar é que logo que assumimos já implementamos várias mudan-
ças. Estamos implantando  nova metodologia de trabalho e já estabelecemos metas a serem 
alcançadas, muito em breve todos os nossos filiados estarão colhendo os frutos. 

Nestas poucas linhas volvidas, apresentamos um pouco do que iremos realizar, no mais 
desejamos agradecer o reconhecimento e confiança depositada na diretoria eleita para a 
condução da UGOPOCI no triênio 2016/2019. Faremos o melhor, desejamos resgatar todos 
os compromissos firmados e transformar nossas propostas em realidade, contamos com a 
ajuda de todos.

Que Deus abençoe a todos.
 

José Virgílio Dias de Sousa
Presidente
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Eleição na União Goiana dos 
Policiais Civis – UGOPOCI

Triênio 2016/2019

No  dia 15 de março de 2016 
aconteceu em todo o Estado 
de Goiás a ELEIÇÃO para a Nova 

Diretoria da União Goiana dos Policiais 
Civis – UGOPOCI, triênio 2016/2019. 

Para o pleito houve a inscrição de 
duas chapas: A Chapa 1, denominada 
UNIÃO SINDICAL, liderada pelo candidato 
a presidente Ademar Luiz de Oliveira e 
a Chapa 2, denominada UGOPOCI QUE 
QUEREMOS, liderada pelo candidato a 
presidente José Virgilio Dias de Sousa. 
Todo o processo eleitoral foi comandado 
pela presidente da Comissão Eleitoral 
Marislene Ferreira de Azara Peixoto e pelo 
secretário Francisco Assis Moraes. Candidatos Ademar Luiz e José Virgílio ladeados pela Comissão Eleitoral da UGOPOCI
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Durante todo o processo de votação, 
tanto em Goiânia (UGOPOCI e Delegacias 
Especializadas) quanto nas delegacias 
regionais de todo o Estado, não houve 
nenhum incidente mais grave que ma-
culasse o processo eleitoral. A eleição 
transcorreu dentro da normalidade com 
os componentes das duas chapas apre-
sentando aos associados (eleitores) suas 
respectivas promessas de campanhas, 
buscando no “corpo a corpo” cada voto 
util.

Transcorrido a eleição, já no inicio da 
noite, no dia 15 de março, a presidente 
da Comissão Eleitoral deu-se o início à 
contagem dos votos depositados nas 
urnas das Delegacias Regionais das 
Delegacias Especializadas e finalmente 
da sede da UGOPOCI, e, apurou-se um 
total de 540 (quinhentos e quarenta e 
dois) votos. 

Na seção instalada na sede da entida-
de votou 329 (trezentos e vinte e nove) 
eleitores, sendo 04 votos em branco, 02 
votos nulos. Foram 114 (cento e quatorze) 
votos a favor da Chapa (UNIÃO SINDICAL) 
e 209 (duzentos e nove) votos a favor da 
Chapa (UGOPOCI QUE QUEREMOS).

A seção instalada nas delegacias es-
pecializadas, a Chapa UNIÃO SINDICAL, 
obteve 32 (trinta e dois) votos e a Chapa 
UGOPOCI QUE QUEREMOS obteve 50 

(cinquenta) votos. Não houve voto nulo, 
houve 01 (um) em branco, totalizando 83 
(oitenta e três) votos. 

A seção da regional de APARECIDA DE 
GOIÂNIA ficou assim o resultado: A Chapa 
UNIÃO SINDICAL, obteve 05 (cinco) vo-
tos, UGOPOCI QUE QUEREMOS 02 (dois) 
total de votos 07 (sete) não houve votos 
nulos ou em branco; Seção da cidade de 
ANAPOLIS: Chapa UNIÃO SINDICAL, 17 
(dezesete) votos, UGOPOCI QUE QUERE-
MOS 17 (dezesete)  votos;  houve 1 (um) 
voto nulo, não houve voto em branco, 
totalizando 35 (trinta e cinco) votos.

Na seção da CIDADE DE GOIÁS: Chapa 
UNIÃO SINDICAL não obteve nenhum 
voto, UGOPOCI QUE QUEREMOS 10 (dez) 
votos.Total de ( 10) votos. Não houve voto 
nulo ou em branco; Seção da cidade de 
ITUMBIARA: Chapa UNIÃO SINDICAL, 
não obteve nenhum voto, UGOPOCI QUE 
QUEREMOS 05 (cinco) votos. Total de 05 
(cinco) votos. Não houve voto nulo ou 
em branco.

Na Seção da cidade de IPORÁ: Chapa 
UNIÃO SINDICAL, 06 (seis) votos, UGOPO-
CI QUE QUEREMOS 05 (cinco) votos; Total 
de votos 11 (onze) votos. Não houve voto 
nulo ou em branco; Seção da cidade de 
RIO VERDE: Chapa UNIÃO SINDICAL, 06 
(seis) votos, UGOPOCI QUE QUEREMOS 
05 (cinco) votos. Total de  11 (onze) vo-

tos. Não houve voto nulo ou em branco; 
Seção da cidade de POSSE: Chapa UNIÃO 
SINDICAL, não obteve nenhum voto, 
UGOPOCI QUE QUEREMOS 03 (três) vo-
tos, total de 03 (três) votos. Não houve 
votos nulos ou em branco; Seção da 
cidade de CERES: Chapa UNIÃO SIN-
DICAL, 02 (dois) votos, UGOPOCI QUE 
QUEREMOS 04 (quatro) votos, total de 
06 (seis) votos. Não houve voto nulo ou 
em branco.

Na Seção da cidade PORANGATU: 
Chapa UNIÃO SINDICAL, 05 (cinco) 
votos, UGOPOCI QUE QUEREMOS 04 
(quatro) votos. Total de voto em branco 
nenhum, voto nulo 01 (um); Total de 
votos 10 (dez) votos; Seção da cidade 
de URUAÇU: Chapa UNIÃO SINDICAL, 01 
(um) voto, UGOPOCI QUE QUEREMOS 05 
(cinco) votos. Total de 06 (seis) votos. Não 
houve votos nulos ou em branco; Seção 
instalada na cidade de FORMOSA: Chapa 
UNIÃO SINDICAL, Não obteve nenhum 
voto, UGOPOCI QUE QUEREMOS 03 (três) 
votos. Total de 3 (três) votos. Não houve 
votos nulos ou em branco.

Na Seção instalada na cidade de JATAI: 
Chapa UNIÃO SINDICAL, Não obteve ne-
nhum voto, UGOPOCI QUE QUEREMOS 
02 (dois) votos. Não houve votos nulos ou 
em branco; Seção instalada na cidade de 
CAMPOS BELOS: Chapa UNIÃO SINDICAL, 



7Revista UGOPOCI EM FOCO 

ELEIÇÃO

não obteve nenhum voto, UGOPOCI QUE 
QUEREMOS 11 (onze) votos. Total de 11 
(onze) votos. Não houve votos nulos ou 
em branco; Seção instalada na cidade 
de CATALÃO: Chapa UNIÃO SINDICAL, 
não obteve nenhum voto, UGOPOCI QUE 
QUEREMOS 08 (oito) votos. Total de 08 
(oito) votos. Não houve votos nulos ou 
em branco.

É importante salientar e informar 
que a seção da cidade de LUZIANIA não 
foi instalada por motivo de força maior, 

sendo que a urna enviada via SEDEX foi 
extraviada. 

RESULTADO FINAL
Ao final da apuração a somatória 

totalizou: 188 (cento e oitenta e oito) 
votos para a Chapa UNIÃO SINDICAL 
(Ademar Luiz de Oliveira) e 343 (trezen-
tos e quarenta e três) votos para a chapa 
UGOPOCI QUE QUEREMOS (José Virgílio 
Dias de Sousa); 04 (quatro) votos nulos, 04 
(quatro) votos em branco. Total geral de 

votantes: 540 (quinhentos e quarenta) de 
um universo de 1.454 (mil quatrocentos 
e cinquenta e quatro) associados aptos 
a votarem. 

Depois de apurado todos os votos 
numéricos apresentados nas urnas, a 
presidente da Comissão Eleitoral, Maris-
lene Ferreira de Azara Peixoto, proclamou 
vencedora do pleito para o exercício do 
triênio 2016/2017/2018 a chapa UGO-
POCI QUE QUEREMOS encabeçada pelo 
associado José Virgílio Dias de Sousa.  

Fachada da UGOPOCI no dia das eleições

Confira as fotos da Eleição da UGOPOCI

Candidato da Chapa 1, Ademar Luiz de 
Oliveira, deposita seu voto

Candidato da Chapa 2, José Virgilio, deposita 
seu voto na urna na UGOPOCI

Comissão Eleitoral acompanha 
a eleição na UGOPOCI

Parte dos Componentes da Chapa 1 Parte dos Componentes da Chapa 2

Ademar, Antunes, Thatiana e Carlos José, 
policiais civis da Chapa 1

Amizade acima de tudo Na Cidade de Anápolis a democracia entre as 
chapas também prevaleceu
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 Inspetor Edinho (a esquerda), um dos 
fundadores da UGOPOCI, 

também compareceu para votar

Inspetor Edinho ladeado pela policial civil 
Nelma Félix  da Chapa 2

Salão da UGOPOCI com membros das duas 
chapas

Reginaldo Ferreira (ex-presidente da 
UGOPOCI), juntamente com Ademar e 
Thatiana, prestigiando as eleições na 

UGOPOCI
Estevam e Ogmar da Chapa 2 Acompanhando a apuração dos votos

Abertura da apuração dos votos Apuração dos votos no Salão Azul da 
UGOPOCI

Comissão eleitoral fazendo 
a contagem dos votos

Momento da conferência de cada voto Chapa 2 é declarada vencedora

Chapa UGOPOCI QUE QUEREMOS vence as 
eleições da UGOPOCI

Momento de felicidades com a vitória da 
Chapa 2

Componentes da Chapa 2: Vitoriosa nas 
eleições da UGOPOCI

Chapa 1 reconhece a derrota e parabeniza 
componentes da Chapa 2
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Novo Delegado Geral 
da Polícia Civil

O delegado Álvaro Cássio dos 
Santos, que exercia a função de 
delegado regional de Anápolis 

tomou posse oficialmente como novo 
Delegado Geral da Polícia Civil no dia 01 
de março de 2016. A posse aconteceu 
no auditório da Secretaria de Segurança 
Pública, que ficou lotado de agentes, 
delegados e escrivães. Na cerimônia, o 
novo delegado geral falou dos desafios 
do cargo.

“Assumimos a direção da Polícia Civil 
num momento delicado, quando a socie-
dade quer respostas. Por isso, precisamos 
de ações emergenciais”, disse Álvaro, que 
anunciou ainda os dois novos ocupantes 
dos outros dois maiores cargos da insti-
tuição: o delegado Marcelo Aires, na De-
legacia Geral Adjunta, e Ricardo Chueire, 
na Superintendência de Polícia Judiciária.

Na oportunidade, o delegado João 
Carlos Gorski, que deixava o cargo, agra-
deceu aos componentes da Polícia Civil e 
reiterou que viveu momentos de alegria 
e tristeza, enquanto coordenador da 
instituição. “Peço que deem ao dr. Álvaro 
o mesmo carinho e respeito que deram a 
mim”, falou ele, que chefiou a Polícia Civil 
nos últimos três anos.

O vice-governador de Goiás e secre-
tário de Segurança Pública, José Eliton, 
elogiou o legado deixado por Gorski, 
assim como o trabalho desenvolvido 
pelo delegado Deusny Aparecido, que 
deixa o cargo de delegado geral adjunto.  

Em seu discurso, o secretário pontuou a 
necessidade de respostas à sociedade.

PERFIL
Álvaro Cássio dos Santos, 58 anos, 

é natural de Itapuranga. Graduado em 
Direito, especialista em Direito Adminis-
trativo, Constitucional, Penal e Processual 
Penal. Está há 35 anos na Polícia Civil. É 
delegado de classe especial. Foi delega-
do regional em Aparecida de Goiânia 
de 2000 a 2011; foi superintendente de 
Polícia Judiciária em 2011/2012; foi dele-
gado geral adjunto em 2012; e delegado 
regional em Anápolis entre 2012 e 2016. 
É casado e pai de três filhos.

“Assumimos a direção da Polícia Civil num momento 
delicado, quando a sociedade quer respostas. Por isso, 

precisamos de ações emergenciais”

POSSE

Posse do Delegado Geral Álvaro Cassio dos Santos no auditório da SSP
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LUTO ETERNO
Oscar Charife Abrão Garcia mor-

reu na madrugada do dia 07 de 
fevereiro de 2016, após reagir a 

uma tentativa de assalto a um pit-dog, no 
Setor Oeste. Segundo as investigações, 
ele lanchava quando um adolescente de 
16 anos e dois homens chegaram a anun-
ciaram o assalto. Oscar reagiu e atirou 
contra os assaltantes. Um deles morreu 
e os outros dois revidaram, atingindo o 
agente, que morreu ainda no local. 

Félix de Jesus Nazareno foi vítima de 
uma tentativa de roubo na manhã do dia 
31 de março de 2016. Na ocasião, o poli-
cial civil foi atingido por dois disparos de 
arma de fogo no abdômen e foi operado 
no Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG). 
Félix, que é policial civil aposentado, 
trabalhava como vigilante no Instituto 
Ortopédico de Goiânia. Por volta das 6h 
chegou ao local e foi cumprimentar cole-
gas da empresa. Os assaltantes queriam 
levar o Toyota Corolla pertencente ao 
policial civil. Ele foi abordado e alvejado 
pelos suspeitos, mesmo ferido ele reagiu 
e atirou na dupla. Um dos suspeitos ten-
tou fugir, mas caiu logo à frente já morto. 

Já o outro mesmo ferido conseguiu esca-
par. Infelizmente, mesmo depois de ser 
muito bem assistido pelos profissionais 
de saúde do Instituto Ortopédico de 
Goiãnia (IOG), o policial civil Félix de Jesus 
Nazareno veio a óbito na manhã do dia 
09 de abril de 2016.

É importante ressaltar a eficiência da 
polícia civil de Goiás, juntamente com 
a polícia militar, que em poucas horas 
após os crimes, elucidaram e prenderam 
os assassinos dos dois policiais civis. Es-

peramos que a justiça faça a parte dela e 
mantenha esses criminosos presos. 

Fica aqui, registrado neste espaço, 
essa homenagem póstuma da diretoria 
da União Goiana dos Policiais Civis – UGO-
POCI a esses dois bravos guerreiros que 
em momento algum das suas atividades 
policiais deixaram de servir com maestria 
a comunidade goiana. Eram excelentes 
investigadores policiais. O nosso luto 
será eterno e o nosso reconhecimento 
também. 

PERDA
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DESTAQUE 

DRACO é destaque do 
mês de março/2016

O delegado-geral da PCGO, Álvaro 
Cássio dos Santos, e o delega-
do-geral adjunto, Marcelo Aires 

de Medeiros, estiveram na manhã do dia 
15 de Março em um café-da-manhã na 
DRACO (Delegacia Estadual de Repres-
são às Ações Criminosas Organizadas), 
onde entregaram ao titular daquela espe-
cializada, delegado Breynner Vasconcelos 
Cursino e toda a sua equipe de policiais 
civis, uma homenagem pelos trabalhos 
desempenhados pela delegacia no mês 
de março/2016.

Álvaro Cássio explicou que a cada 
mês uma unidade especializada e uma 
delegacia regional serão homenageadas 
pelos bons serviços prestados. “Estamos 
começando pela DRACO que, em março, 
desencadeou a Operação Esfacela, entre 
outras importantes ações”, comentou.

Após receber a placa com a home-
nagem, Breynner Cursino afirmou que a 
equipe da delegacia se sentia prestigiada 
com a escolha. “Duas palavras traduzem 

o espírito da nossa equipe hoje: honra e 
motivação”, discursou.

A atual diretoria da UGOPOCI gostaria 
de parabenizar o delegado geral pela 
iniciativa, projeto este que já havia sido 

estabelecido pelo próprio Dr. Álvaro de 
Cássio na Cidade de Anápolis, e felicitar 
os policiais civis lotados na DRACO por ter 
sido dentre tantas, a delegacia destaque 
do mês de março de 2016. Parabéns!
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Diretoria da UGOPOCI recebe 
Deputado Estadual Thales Barreto

No dia 25 de abril de 2016, a nova 
diretoria da União Goiana dos 
Policiais Civis - UGOPOCI, lide-

rada pelo presidente José Virgílio Dias de 
Sousa, recebeu a visita de cordialidade do 
Deputado Estadual Talles Barreto, acom-
panhado do ex - presidente da entidade 
Luiz Gonzaga e demais assessores. 

 Na oportunidade, o parlamentar 
parabenizou a atual diretoria pela vitória 
nas urnas e em seguida buscou informa-
ções sobre as demandas de interesse dos 
policiais civis, que após conhecê-las, se 
colocou à disposição para tentar ajudar 
naquilo que for de sua competência e 
buscar mediar soluções para as demais 
situações que dizem respeito aos poli-
ciais civis.

A Diretoria da UGOPOCI discorreu 
sobre os vários problemas que afligem 
a categoria e apontou sugestões que, se 
acatadas, poderão melhorar a carreira 
dos policiais civis. Informou ainda ao 
Deputado que embora a entidade fale 
pelos seus associados, muitas das ações e 

Presidente José Virgilio com os diretores recebe 
o Deputado Estadual Thales Barreto

Membros da Nova diretoria com o Deputado 
Thales Barreto

Deputado Thales Barreto é recebido pela 
diretoria da UGOPOCI

conquistas beneficiam todas as carreiras 
da Polícia Civil.

O presidente José Virgílio, em nome 
de todos os diretores e associados da 
UGOPOCI agradeceu pela visita e pelas 
felicitações do deputado. “Desde já, 
registramos ao parlamentar que iremos 
precisar da ajuda dele como Presidente 
da Comissão de Constituição e Justiça 
da Assembleia Legislativa de Goiás (ALE-
GO) em todos os projetos que sejam 
de interesse da categoria. Sentimo-nos 
honrados com a visita.”
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POSSE DA NOVA 
DIRETORIA DA UGOPOCI

(TRIÊNIO 2016/2019)

Composição da mesa pelas autoridades presentes

No dia 30 de Abril de 2016, foi 
empossado a nova diretoria 
executiva e os conselheiros da 

União Goiana dos Policiais Civis - UGO-
POCI para o triênio 2016/2019. A festa 
de posse aconteceu no salão de festas 
da Associação dos Delegados de policia 
do Estado de Goiás – ADPEGO, situado na 
Rua S-1, Qd. 165-A, Lt. 1-E, Nº 960, Setor 
Bela Vista, Goiânia - Goiás.

A mesa foi composta pelo ex-pre-
sidente da entidade, Ademar Luiz de 
Oliveira, pelo vice-governador e atual se-
cretário de Segurança Pública José Eliton 
de Figueredo Júnior, pelo delegado geral 
da polícia civil Álvaro Cássio dos Santos, 
pela Deputada Estadual Adriana Sau-
thier Accorsi, pelo Deputado Estadual 
Major Araújo, pelo Deputado Federal 
João Campos de Araújo, pelo Deputa-
do Federal Waldir Soares de Oliveira e 
pelo atual presidente José Virgílio Dias 
de Sousa.

 Em suas palavras, o ex-presidente 
Ademar Luiz de Oliveira fez um balanço 
da sua gestão, apresentando as conquis-
tas e também as dificuldades encon-
tradas durante os seus mandatos. Já o 
delegado geral Álvaro Cássio dos Santos 
ressaltou sua felicidade em ser associado 
da UGOPOCI desde quando era agente 
de polícia e, mesmo tornando-se dele-
gado jamais desfiliou-se. Fez questão de 
ressaltar que a polícia é uma e indivisível. 
Finalizou dizendo que as portas da dire-

toria geral estarão sempre abertas para a 
nova diretoria da UGOPOCI.

O Secretário de Segurança Pública 
e Vice-Governador do Estado, José Eli-
ton, fez questão de parabenizar a nova 
diretoria que está assumindo, mas fez 
uma importante e justa deferência aos 
trabalhos realizados pela diretoria do ex-
-presidente da UGOPOCI, Ademar Luiz de 
Oliveira. Na ocasião, o secretário ressaltou 
ainda a importância da UGOPOCI nas 
diversas conquistas em prol dos policiais 
civis goianos. Disse ainda que a questão 
da aposentadoria especial dos policiais 
civis será resolvida em breve. Prometeu 
ainda, em seu discurso, de enviar para 
a Secretaria da Fazenda, o mais breve 
possível, o projeto de reestruturação dos 
policiais civis de Goiás.

Ex-presidente Ademar faz um balanço positivo 
de sua gestão em seus mandatos como 

presidente
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 Já o presidente empossado, José 
Virgílio Dias de Sousa, em seu primeiro 
ato como presidente da UGOPOCI pediu 
autorização aos membros da diretoria 
executiva e dos conselheiros para dar o 
nome do prédio da entidade, localizado 
na Rua 66, Centro de Goiânia, com o 
nome de ADEMIR LUIZ DE OLIVEIRA. O 
ato ganhou aplausos dos presentes que 
se manifestaram de pé. Ademir Luiz de 
Oliveira foi presidente da UGOPOCI entre 
os anos de 1989 e 1992 e, durante sua 
gestão conseguiu edificar o atual prédio 
da entidade. 

Ainda durante seu pronunciamento, 
José Virgílio fez questão de ressaltar as 
prioridades de seu mandato e também 
de cumprir tudo aquilo que foi dito e 
prometido durante a campanha dos seus 
companheiros de chapa. 

 Encerrando, pediu que os compo-
nentes da chapa ficassem de pé para 
o juramento e o comprometimento 
em respeitar o estatuto da entidade e 

Secretário José Eliton discursa na posse da 16ª Diretoria da UGOPOCI

José Virgílio, em seu discurso de posse, prometeu cumprir seus compromissos de campanha.

cumprir fielmente as deliberações das 
assembleias e também as deliberações 
da diretoria.

Estiveram ainda prestigiando a posse 
da 16ª Diretoria da UGOPOCI o presiden-
te da Federação Nacional dos Policiais 
e Identificação (FENAPPI) e diretor do 
Instituto de Identificação Antônio Maciel 

Presidente José Virgílio recebe o diploma de 
posse das mãos do secretário José Eliton

Aguiar Filho, o presidente do Sindicato 
dos Policiais Federais em Goiás Ivo Pereira 
de Arruda Filho, o presidente de honra da 
UGOPOCI Joaquim Ferreira Gonçalves, a 
presidente da Associação dos Policiais 
Papiloscopistas de Goiás Juliana Pabla So-
ares Martins, o presidente da Associação 
dos Subtenentes e Sargentos do Estado 
de Goiás (ASSEGO) Luis Cláudio Coelho, 
os ex-presidentes da UGOPOCI Reginaldo 
Ferreira de Melo e Luis Gonsaga da Silva, 
a presidente do Sindicato dos Delegados 
de Polícia Silvana Nunes Ferreira, o pre-
sidente da União dos Militares de Goiás 
(UNIMIL) Valdemir Siqueira Medrado, 
vice-presidente da Associação dos Dele-
gados de Polícia de Goiás (ADPEGO) Lilian 
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de Sena, além de demais associados, 
agentes, escrivães, delegados, amigos e 
familiares.

O último ato foi empossar os membros 
da atual diretoria. O cerimonialista Ubaldo 
de Jesus Barbosa, fez a leitura dos nomes, 
os quais receberam Diplomas das mãos das 
autoridades que compuseram a mesa. 

 
Foram empossados os seguintes Diretores e Conselheiros:

Carmen Lúcia de Oliveira
João Borges de Sousa
Emival Alves de Oliveira
Manoel Pereira Soares
Gilmar Batista Vieira
Maria Margarida Cardoso
Arexildes Benedito Cid de Almeida
Vera Lúcia do Nascimento Virgílio
Sidosmar Perez da Silva
Edilse Rosa dos Santos

CONSELHO DELIBERATIVO
Helena Aparecida da Costa
Gildeci Alves Marinho
Perez Alcântara Lopes
Claudio Antônio da Silva Domingos
Delci Alves Rocha
Ricardo Pinto Ferreira

Edson Moreira da Silva
Armando de Almeida Carvalho
Dagoberto Nogueira da Costa
Luizmar José da Silva
Benedito Alfredo Gomes
Jovanio Angelo dos Santos

DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente: José Virgílio Dias de Sousa
1ª Vice – Presidente: Nelma das Graças Almeida Félix
2º Vice – Presidente: Ricardo Vilaverde de Oliveira
Diretor Administrativo: Josenilton Tavares de Lira
1º Vice - Diretor Administrativo: Jovani Cabral Ferreira
2a Vice - Diretora Administrativa: Selma Cristina Bessa
Secretário Geral: Silveira Alves de Moura
1º Secretário Geral: - Ogmar de Souza Oliveira
2a Secretária Geral: Raquel Marques Rodovalho
Tesoureiro Geral: Estevam de Freitas Junior
1º Tesoureiro: Araimitan Paes Leme
2a Tesoureira: Brasineide Clemente Ferreira

CONSELHO FISCAL

Adonai Martins Borges Júnior
Daniel Inocêncio Rosa
Gláucia Aparecida Gonçalves Correa
Maria das Graças de Oliveira
Maria de Lourdes da Silva
Marlívia Gonçalves da Silva

Parte da Nova Diretoria da UGOPOCI recebeu os diplomas de nomeação
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Confira as fotos dos Diretores Empossados
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Coordenação de Modernização 
e Planejamento da Polícia Civil

Marcos Valverde com os delegados Álvaro Cássio, Eraldo Augusco e Marcelo Aires

O agente de polícia de classe 
especial Marcos César Valverde 
assumiu no dia 04 de maio de 

2016 a Coordenação de Modernização 
e Planejamento, vinculada à Gerência 
de Gestão e Finanças da Polícia Civil. Ele 
vai para o lugar do delegado Alexandre 
Pinto Lourenço, que, por sua vez, assume 
a delegacia de Bela Vista de Goiás.

Caberá à Coordenação de Moder-
nização e Planejamento, coordenar os 
núcleos de planejamento estratégico, 
escritório de processos, escritório de pro-
jetos, gestão de convênios, prospecção 
de recursos, engenharia, arquitetura e 
serviços gerais.

Valverde, que está na PC há 16 anos, 
comentou que, com a criação e estru-
turação desta nova coordenação, as 
atividades administrativas da Polícia 
Civil tendem a melhorar: “Isso signi-
fica melhores serviços oferecidos ao 
servidor policial civil que atua nas 
unidades operacionais”, destacou. 
“Cabe à Administração Pública gerir seus 

recursos de forma eficaz e, ao fazê-lo com 
planejamento, com certeza o faz com 
responsabilidade e respeito aos recursos 
disponibilizados”, concluiu.

A diretoria da União Goiana dos 
Policiais Civis – UGOPOCI parabeniza o 
associado Marcos Valverde por mais está 
conquista em sua brilhante carreira. 
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Tomando como base os anos de 
2003 a 2016 foram contabilizados 
22 policiais civis assassinados por 

bandidos, todos de forma trágica e sem 
chances de defesas. Isso sem contar os 
cinco delegados e dois peritos mortos na 
tragédia de helicóptero no ano de 2012.

Só para relembrar e para não cair 
no esquecimento das autoridades de 
Goiás, imprensa e população em geral, 
em 2003 o policial civil Paulo Vinícius 
Domingos, lo¬tado na Delegacia Esta-
dual de Aten¬dimento à Mulher, em dia 
de folga, tentando evitar um roubo em 
andamento, foi baleado por um assal-
tante no Edifício Par¬the¬non Center, 
no Centro de Goiâ¬nia, e morreu no dia 
16 de outubro.

Em 29 de março de 2006, o delegado 
da Polícia Civil Virgenor Florêncio Ramos 
foi assassinado ao reagir a uma tentativa 
de roubo nas imediações da agência do 
Banco do Brasil na Avenida Pio XII, na 
Cidade Jardim. Um dos acusados, Luiz 
Antônio de Amorim Neto, foi morto 
durante a troca de tiros com o delegado. 
O escrivão da polícia civil Leonor Pereira 
da Silva, morreu no dia 4 de maio de 
2006, vítima de assaltantes. O policial foi 
baleado na cabeça durante assalto a sua 
mercearia, localizada no Setor Mansões 
Paraíso, em Aparecida de Goiânia. Após o 
crime, a Polícia Civil de Goiás agiu rápida 
e prendeu os acusados do crime.

Três meses depois, em 14 de agosto 
de 2006, o policial civil Adriano Gonti-
jo Caixeta foi espancado, torturado e 
assassinado com mais de seis tiros por 
bandidos que assaltaram um ônibus de 
carreira que fazia o trajeto Goiânia – Ca-
valcante (GO). Alguns dias após o fato, a 
Polícia Civil de Goiás, mostrando eficácia 
e inteligência nas investigações desse 
latrocínio, desvendou o crime e prendeu 
todos os meliantes.

Morte de Policiais Civis

No dia 5 de outubro de 2006, o policial 
civil Sidnei Ricardo foi encontrado morto 
e carbonizado dentro do porta-malas de 
seu veículo, um Uno, num local conhe-
cido como Lajinha, nas proximidades 
do Jardim Tiradentes, em Aparecida de 
Goiânia. Sidnei foi morto com um tiro 
na cabeça. Até hoje o crime ainda não 
foi desvendado. Seis meses depois, mais 
precisamente no dia 6 de Abril de 2007, o 
policial civil Vagner Madeira, foi assassina-
do defronte sua residência, na cidade de 
Valparaíso de Goiás. O policial voltava de 
uma festa quando foi surpreendido com 
vários tiros, pelas costas, de pistola 765.   
O agente morreu a caminho do Hospital 
Regional do Gama. 

No dia 22 de fevereiro de 2007, An-
tônio Carlos Bastos de Souza foi baleado 

durante um assalto no Setor Dona Iris, em 
Trindade - GO. O policial civil foi alvejado 
pelas costas e encaminhado ao Hospital 
São Lucas. Na madrugada do dia 7 de 
maio, Antônio Carlos, mais conhecido 
no meio policial como “Pit Bull”, veio a 
óbito. No dia 31 de agosto do mesmo 
ano, o agente Adevanir Alves, de 50 
anos, morreu ao ser baleado em tentativa 
de assalto no Setor Cidade Jardim, em 
Goiânia. Adevanir resistiu ao assalto e 
foi alvejado dentro do próprio carro. Os 
tiros atingiram sua cabeça e seu ombro.

Em 12 de agosto de 2008, numa ten-
tativa de assalto no centro do Gama, o 
escrivão da policial civil Delson Douglas 
da Silva, foi baleado por dois criminosos 
que estavam em uma motocicleta. Os 
tiros alvejaram o policial por três vezes. 
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Após, o policial foi socorrido e encami-
nhado ao Hospital de Base do Distrito 
Federal (HBDF). Cerca de cinco horas de-
pois, Delson não resistiu aos ferimentos, 
vindo a óbito.

O agente da Polícia Civil Márcio Lu-
cena de Freitas foi morto a tiros no dia 
10 de setembro de 2011, na Cidade Vera 
Cruz, em Aparecida de Goiânia, quando 
tentava apaziguar uma briga de trânsito. 
O policial estava de folga quando foi 
assassinado.  O crime foi elucidado e os 
criminosos presos. Em 19 de novembro 
também daquele ano, outro agente foi 
vítima de crime de homicídios. Marco 
Antonio Teixeira de Freitas foi vítima 
do crime de homicídio praticado por 
marginais que tentavam roubar um 
supermercado existente no Setor Santa 
Rita, em Goiânia. O policial agiu em 
legitima defesa própria e de terceiros, 
trocando tiros com os delinquentes. Na 
ação um bandido também foi morto pelo 
policial. Algumas horas depois, os demais 
assaltantes foram presos e autuados em 
flagrante na Delegacia de Investiga¬ção 
de Homicídios (DIH).

Os policiais civis e irmãos Washington 
Oliveira Souza — agente de polícia 1ª 
classe, lotado na Delegacia Estadual de 
Repressão a Crimes contra a Administra-
ção Pública (Dercap) — e Willian Oliveira 
Souza — agente policial lotado no 3º 
DP (Setor Fama) — foram executados 
friamente por três homens e uma mulher 
em 15 de setembro de 2012, no Conjunto 
de Chácaras dos Campos Doura¬dos, 
em Aragoiânia. Os policiais imploraram 
pela vida, mas mesmo assim foram exe-
cutados. Um deles, com um tiro na nuca. 
Todos os criminosos foram presos pela 
Polícia Civil de Goiás.

Já em 2013, em menos de um mês, 
três policiais civis foram barbaramente 
assassinados. O primeiro foi Cláudio Gon-
çalves Dias, conhecido por “Carral”, lotado 
na Delegacia Estadual de Repressão a Fur-
tos e Roubos de Veículos Automo¬tores. 

Ele foi covardemente assassinado na 
tarde do dia 5 de novembro de 2013, em 
frente ao Hospital do Rim, próximo ao 
Lago das Rosas, quando foi atingido por 
vários disparos de arma de fogo. Jefferson 
Diego Gaspar de Melo, de 25 anos, conhe-
cido como Dieguinho, autor do crime se 
entregou na sede do Ministério Público 
de Goiás (MP-GO) e foi levado para a Casa 
de Prisão Provisória (CPP).

No dia 9 de novembro de 2013 a 
vítima foi o policial civil aposentado 
Waldir Ferreira dos Santos, de 53 anos. 
Ele foi morto na porta de sua casa no 
Resi¬dencial Real Conquista, na região 
sudoeste de Goiânia, por um homem 
que estava a pé. Até o momento o crime 
ainda não foi elucidado. Nesta cronologia 
fatídica, o agente da polícia civil Marcon-
des Luiz Cavalcante Silva, de 56 anos, foi 
morto ao reagir a uma tentativa de as-
salto na noite de dia 27 de novembro de 
2013, em frente ao Centro de Assis¬tência 
Integral a Saúde (Cais) do Setor Vila Nova, 
em Goiânia.

No dia 09 de março de 2014 o poli-
cial civil Gustavo Pereira da Costa, de 31 
anos, foi morto numa boate na Avenida 
Senhorzinho André de Ribeiro, Setor 
Social, em Itumbiara – GO. Segundo in-
formações de testemunhas, o policial civil 
Gustavo Pereira da Costa, abordou Thiago 
Pereira de Oliveira, de 20 anos. Durante a 
abordagem, ouve um desentendimento 
entre os dois que acabou em agressão. 
O policial sacou sua arma e efetuou um 
disparo contra o rapaz que acabou sen-
do atingido na virilha. Baleado, o jovem 
reagiu tomando a arma do policial. Logo 
em seguida ele efetuou cinco disparos 
em direção ao policial – que foi alvejado 
no pescoço, tórax e abdômen. O policial 
civil foi socorrido pelo SAMU (Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência) e 
encaminhado para o hospital. Ele não 
resistiu aos ferimentos e morreu no 
hospital. Gustavo era Agente de Polícia 
de 3ª Classe, lotado no GEPATRI (Grupo 

Especial de Repressão a Crimes Contra o 
Patrimônio) de Itumbiara.

Na madrugada do dia 29 de Julho de 
2015 o policial civil  João Paulo Arantes 
Silveira, 31 anos, foi assassinado na cida-
de de Bom Jesus de Goiás pela assassina 
Camilla Souza da Silva, de 18 anos, com 
um golpe de faca no peito. De acordo 
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com a polícia, a garota confessou o crime. 
O delegado responsável pelo caso, 
Patrick Carniel, disse que o homicídio 
foi cometido por um motivo banal. 
Os policiais conseguiram prender a 
jovem após denúncias de populares. 
A arma que teria sido usada no crime 
também foi apreendida e levada para 
a perícia. A suspeita vai responder por 
homicídio qualificado. Se condenada, 
pode ficar preso de 12 a 30 anos.

O delegado da polícia civil do Esta-
do de Goiás Célio Cassimiro Tristão foi 
covardemente assassinado no dia 29 de 
dezembro de 2015, durante um assalto 
no Residencial Guarema, em Goiânia. 
Ele foi baleado dentro de uma obra de 
sua propriedade. Mesmo baleado, com 
tiro na cabeça, o delegado foi levado 
inconsciente ao Hospital de Urgências 
Governador Otávio Lage de Siqueira 
(Hugol), no entanto, devido a gravidade 
dos ferimentos não resistiu e veio á óbi-
to. A polícia militar, através do Batalhão 
de Choque, prendeu um dos autores do 
crime. Trata-se Rafael Pires de Almeida, 
de 22 anos, que foi encaminhado para 
a Delegacia Estadual de Investigações 
Criminais (Deic) a fim de ser autuado. 
Outros dois maiores já estão presos e 
um menor apreendido acusados de par-
ticipação no latrocínio (roubo seguido 
de morte).

No dia 22 de Janeiro de 2016 o agente 
de polícia aposentado Vergílio Costa 
foi morto por golpes de arma branca 
(faca) na região conhecida como Que-
bra Pau, às margens do lago Serra da 
Mesa, em Niquelândia. Após as inves-
tigações os policiais civis da Cidade, 
com auxílio da equipe do 7° NPTC, 
prenderam os suspeitos Vanilton 
Aleixo Chaveiro e seu pai José Aleixo 
Chaveiro, ambos vizinhos do policial 
civil. Vanilton Aleixo confessou o 
crime, afirmando que seu pai, José 
Aleixo não tem envolvimento com o 
fato ocorrido. Em que pese a negativa 

sobre a autoria pelo último, em razão 
do mandado expedido, ambos foram 
conduzidos ao Centro de Inserção So-
cial (CIS) e permanecem à disposição 
da justiça. 

Oscar Charife Abrão Garcia morreu na 
madrugada do último dia 07 de fevereiro 
de 2016, após reagir a uma tentativa de 
assalto a um pit-dog, no Setor Oeste. 
Segundo as investigações, ele lanchava 
quando um adolescente de 16 anos e 
dois homens chegaram a anunciaram o 
assalto. Oscar reagiu e atirou contra os 
assaltantes. Um deles morreu e os ou-
tros dois revidaram, atingindo o agente, 
que morreu ainda no local. O menor foi 
apreendido e se encontra a disposição 
da justiça.

A mais recente morte ocorreu na 
manhã do dia 09 de abril de 2016. Trata-
-se do policial civil aposentado Félix de 
Jesus Nazareno. Ele foi vítima de uma 
tentativa de roubo na manhã do dia 
31.03.16. Na ocasião, o policial civil foi 
atingido por dois disparos de arma de 
fogo no abdômen e foi operado no Insti-
tuto Ortopédico de Goiânia (IOG). Félix, 
que é policial civil aposentado, trabalhava 
como vigilante no Instituto Ortopédico 
de Goiânia. Por volta das 6h chegou 
ao local e foi cumprimentar colegas da 
empresa. Os assaltantes queriam levar 
o Toyota Corolla pertencente ao policial 
civil. Ele foi abordado e alvejado pelos 
suspeitos, mesmo ferido ele reagiu e 
atirou na dupla. Um dos suspeitos tentou 
fugir, mas caiu logo à frente já morto. Já o 
outro mesmo ferido conseguiu escapar. 
O mesmo estava internado em estado 
gravíssimo no Hospital Ortopédico de 
Goiânia (IOG) e, durante a madrugada 
do dia 09 de abril sofreu duas paradas 
cardíacas e infelizmente não resistiu, 
vindo a falecer. 

A cronologia acima descrita é real. 
Aconteceu bem próxima de nós. Até 
quando iremos suportar essa situação? 
O momento requer um ato de repúdio 

patrocinado pelas entidades de repre-
sentação de todas as polícias de Goiás, 
do Ministério Público, do Judiciário, da 
Ordem dos Advogados do Brasil e dos 
representantes da sociedade civil organi-
zada. Precisamos mostrar a importância 
da polícia como elemento de segurança 
pública e dar ao policial a tranquilidade 
necessária para desempenhar as suas 
funções. Não podemos mais aceitar que 
policiais civis, responsáveis pela segu-
rança pública, sejam alvos fáceis da ban-
didagem que agem ao arrepio da lei. Ao 
Estado cabe dar segurança a sociedade. 
O policial, membro dessa sociedade e 
agente público, responsável direto pelo 
cumprimento da lei, merece também a 
proteção do Estado. 

Queremos também, neste espaço, 
repudiar veementemente a morte de 
policiais militares, federais, agentes 
prisionais e demais membros das forças 
de segurança públicas que são covarde-
mente assassinados por bandidos, seja 
no seu cotidiano de trabalho ou no seu 
período de folga.

Carlos José Ferreira de Oliveira é 
agente de polícia de classe especial e 
associado da União Goiana dos Policiais 
Civis (UGOPOCI).

Carlos José Ferreira de Oliveira é 
agente de polícia de classe especial 
e associado da União Goiana dos 
Policiais Civis (UGOPOCI).
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II CURSO DE OPERAÇÕES TÁTICAS 
ESPECIAIS – COTE/GT3

A Diretoria da União Goiana dos 
Policiais Civis – UGOPOCI, atra-
vés do presidente José Virgílio 

Dias de Sousa, participou no dia 02 de 
maio de 2016, no auditório da Secretaria 
de Segurança Pública de Goiás, no DER-
GO, da festa de formatura dos alunos do 
II Curso de Operações Táticas Especiais 
(COTE) do Grupo Tático da Polícia Civil 
de Goiás – GT3.

 A mesa de solenidade foi compos-
ta pelo Delegado Geral Álvaro Cássio 
dos Santos; pelo Tenente-Coronel 
aviador Francisco Bento Antunes 
Neto, representando a base área de 
Anápolis – GO; pelo Superintendente 
da Polícia Rodoviária em Goiás Júlio 
César Gomes Ferreira; pela Superin-
tendente de Gestão, Planejamento e 
Finanças da Secretaria de Segurança 
pública e Administração Penitenciária 
(SSPAP) Luciana Daher Vieira e o pelo 

Presidente da UGOPOCI, José Virgílio, prestigia 
a formatura o II COTE

Tenente Coronel da PM Welington Ur-
zeda, representando o Comandante 
Geral da PM Divino Alves de Oliveira 
e o pelo Coordenador do GT3 André 
Gustavo Corteze Ganga.

 Foram 115 policiais inscritos, desse 
total 75 se submeteram aos testes. Fo-
ram aprovados para iniciar o II COTE 53 

Mesa composta pela autoridades tendo ao fundo os alunos formandos do II COTE

policiais (de Goiás e de outras localidades 
da federação). E, após 91 dias de curso, 
a portaria de N. 11/2016, exarada pelo 
delegado André Gustavo Corteze Ganga, 
coordenador do Grupo Tático 3, homolo-
gou a aprovação de 13 novos escorpiões 
(símbolo do GT3).

SÃO ELES:

1- Anderson Rodrigues Mendes, agente 
da polícia civil de Goiás, lotado no 
GENARC de Águas Lindas;

2 - Anderson Rodrigues Bernardes dos 
Santos, escrivão da polícia civil de 
Goiás, lotado em Iaciara, regional de 
Posse - GO;

3 - Brenno Pereira Monteiro, agente da 
polícia civil de Goiás, lotado no GE-
NARC de Itumbiara;

4 - Eduardo de Saboia Xavier, inspetor da 
polícia civil do Ceará;

5 - Edvaldo Vieira Filho, lotado na Polícia 
Rodoviária Federal (PRF);

6 - Fabiano Fernandes Brandão, lotado na 
Polícia Rodoviária Federal (PRF);

7 - Guilherme Carvalho Rocha, agente 
da polícia civil de Goiás, lotado em 
Rio Verde;

8 - Juscelino Oliveira Rodrigues de Quei-
rós, agente da polícia civil do Acre;

9 - Luis Augusto Borges, escrivão da polí-
cia civil de Goiás, lotado em Campos 
Belos;

10 - Pedro Henrique Resende Teixeira 
Campos, delegado da polícia civil 
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do Acre;
11 - Rafael Francisco Rosa Carbone, in-

vestigador da policia civil do Mato 
Grosso do Sul;

12 - Walnei Alves Garcia, agente da polícia 
civil de Goiás, lotado em Acreúna;

13 - Wesley Ferreira Vilas Bôas, agente 
da polícia civil de Goiás, lotado no 
GENARC de Posse – GO.

13 novos Escorpiões

Na sequência, os treze (13) policiais 
formandos adentraram ao recinto, traja-
dos com roupas táticas pretas. E, na sua 
apresentação retiravam o capacete tático, 
à bala clava e se apresentavam nominal-
mente ao público presente.

O nome da turma foi uma deferência 
ao policial civil do GT3 José Gonçalves 
Caldeira Júnior, que também foi o co-
ordenador do curso. Já o patrono foi o 
Vice-Governador e Secretário de Segu-
rança Pública José Eliton de Figuerêdo 
Júnior. O padrinho foi o Delegado Geral 
da Polícia Civil Álvaro Cássio dos Santos. A 
madrinha escolhida foi a Superintenden-
te de Gestão, Planejamento e Finanças da 
Secretaria de Segurança pública e Admi-
nistração Penitenciária (SSPAP) Luciana 
Daher Vieira.

Em nome da turma falou o agente da 
polícia civil de Goiás Walnei Alves Garcia. 
Em seu discurso ressaltou a importância 
dos familiares e dos amigos. “Foram 
vocês, familiares e amigos, por vocês 

eu vi meus companheiros chorando, e 
eles também me viram chorar. Sentimos 
muitas saudades de casa, das esposas, 
namoradas, filhos, pais, irmãos e amigos, 
e foi pensando em vocês que nós per-
severamos, foi muito difícil, más valeu a 
pena cada dia.”

 
Walnei Alves Garcia foi o orador da turma

O agente afirmou que esse dia era 
um dia esperado por todos os formandos 
“(...) Podemos afirmar que é um dia muito 
esperado por que lutamos e vencemos 
nossas dores, nossos medos e nossas di-
ficuldades a cada dia sem medir esforços. 
Sempre em busca de uma melhor capa-
citação, tínhamos sempre a convicção de 
que nada seria em vão e nem por acaso.”.

Falou também dos momentos difíceis 
do curso: “Juntos aprendemos a dividir o 
pouco e a moderar o muito, bebemos da 
mesma água, comemos da mesma comi-
da, mas também juntos sentimos sede, 
fome e frio, MUITO FRIO, mas tudo tinha 
os seus motivos, afinal, se fosse fácil todos 
fariam. Não foi atoa que dos 115 inscritos 
102 ficaram pelo caminho, e apenas 13 
tiveram a força para seguir em frente, 
com foco e superação.” (...) É importante 
ressaltar que durante estes 91 dias de 
curso fomos levados à exaustão física e 
psicológica, e por mais que o corpo não 
aguentasse, a nossa moral nos sustenta-
va, pois tínhamos um ideal, e esse ideal 
nos levava além de nossos limites.”.

Por fim, ressaltou em seu discurso, 
da importância dos instrutores para a 
formação dos novos escorpiões: “temos 
consciência de que nada teria acontecido 
se não fosse o empenho e a dedicação 
de cada um destes abnegados policiais, 
que se sacrificaram para nos transmitir 
ensinamentos adquiridos com muito 
suor, lágrima e sangue, tudo para obter 
a excelência e o sucesso deste curso, 
motivos pelo qual somos gratos por 
cada flexão paga, por cada calo criado 
em nossas mãos, pois reconhecemos que 
estes homens pagaram um alto preço 
antes de nos cobrar, por isso temos gran-
de respeito e admiração por cada um, 
honraremos tudo que nos foi passado, e 
ainda, juramos solenemente disseminar 
todo este conhecimento.”.

O policial civil do GT3 José Gonçalves 
Caldeira Junior, ressaltou as dificuldades 
encontradas durante o curso e também 
da alegria de dar nome a turma e de ser 
o coordenador do II curso de operações 
táticas especiais do GT3.

 José Gonçalves Caldeira Júnior foi o coor-
denador  do II COTE

O coordenador do Grupo Tático 3, 
André Ganga, fez um agradecimento 
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especial a atual diretoria da policia civil 
pelo empenho para que o curso fosse 
realizado. Agradeceu aos formandos 
pelo empenho, dedicação e profis-
sionalismo. Para ressaltar a confian-
ça disse que a partir de agora “daria 
as costas para cada um desses 13 
combatentes em cada operação re-
alizada por estes bravos escorpiões”. 
Finalizou agradecendo as parcerias 
firmadas com todas as instituições 
policiais do Brasil e também dos 
patrocínios angariados para a rea-
lização do curso.

 
Coordenador do Grupo Tático 3 André Ganga: 

“Confiança total nesses bravos escorpiões”

Na sequência foram feitas entregas de 
placas de homenagens, pelo GT3 e pelos 
formandos, as autoridades, colaborado-
res e patrocinadores do II COTE. Logo 
após, foi feita a BREVETAÇÃO (entrega dos 
brevês e bonés do GT3) aos formandos 
pelos instrutores do curso.

 O mestre de cerimônia convidou o 
3º colocado do curso Juscelino Oliveira 
Rodrigues de Queirós, agente da polícia 
civil do Acre; o 2º colocado do curso 
Edvaldo Vieira Filho, policial rodoviá-
rio federal e o 1º colocado Anderson 
Rodrigues Bernardes dos Santos, 
escrivão da polícia civil de Goiás para 
receberam premiações destinadas 
aos três melhores combatentes do 
curso. O 1ª colocado, aluno 06, de 
acordo com os instrutores foi o alu-
no destaque por ter demonstrado 
compromisso com o curso, técnica 
apurada, força de vontade e condicio-
namento físico. 

 Entrega de premiação para os três pri-
meiros colocados. 

As autoridades presentes ainda 
entregaram a cada aluno do cur-
so um certificado de conclusão e 
uma placa alusiva ao II Curso de 
Operações Táticas Especiais com os 
nomes de todos os 13 formandos 
e dos instrutores. Foi apresentado 
ao público presente um pequeno 
vídeo, editado pelo GT3, mostrando 
algumas fases do curso.

Já no discurso do Delegado Geral 
da Polícia Civil, Álvaro Cássio dos 
Santos, foi ressaltada a importância 
institucional da realização deste curso 
tático, servindo de modelo para ou-
tras instituições policiais do Brasil. 
Finalizando, o delegado geral 
reportou aos alunos formandos, 
que pertencem a policia civil de 
Goiás, que as respectivas portarias 
já estavam prontas colocando to-
dos a disposição do Grupo Tático 3 
(GT3). Aos demais, integrantes de 
outras forças policiais e de outros 
estados da federação, o delegado 
geral fez questão de ressaltar a 
parceria, colocando a polícia civil 
de Goiás a disposição para outros 
cursos táticos.  

Brevetação dos novos formandos do II COTE
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 Delegado Geral edita portaria colocando 
todos os policiais civis goiano 

a disposição do GT3

A cerimônia de formatura foi finaliza-
da com o descerramento de uma placa 
alusiva ao II Curso de Operações Táticas 
Especiais (COTE)/GT3 e também de um 
coffe break oferecido aos convidados.

A diretoria da UGOPOCI gostaria de 
parabenizar todos os formandos pela de-
dicação, profissionalismo e vontade de se 
tornar um membro efetivo do GT3, sendo 
de fato e de direito um ESCORPIÃO, um 

feito para poucos policiais. Agradecemos 
ainda aos instrutores responsáveis pela 
formação destes novos e bravos comba-
tentes: André Gustavo Corteze Ganga, 
Angelo Gurgel Bello Butrus, Artur Luiz 
Reis, Douglas Avancini Felício, Eduardo 
Moura de Sousa Borges, Gustavo Cezar de 
F. C. de Moraes, Jackson Iasbech Morais da 
Silva, José Gonçalves Caldeira Júnior, Júlio 
Malagoni Cardoso, Lister Rodrigues de 
Oliveira, Marcelo Bruno dos Santos Silva, 

Osemar Nazareno Ribeiro Junior, Rafael 
André de Araújo, Ricardo Cesar Araújo, 
Ronaldo Rangel de Sá Filho, Thiago Re-
quel Rezende, Victor de Oliveira Ramos e Viní-
cius de Oliveira Ramos. Agradecemos ainda ao 
agente de polícia Glauco Leão Ferreira Alves, 
responsável pela comissão de formatura do 
Curso. Enfim, a UGOPOCI agradece a todos 
que, direta ou indiretamente, participaram 
para a efetivação e realização deste curso. Os 
nossos sinceros parabéns!

 Descerramento da placa do II COTE/2016

Confira as imagens fotográficas da formatura:
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O Delegado de Polícia Josue-
mar passou com louvor pelo 
segundo distrito policial de 

Aparecida de Goiânia. Lá é uma central 
de flagrante e sempre esteve abarrotado 
de serviços. Josuemar quando chegou ao 
gabinete tratou de fazer oficio circular 
para as autoridades municipais e outras 
do município avisando ter chegando com 
disposição de luta contra os marginais. 
Era sua primeira titularidade nas proxi-
midades da capital, último degrau para 
chegar ao cerne nervoso da polícia civil. 
Precisava mostrar serviço para ser visto 
e quem sabe fazer parte da alta direção, 
ou mesmo dirigir alguma delegacia 
especializada da capital. Não descuidou 
de mandar avisos explícitos para a ma-
landragem do pedaço. 

Saiu em muitas patrulhas noturnas 
visitando inferninhos, bares problemá-
ticos, puxa-facas de ruas esburacadas, 
enfim em todo lugar, fazia questão de 
avisar: quem caísse no distrito falaria com 
o homem da capa preta, pois não tinha 
preguiça de fazer flagrantes. A polícia 
militar gostou das falas dele e as viaturas 
caracterizadas estavam o tempo todo 
trazendo a freguesia e apresentando ao 
novo titular. O trânsito de presos sendo 
levado à CPP chegou a ficar congestiona-
do. Uma terça-feira de 1.996, mês de abril, 
lá pelas nove horas da manhã, chegou 
à viatura comandada pelo Sgt. Ferreira, 
com os praças Jose Pereira II e Moreira, 
trazendo um caso diferente. 

Um dos muitos motéis da região tinha 
feito um chamado para buscar dois ho-
mens, ali pelos cinqüenta anos de idade e 
mais duas mocinhas novas, profissionais 

Autoridade e seus percalços
de cama e copo. Eles estavam aprontando 
o maior barraco lá no estabelecimento. 
Os PMs fizeram o carreto, com as devidas 
honras da caserna, tendo os marmanjos 
viajado na ala especial da caravan, e as 
meninas no banco de trás. Quando o 
delegado foi dirimir a confusão ficou 
sabendo ser a briga no motel por falta 
de dinheiro para honrar a farra. Um dos 
homens, pessoa madura, bem falante se 
aproximou mais do delegado se apresen-
tando como Josué de Amilcar, empresário 
de confecções e disse ter saído com o 
compadre Marcolino, lá pelas vinte e duas 
horas para farrear, se distrair. 

Depois de varias biritas encontraram 
as meninas indo para o motel. A farra 
foi boa e ambos confiavam no outro 
ter grana para pagar. Quando a conta 
chegou ninguém tinha dinheiro e deu 
no que deu. Não teve solução a não ser 
a polícia, mas tudo poderia ser resolvi-
do era bastante fazer uma ligação para 
sua esposa trazer o dinheiro e acertar 
as despesas. A gerente do motel havia 
falado do entrave ser apenas a quitação 
da dívida e o motel retirava a reclama-
ção por crime de outras fraudes. Pedia a 
autoridade esperar uns minutos mais, a 
mulher viria rapidamente. De fato, daí a 
pouco chegou à esposa do Amílcar para 
tirar o maridão da cadeia. Ela desceu de 
um carro Vectra, pelo jeito era pessoa de 
classe média/alta. Ainda não sabia qual 
carraspana levou o “Bem” para o xilindró. 
Falou com o atendente e com o delegado. 
O marido dela foi chamado. Nestas alturas 
ela já estava sabendo a razão da prisão. A 
mulher parecia uma caninana de filhotes. 

O homem dela era grande, passando 

de 1,70m, chegou mansinho, dizendo: 
“linda, o compadre, aquele safado do 
Marcolino, me chamou para tomar uma 
cerveja. Vai daí, você sabe como ele é um 
tremendo faroleiro. Apareceram àquelas 
mocinhas nos já estávamos alto, ele as 
convidou para sair. Eu fiz corpo mole, 
mas ele me chamou de lado, disse que 
caso não fosse com ele, ia dizer para todo 
mundo que sou veado. O táxi chegou 
e eles embarcaram. Fiquei com cara de 
tacho, com os três me cornetando. Entrei 
no carro para garantir minha honra de 
macho. Mas meu bem quando a menina 
tirou a roupa eu me lembrei de você, e 
não dei conta do recado. Vesti correndo. 
Começou o quebra pau.”  

...
“Eu não tinha dinheiro para pagar 

a conta, o compadre também não, por 
isto ele insistia tanto na minha presença, 
pensando em mim como garantia do 
pagamento. A amizade com o compadre 
Marcolino acabou.” A mulher fez cara feia, 
mas ele começou a chorar e encostou-
-se no ombro dela. Soluçava feito uma 
carpideira. A esposa pagou a conta e sa-
íram do DP, no maior carinho. Mais tarde 
Josuemar mandou soltar o outro. As duas 
profissionais do sexo foram embora, sem 
receber o trabalho da noite.    

Autor: Delegado Euripedes III
Fonte: http://delegaciadecontos.
blogspot.com.br/2011/06/josuemar.
html
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Policiais Civis foram homenagea-
dos pela Assembleia Legislativa 
de Goiás no dia 09 de Maio de 

2016 em alusão ao dia do policial civil. 
A solenidade foi uma propositura da 
delegada e deputada Adriana Accorsi. 
Integrantes da Policia Civil receberam 
Diploma de Honra ao Mérito pelos rele-
vantes serviços prestados a Goiás.

 Compuseram a mesa diretiva dos 
trabalhos, no exercício da presidência 
o deputado Humberto Aidar; o delega-
do da Polícia Álvaro Cássio dos Santos, 
representando o governador Marconi 
Perillo; a delegada de polícia Silvana Nu-
nes Ferreira, presidente do Sindicato dos 
Delegados de Polícia de Goiás (Sindepol) 
e o agente de polícia José Virgílio Dias 
de Sousa, presidente da União Goiana 
dos Policiais Civis (UGOPOCI). Também 
participam o representante do Comando 
Geral do Corpo de Bombeiros Militar de 
Goiás, coronel Márcio André de Morais; o 
representante do Comando Geral da Polí-
cia Militar de Goiás, capitão Rodrigo Bar-
bosa; e o assessor parlamentar Wanderley 
Correto, representante do senador Wilder 
Morais. O deputado estadual Santana 
Gomes também prestigiou a solenidade.

 A abertura da solenidade foi marcada 
pela execução do Hino Nacional brasileiro 
com a Banda de Música da Polícia Militar.

Em sua mensagem inicial, a deputada 
e delegada  Delegada Adriana Accorsi 
agradeceu a presença dos homenagea-

09 de Maio
Dia do Policial Civil

Deputada e delegada Adriana Accorsi presta homenagens aos policiais civis pelo dia 09 de Maio

Presidente da UGOPOCI (primeiro a direita), 
compõe a mesa das autoridades

dos: “Fico feliz em poder comemorar com 
vocês o nosso dia. Precisamos também 
festejar com nossos pares. Ser policial 
civil é fazer parte daquela categoria de 
profissionais que lidam com o imprevisí-
vel, com a expectativa de desfechos nem 
sempre felizes”, disse.

Adriana Accorsi lembrou que a carrei-
ra de policial tem muitos percalços. “Para 
ser policial civil não basta ser aprovado 
em concurso e fazer curso de formação. 

É preciso mais inteligência, menos força. 
As mulheres e homens que compõem a 
Polícia Civil são profissionais abnegados. 
Considero que os policiais civis goianos 
são excelentes no que fazem, mesmo 
com condições adversas.”

Em seguida à fala de Adriana Ac-
corsi, o Coral Tom Legal, da Polícia Civil, 
apresentou-se na solenidade, entoando 
o Hino da Polícia, além de outras mú-
sicas, engrandecendo ainda mais as 
festividade. 

Coral TOM LEGAL da polícia civil
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Na sequência, os homenageados 
receberam das mãos da deputada e 
delegada Adriana Accorsi certificados 
de honra ao mérito pelos relevantes ser-
viços prestados a polícia civil do Estado 
de Goiás. 

O presidente da União Goiana dos 
Policiais Civis, José Virgílio Dias de Sousa, 
e os  vice-presidentes Nelma das Graças 
Almeida Félix e Ricardo Vilaverde de 
Oliveira foram um dos homenageados. 
Segundo o presidente José Virgílio “essa 
singela homenagem é a certeza do reco-
nhecimento, pela assembleia Legislativa 
de Goiás, a casa do povo, pelos relevantes 
serviços prestados pelos policiais civis a 
toda comunidade de Goiás. Os nossos 
sinceros parabéns à deputada Adriana 
Accorsi pela iniciativa. Os policiais civis 
merecem”.

   

Presidente e vices da UGOPOCI recebem 
homenagens pelo dia do policial civil

AGRADECIMENTOS 
Após receberem certificado em 

reconhecimento aos relevantes servi-
ços prestados, a escrivã da Polícia Civil 
Christina Augusta Simiema de Oliveira e 
o delegado-geral da Polícia Civil, Álvaro 
Cássio dos Santos, discursam em nome 
dos demais homenageados.

Christina agradeceu a deputada De-
legada Adriana Accorsi pela iniciativa em 
homenagear os policiais civis, que, segun-
do ela, têm a missão de servir, proteger e 
salvar. “Somos constituídos de um grupo 
heterogêneo, temos engenheiros, advo-
gados, psicólogos, jornalistas, geógrafos, 
capacitação essa que, adicionado ao 
oficio de polícia culmina no profissional 
que somos hoje.”

Escrivã Christina Augusta fala em nome dos 
homenageados

O delegado-geral Álvaro Cássio dos 
Santos disse que cada um dos policias 
civis presentes, merecedores da home-
nagem, carrega consigo um enorme 
sentimento pela instituição. “Ser policial 
civil é exercer um sacerdócio, é ser forte 
para superar as dificuldades.

Confira a relação  dos policiais civis 
que receberam certificados em reconhe-
cimento aos relevantes serviços presta-
dos para a sociedade goiana:

n Adélio Carlos da Silva Neto
n Adriana Ribeiro de Barros
n Adriano Sousa Costa
n Alecio Moreira de Sousa Junior
n Aliciana Oliveira de Freitas
n Álvaro Cassio dos Santos
n Ana Elisa Gomes Martins
n Anderson Cesar Pereira Pimentel Penha
n Angélica Borges Batista
n Antônio Fernandes de Paula
n Araimitan Paes Leme
n Aurélio Rodrigues Silva
n Bruno Garajau Pimenta
n Carlos José Ferreira de Oliveira
n Christina Augusta Simiema de Oliveira
n Claiton Giovani Colodete
n Deusny Aparecido Silva Filho
n Dilamar Aparecida de Castro Souza
n Edilaine Moreira dos Santos
n Eraldo José Augusco
n Ersio Santana Junior
n Fernanda Martins de Lima
n Fernanda Rodrigues Pereira
n Flávia Siqueira de Castro
n Geralda da Cunha Teixeira Ferraz
n Gildasio Rodrigues
n Gildeci Alves Marinho
n Giovanni Fernandes de Souza
n Glaucia da Mota Bosso

Policiais civis são homenageados na Assembleia Legislativa de Goiás
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n João Carlos Gorski
n José Virgílio Dias de Sousa
n Juliana Scano Barbosa
n Jussara Assis Carvalho
n Kaith Cynara Barros Coutinho
n Karla Fernandes Guimarães
n Laura de Castro Teixeira
n Lázara Aparecida Vieira
n Lilian Licia Teixeira Guerra Magalhaes
n Magda D’avila Candido De Souza

n Manoel Vanderic Correa Filho
n Marcos Cesar Silva Valverde
n Mardane Valentino Porto
n Maria de Jesus Dias De Araujo
n Marinalva Costa Rodrigues
n Nelma das Gracas Almeida Félix
n Paula Meotti
n Paulo Rodrigues Chaves
n Paulo Sérgio Alves de Araújo
n Raimundo Lopes de Araújo

n Ricardo Torres Chueire
n Ricardo Vilaverde de Oliveira
n Silvana Nunes Ferreira
n Thiago Roque dos Santos
n Viniccius Nogueira Rodrigues
n Vinicius Ilha Tristão
n Wania Cristina Rodrigues de Araújo
n Wilmar Alves da Cunha
n Wilmar Garcia Valente Junior
n Wladimir Slywitch

 
 
 

 

Confira as imagens fotográficas dos homenageados 
na Assembleia Legislativa de Goiás
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Participação da UGOPOCI nas festividades
Dando continuidade às festividades 

comemorativas ao dia do policial civil, a 
diretoria da União Goiana dos Policiais 
Civis – UGOPOCI participou no dia 10 
de maio, de uma programação especial 
de entrega de placas e de brindes aos 
policiais civis no auditório da Secretaria 
de Segurança Pública, no DERGO, nesta 
Capital.

A solenidade foi organizada pela 
diretoria da polícia civil e contou com 
a colaboração da UGOPOCI e demais 
parceiros na entrega de brindes para os 
policiais civis. Na oportunidade ainda fo-
ram entregues, pela policia civil, placas de 
homenagens, alusivos ao dia 09 de Maio, 
dia do policial civil, a diversos policiais 
em reconhecimento pelos relevantes 
serviços prestados.

A cerimônia foi finalizada com a reali-
zação de sorteio de brindes para os poli-
ciais civis presentes. A solenidade contou 
ainda com um show do cantor goiano 
Xexéu e com um delicioso coffee-break. Sorteio de brindes para os policiais civis

COMEMORAÇÃO
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Diretoria da UGOPOCI participa das solenidades em comemoração ao dia do policial civil

Já na tarde do dia 11 de maio, a Dire-
toria da UGOPOCI participou de outra so-
lenidade em comemoração a semana do 
policial civil na Escola Superior da Policial 
Civil – ESPC. O evento, chamado de Portas 
Abertas, contou com diversas atividades 
artísticas, culturais e esportistas.

A UGOPOCI participou ativamente 
das atividades montando uma estru-
tura com artigos do bazar com vendas 
de uso restrito para policiais civis. A 
diretoria acompanhou ainda, de perto, 
de todas as solenidades previstas para 
o dia.

Já no final da tarde, encerrando a 
programação do dia, foi realizado um 
triangular de futebol soçaite entre as 
equipes das delegacias especializadas, 

administração da policia civil e da 1ª 
Delegacia Regional de Polícia (1ª DRP). 
Estava em disputa o troféu Delega-
do Célio Cassimiro Tristão. A equipe 

Solenidade PORTAS ABERTAS na Escola Superior da Policia Civil

COMEMORAÇÃO

vencedora foi àquela composta por 
policiais das delegacias especializadas. 
O troféu foi entregue pelo gerente 
da Escola Superior, Delegado Deusny 
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Torneio Esportivo Troféu delegado Célio Cassimiro Tristão na Escola superior da Policia Civil

Aparecido Silva Filho e pelo escrivão de 
classe especial Vinicius Ilha Tristão, filho 
do homenageado. 

O presidente da UGOPOCI, José 
Virgílio Dias de Sousa, que participou 
ativamente de toda a programação 
em comemoração ao dia do policial 
civil disse que apesar do momento 
difícil por que passa os policiais civis, 
principalmente na questão salarial, 
não poderia deixar de externar sua 
gratidão e os parabéns a todos os po-
liciais civis pelo dia. “Somos policiais 
civis com muito orgulho. Apesar de 
todas as dificuldades do dia-a-dia, 
devemos esquecer um pouco dos 
estresses da profissão e participar, 
junto com os demais policiais civis, de 
solenidades alusivas ao dia do policial 
civil. Deixo aqui os meus sinceros pa-
rabéns a cada um dos policiais civis 
do Estado de Goiás. Podem contar 
sempre com a minha amizade e com 
o meu apoio”, finalizou. 

Homenagem Especial – Câmara dos Vereadores
A Câmara de Vereadores de Goiânia, 

reconhecendo e valorizando os policiais 
civis de Goiás, também prestou uma 
homenagem. Por iniciativa do vereador 
e presidente da Câmara de Vereadores 
de Goiânia, Anselmo Pereira, foram ho-
menageados no dia 17 de maio de 2016, 
um grupo de 61 policiais civis.

Os policiais civis foram homenagea-
dos durante sessão especial na Câmara 
Municipal de Goiânia. A solenidade foi em 
comemoração pelo dia do policial civil, 
comemorado no dia 09 de maio. Entre 
os homenageados estavam os papilos-
copistas, agentes, escrivães e delegados. 

Todos os policiais civis receberam da 
Câmara Municipal um Diploma de Hon-
ra ao Mérito pelos relevantes serviços 
prestados. O presidente da União Goiana 
dos Policiais Civis - UGOPOCI, José Virgí-
lio Dias de Sousa, juntamente com sua 
vice Nelma Félix prestigiaram o evento. 
Segundo o Virgílio o reconhecimento 
por parte dos vereadores é a prova que 
a polícia civil desenvolve um excelente 
trabalho. “Os policiais civis desenvolvem 
um trabalho de investigação que resul-
tam em excelentes resultados a favor da 
sociedade goiana. Com certeza temos os 
melhores policiais civis do Brasil”.

Confira a relação dos 
policiais que foram 

homenageados:

Adonay Martins Borges Júnior
Adriano Lopes Sabbag
Alaides Pereira da Silva
Alécio Moreira de Sousa Júnior
Alexandre de Souza Oliveira
Ana Cláudia Rodrigues Stoffel
André Augusto Bottesini Jorge
Carlos Douglas Pinto
Caroline Paim Diaz
Eduardo Alves de Araújo
Efigênia de Oliveira Lopes

COMEMORAÇÃO
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Elisângela Freitas de Souza
Ellen Cristina Vasconcelos Guimarães
Ernesto da Costa Santos
Eurípedes Benedito de Souza
Geraldo Paniago Júnior
Glauce Fernanda de Oliveira Rezende
Gustavo Carlos Ferreira
Gustavo José Borges de Araújo
Hélio Rodrigues de Sousa
Iaeno Cunha Silva Melo
Inácia Aparecida Rocha Viana
Ivan de Souza Santana
Jaqueline Santana Santos

José Wilton Marques Macedo
Josy Alves de Sousa Guimarães
Keller Abrão Gonçalves
Laudelina Inácio da Silva
Letícia Franco de Araújo
Luana Oliveira de Souza Jorge
Luciana Rita de Souza Souto
Luiz Veloso de Almeida
Manoel Borges de Oliveira
Manoel Vanderic Correa Filho
Marcelo Estevan Machado
Maria Lázara Barbosa
Marlivia Gonçalves da Silva Costa

Maurício Massanobu Kai
Paulo Henrique Mendes
Pedro Gonçalves Canêdo
Priscilla Alves Roriz Bueno
Ronise Souza Teran Cavalcanti
Rosimeire Aparecida de Paula Costa
Tatyane Gonçalves Cruvinel Costa
Venerando de Souza Mendes Júnior
Vinicius Rêgo Borges
Vinicius Teles da Silva Costa
Wagner Natálio Coutinho
Walter José de Queiroz
Wania Cristina Rodrigues de Araújo
Zélia Alves Neto Ribeiro

Confira as imagens de alguns dos homenageados 
pela Câmara Municipal de Goiânia

COMEMORAÇÃO
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Homenagem aos Policiais 
Civis de Anápolis

HOMENAGENS

Policiais civis de Anápolis recebem Certificado de Honra ao Mérito

Na manhã do dia 19 de maio 
de 2015, a Câmara Muni-
cipal prestou uma impor-

tante homenagem aos policiais civis 
lotados na Regional de Anápolis. A 
propositura partiu dos vereadores 
Jean Carlos e Mirian Garcia. A Sessão 
Solene aconteceu em virtude da 
celebração do Dia do Policial Civil, 
comemorado no dia 09 de maio, e 
reuniu vários Agentes, Escrivães e 
Delegados da polícia civil.

Os vereadores entregaram para os 
doze policiais civis homenageados um 
Certificado de Honra ao Mérito pelos 
relevantes serviços prestados na Regional 
de Anápolis. 

O delegado titular da 3ª Delegacia 
Regional de Polícia Civil, Fábio Vilela, um 
dos homenageados ressaltou que a oca-
sião melhora o diálogo entre o Legislativo 
e os policiais. “Os vereadores recebem o 
cidadão e ouvem o que a pessoa quer 
para a cidade. Para mim, nossa presença 
aqui hoje estreita esse laço porque acre-
dito no trabalho conjunto, de equipe. E 
os homenageados aqui são pessoas que 
se destacaram na comunidade e entre 
os colegas. Todos estamos de parabéns”, 
afirmou. 

A diretoria da União Goiana dos Poli-
ciais Civis - UGOPOCI reconhece os rele-
vantes serviços prestados pelos policiais à 
Regional de Anápolis e parabeniza todos 
os homenageados. 

    

Policiais civis são homenageados pela Câmara Municipal de Anápolis

FORAM HOMENAGEADOS OS 
SEGUINTES POLICIAIS CIVIS:
Alexandre Caixeta
Cinara Alves da Silva Melo
Euripedes Barsanulfo Paulino
Elienai Bento Rodrigues
Charmenia Cavalcante Gomes

Thais Luiz Feliz Gomes
Wesley Borges Ferreira
Keila Pires
Odete Cristiane Beltrão Carneiro
Kathia Mendes de Magalhães
Glayson Reis 
Fábio Vilela       
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Moção de Congratulação aos Policiais 
Civis  de Aparecida de Goiânia

Câmara Municipal de Aparecida entrega moção de congratulação aos policiais civis

A Câmara Municipal de Aparecida 
de Goiânia realizou, na manhã 
do dia 20 de maio, sessão solene 

para entrega de moção de congratulação 
aos servidores da Polícia Civil que traba-
lharam na resolução do “caso Jéssica” e, 
também, em comemoração ao dia do 
policial civil, celebrado no último dia 9. 
A propositura foi da vereadora delegada 
Dra. Cybelle Tristão.

Jéssica Ferreira da Silva, de 23 anos, 
morreu após ser baleada durante um 
assalto nas proximidades de sua casa, no 
Jardim Tiradentes, em Aparecida, no mês 
de fevereiro de 2016. Rapidamente os po-
liciais civis da Regional de Aparecida de 
Goiânia solucionaram as circunstâncias 
do crime de latrocínio, identificaram os 
criminosos (um maior e outro menor) e 
encaminharam os resultados das investi-
gações com pedidos de medidas judiciais 
para a justiça, que de pronto decretou a 
Prisão Preventiva do maior e a internação 
do adolescente. 

A vereadora Cybelle abriu seu dis-
curso explicando o motivo de propor 
a sessão solene. “Esse evento, além de 
comemorar o dia do policial civil, se faz 
importante, pois homenageia todos os 
policiais que trabalharam na resolução 
do assassinato da jovem Jéssica. Um 
caso de grande repercussão nacional, no 
qual a corporação, novamente, mostrou 
uma resposta rápida e eficaz na sua elu-
cidação. Trata-se de pessoas aguerridas, 
que arriscam suas vidas em busca de 
soluções para os mais variados casos, 

sempre em prol da paz social”, esclareceu 
a vereadora.

O delegado Carlos César Simão expli-
cou que foi um trabalho de 11 dias, que 
resultou na prisão das pessoas envol-
vidas no assassinato, além da remessa, 
ao poder judiciário, de todo inquérito. 
“Sempre que precisar, a Polícia Civil dará 
a resposta”, garantiu o delegado.

O escrivão Bruno Guedes comple-
mentou dizendo que, na busca por eluci-
dar o crime com maior agilidade, foi feito 
até um grupo de Whatsapp, para facilitar 
o contato entre a equipe designada para 
o trabalho. “Foi um período que trabalha-
mos sem hora pra acabar e, felizmente, 
tivemos êxito”, comentou o escrivão.

A Diretoria da UGOPOCI presente a 
solenidade, através da vice-presidente 
Nelma Félix ressaltou a importância de 
estar sempre prestigiando os policiais 
civis pelos serviços prestados a popula-
ção de Goiás. “A polícia civil, por ser uma 
polícia judiciária, é a responsável direta 
pelas investigações e elucidações dos 

crimes cometidos. Quando este trabalho 
é reconhecido, nós, policiais civis, ficamos 
muito satisfeitos. Essas homenagens ele-
vam a auto estima do policial. Parabéns 
aos policiais civis de Aparecida de Goiânia 
pelos relevantes serviços prestados à 
comunidade local.”

Vereadora Cybelle com a 
vice-presidente Nelma Félix

MOÇÃO
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O delegado geral, Álvaro Cássio dos 
Santos, juntamente com o delegado re-
gional da 2ª DRP/Aparecida de Goiânia, 
André Fernandes de Almeida estiveram 
presentes e prestigiaram a solenidade.

Agentes, Escrivães e Delegados são 
homenageados pela

Confira algumas imagens fotográficas do evento 
na Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia

RECEBERAM A MOÇÃO DE 
CONGRATULAÇÃO:

DELEGADOS 
André Fernandes
Edilaine Moreira
Carlos César Simão
Arthur Roberto Fleury
Leylton Benedicto de Arrudo
Caroline Borges
ESCRIVÃES 
Bruno Ferreira de Freitas
Polyanna do Egito
Elisa Ferreira da Costa
Flávio Peixoto

AGENTES DE POLÍCIA
Eduardo de Lima
Thiago Monge
Eisenhower Vieira
Wellen Teixeira
Silvano José Corre
Denis Urias
Kelly Cristina de Souza
Rafael Anthonio de Paiva
Aristides Antônio Credendio
Luis Eduardo Santos
Rodrigo de Freitas
Wanessa Borges
Eurípedes Benedito
Alan Kardec da Paixão

 

MOÇÃO
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Homenagens aos policiais civis de Aparecida de Goiânia

MOÇÃO
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QUEM ELOGIOU:  José Virgílio Dias de 
Sousa – Presidente da UGOPOCI
ELOGIADOS: Policiais Civis do Estado 
de Goiás
MOTIVO DOS ELOGIOS: Venho por 
meio deste, ao iniciar o meu mandato 
como presidente da União Goiana dos 
Policiais Civis – UGOPOCI, elogiar todos os 
policiais civis do nosso estado pelo empe-
nho e profissionalismo nas investigações 
policiais em cursos, principalmente pelas 
operações realizadas pela polícia civil, 
sejam elas: Operação Tolerância Zero, 
Operação Gatilho, Operação “Luz da 
Verdade”, Operação Bunker, Operação 
Migratio, Operação Escalada, Operação 
Caipora, Operação Porteira Fechada, Ope-
ração Tríade, Operação Rainha do Beco, 
Operação Tiradentes, Operação Expresso 
Legal, Operação Bandoleiros, dentre tan-
tas outras. Em meu nome e em nome da 
UGOPOCI, os nossos sinceros parabéns.

n n n

QUEM ELOGIOU:  Gustavo Carlos Ferreira
ELOGIADOS: Policiais Civis lotados na 6ª 
DRP – Itumbiara
MOTIVO DOS ELOGIOS: Venho através 
deste, apresentar elogio à conduta do 
Delegado de Polícia Rogério Moreira 
da Silva e dos policiais civis Evaldo Mar-
ques Pereira, Glaiton Sílvio Simplício 
de Campos, Adriano Aires Fonte Bôa, 
Maikon Rezende Botelho Carvalho e 
Washington da Costa, todos integrantes 
do GENARC/6ªDRP, por conta da prisão 
de Jesus da Silva, pelo crime de tráfico 
de drogas e porte ilegal de arma de fogo, 
que culminou na apreensão de mais de 
1200 quilos de maconha, realizada no 
dia 26/04/2016. Cabe o elogio, já que foi 
uma ação de extrema eficiência, posto 
que, a prisão e a apreensão citadas foram 

frutos de meses de árdua investigação 
realizada pelos elogiados, e ainda na ação 
que resultou na prisão do suspeito os 
policiais evidenciaram singular coragem 
e alto tirocínio ao abordar o veículo certo 
que era conduzido pelo suspeito, que 
transportava quantidade avolumada de 
entorpecente. Nesta ação policial sober-
ba, não só os elogiados expurgaram das 
ruas a quantidade expressiva de drogas, 
na prática, deram paz, ao menos tempo-
rária, às famílias que sofrem com o mal 
do século.

n n n

QUEM ELOGIOU:  Weber Lima Botelho - 
weberlbgt3@gmail.com
ELOGIADO: Davi Freire Resende
MOTIVO DOS ELOGIOS: Quero parabe-
nizar e agradecer a forma com que o de-
legado Davi Freire Resende conduziu esta 
nova Central de Flagrantes, enquanto foi 
o titular da pasta. Uma pessoa educada, 
gentil e que com todos os plantonistas 
decidiu qual seria a melhor forma de 
conduzir com eficiência e produtividade 
este novo projeto da Polícia Civil de Goiás. 
Humildade, sabedoria e firmeza fazem 
grandes homens. Obrigado! Foi muito 
bom trabalhar com o senhor delegado 
Davi Freire Resende.

n n n

QUEM ELOGIOU:  Janeciro Dias Guerra - 
cirodx7@hotmail.com
ELOGIADOS: Equipe da Polícia Civil de 
Guapó
MOTIVO DOS ELOGIOS: Parabéns pelo 
alto preparo e presteza no atendimento 
ao cidadão. O carro da minha mãe foi 
roubado às 14h do dia 08/03/2016, em 
Goiânia. Enquanto estávamos fazendo o 
boletim, a Polícia Civil em Guapó já estava 

averiguando uma ocorrência irregular e 
identificando que era o carro roubado. 
Nossos mais profundos agradecimentos.

n n n

QUEM ELOGIOU:  Vânia Pires Vieira - va-
nia_oab@hotmail.com
ELOGIADA: Priscila Cibelle de Campos 
Silva, escrivã da Central Geral de Fla-
grantes
MOTIVO DOS ELOGIOS: Gostaria de 
deixar registrado aqui que eu, como 
advogada militante nesta comarca, fi-
quei encantada com a estrutura da nova 
Central de Flagrantes de Goiânia, recém 
criada pela Polícia Civil. Realmente vocês 
estão de parabéns. No dia 15 de fevereiro, 
compareci nesta especializada com uma 
cliente e fomos muito bem atendidas 
pela escrivã Priscila, que demonstrou 
dedicação, competência e principal-
mente educação conosco. Parabéns 
para você também Priscila, que Deus 
continue te usando neste lugar para 
abençoar vidas.

n n n

QUEM ELOGIOU:  Luiz Batista de Resen-
de Júnior - lark174@hotmail.com
ELOGIADOS: Equipe de policiais de Gua-
pó-GO e 2ª DRP/Aparecida de Goiânia
MOTIVO DOS ELOGIOS: Gostaria de 
neste instante agradecer imensamente 
a toda a equipe de policiais de Guapó-
-GO e da 2ª DRP/Aparecida de Goiânia 
por terem prendido em flagrante delito 
os assaltantes que cometeram tentativa 
de latrocínio e roubo em duas fazendas 
na região de Aragoiânia, especialmente a 
nossa fazenda! Tenho muito orgulho dos 
colegas! Continuem trabalhando com 
afinco e que Deus os abençoem a todos! 
Muito obrigado por tudo!
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QUEM ELOGIOU:  Carlos José Ferreira de 
Oliveira – kajuze@yahoo.com.br
ELOGIADOS: Policiais Civis da DENARC 
de Goiânia e do GT3
MOTIVO DOS ELOGIOS: Como pales-
trante do Programa Escola Sem Drogas 
da Polícia Civil de Goiás não poderia 
deixar de elogiar o trabalho realizado 
pelos policiais civis da Delegacia Estadual 
de Repressão a Narcóticos (Denarc), pela 
Operação denominada “Tiradentes”, 
que em conjunto com o Grupo Tático 
(GT3), desarticularam uma organiza-
ção criminosa de tráfico de drogas 
que, há pelo menos três anos, vinha 
abastecendo as bocas de fumo de 
Goiânia e região metropolitana. Com 
a quadrilha, os policiais civis apre-
enderam 2,7 toneladas de maconha 
e 630 quilos de insumos usados no 
refino de pasta de cocaína, além de 
duas camionetes produtos de roubos 
e um revólver de uso restrito. Trata-se 
da maior apreensão de drogas no 
Estado em 2016 e uma das maiores 
da história da Delegacia de Repres-
são a Narcóticos (DENARC). Os meus 
sinceros parabéns! Só quem é policial 
civil sabe da felicidade da equipe em 
desbaratar tamanha quadrilha de 
traficantes!

n n n

QUEM ELOGIOU:  Tribunal de Justiça 
de Goiás
ELOGIADOS: Policiais Civis da Delegacia 
de Investigações Criminais (DEIC)
MOTIVO DOS ELOGIOS: O Tribunal de 
Justiça de Goiás enviou ofício ao Delega-
do Geral da Polícia Civil de Goiás, Álvaro 
Cássio dos Santos, cumprimentando a 
instituição e os policiais envolvidos na 
investigação e conclusão do inquérito 
177/2015, relativo aos crimes cometidos 
por Leandro Rodrigues de Morais, que 
efetuou saque de valores em penhora 
on line, mediante utilização de alvarás 
falsos emitidos na senha de uma ex-
-funcionária da 11ª Vara Cível de Goiânia. 
No documento, o juiz Wilson da Silva Dias 
cumprimenta a equipe da Delegacia de 
Investigações Criminais (Deic), chefiada 
pela delegada Mayana Rezende. São re-
lacionados no ofício os policiais Poliana 
Carneiro Santana, Wellington José Barbo-
sa, Renaud Pimentel Frazão Neto, Orival-
do dos Santos, Erasmo Ribeiro Carvalho, 
Vinícius Rego Borges, João Paulo Diniz 
da Silva e Ivam Moreira Soares. Leandro 
Rodrigues de Morais, Ricardo Borges 
Rocha e Rondriander Lourenço Camar-
go, presos no início de abril, causaram 
prejuízos avaliados em mais de R$ 200 
mil. De acordo com a delegada Mayana 

Rezende, os investigados filmaram uma 
estagiária do Poder Judiciário digitando 
sua senha para acessar os procedimentos. 
Com a senha, eles conseguiram inserir o 
nome de Leandro como beneficiário de 
valores depositados em juízo. 

n n n

QUEM ELOGIOU:  Álvaro Cássio dos 
Santos – Delegado Geral
ELOGIADOS: André Luis Barbosa Campos 
(delegado), Jucimar Cândido Melo (agen-
te) e Leônidas Cândido Tavares (agente)
MOTIVO DOS ELOGIOS: Os policiais civis 
André Luis Barbosa Campos (delegado), 
Jucimar Cândido Melo (agente) e Leô-
nidas Cândido Tavares (agente), todos 
lotados na 12ª DRP de Porangatu/Goiás, 
foram ELOGIADOS pelo delegado geral 
da policia civil, Álvaro Cássio Santos, por-
taria 189/2016, pelo excelente trabalho 

de investigação em torno do crime de 

furto qualificado em que figurava como 

vítima a empresa Galvão Engenharia S/A, 

sendo que o crime foi desvendado com 

a identificação do autor e a recuperação 

de todos os objetos furtados. Dessa 

forma, a diretoria da UGOPOCI gostaria 

de parabenizar e enaltecer o trabalho 

realizado pelos policiais civis nominados, 

solicitando que esse elogio seja anexado 

em seus respectivos dossiês.



54 Revista UGOPOCI EM FOCO 

Feliz Natal

NINGUÉM ME AVISOU!
A mulher chega para o mari-

do e fala:
 : Amor temos que avisar ao 

nosso filho pra não se casar com 
aquela bruxa que ele namora!

Marido Responde:
 : Não vou dizer nada! Quan-

do foi minha vez ninguém me 
avisou! 

O MÉDICO DIZ: VOCÊ VAI MORRER …
O médico chega para o paciente e diz:
 Lamento lhe informar, mas o senhor 

vai morrer dentro de pouco tempo… 
Infelizmente, não há mais nada que eu 
possa fazer…

 Oh, meu Deus! Mas eu ainda nem 
fiz as coisas que eu sempre quis fazer na 
vida… Visitar o Taj Mahal, as pirâmides, 
gastar grana na casa de mulheres… Que 
notícia terrível! Quanto tempo eu ainda 
tenho de vida, doutor?

 Dez…
 Dez, o quê? Dez meses? Dez sema-

nas? Dez, o quê?
  Nove… Oito… Sete...

BÊBADO NA CHUVA
O bêbado entra em casa cambalean-

do, erra a porta e vai
direto pro banheiro. Sua mulher acor-

da com o barulho, joga o bebum debaixo 
do chuveiro e começa a xinga lo de tudo 
quanto é nome.

Ensopado, ele diz:
— Tudo bem, tudo bem… (hic). Eu 

sou tudo isso que você tá falando mas, 
pelo amor de Deus, me deixa entrar que 
tá chovendo pra burro aqui fora!

PRONOMES
A professora pro Joãozinho:
 Joãozinho, fale três pronomes!
 Quem? Eu? Porquê?
 Parabéns Joãozinho!

O POLITICO PROCESSADO
Aquele político velho de guerra estava 

sendo julgado por corrupção. Enquanto 
transcorria o julgamento, ele aguardava 
em sua casa nervosamente. De repente, 
toca o telefone e o advogado encarre-
gado da sua defesa diz, sem esconder 
a euforia:

 Doutor, a justiça foi feita!
 Vamos apelar! emenda o safado.

DOIDO ATENDENDO TELEFONE
O doido atendeu o telefone e ouviu:
 Alô, é do hospício?
 Não, aqui nem tem telefone.

LADRÃO HONESTO
Dois caras assaltaram um carro forte e 

como eram duas maletas cada um ficou 
com uma maleta, e fugiram para lugares 
diferentes. Depois de um ano eles se 
encontram. O primeiro pergunta:

 E ai sua maleta tinha muito dinheiro?
 Tinha 100 mil e até hoje ainda tenho 

esse dinheiro. E a sua maleta estava re-
cheada de grana?

 Que nada cara levei muito azar a 
minha maleta estava cheia de notas 
promissórias. Terminei de pagar a ultima 
nota semana passada!!!!

MAQUINA DE PEGAR LADRÃO
Um cientista maluco inventou uma 

máquina para pegar ladrão. Instalaram 
em Nova York para teste e em dois mi-
nutos pegaram 3 mil ladrões. Levaram 
para China e em três minutos pegaram 
6 mil ladrões, em seguida na Inglaterra 
e em 4 minutos pegaram 7 mil ladrões. 
Trouxeram a máquina para o Brasil e em 
1 minuto roubaram a maquina…..

É UM GATO
Dois ladrões iam assaltar uma padaria, 

quando estavam chegando lá escutaram 
o barulho da polícia, o brasileiro fugiu e 
o português ficou escondido na padaria. 
Um policial gritou:

 Tem alguém aí?
Aí o português disse:
 Miau!!!
O policial gritou mais duas vezes e 

ouviu a mesma coisa.
Na terceira vez que o policial pergun-

tou, o português disse irritado:
  Mais que policial burro, não tá vendo 

que é um gato!!!!!!!

O TELEFONEMA
A loira foi a casa de sua amiga .Quan-

do a amiga dela viu a orelha dela quei-
mada perguntou:

 O que foi isso miga?
 Nem ti conto… eu estava passando 

roupa, ai de repente o telefone tocou … 
e ao invés de eu atender o telefone , eu 
atendi o ferro…

A amiga “surpresa” pergunta:

 E por que a sua outra orelha também 
está queimada ?

A loira com vergonha responde :
 É que depois eu tentei chamar um 

medico.

ANJO
Dois amigos se encontram e um deles 

pergunta ao recém-casado.
 Como é que vai à vida de casado?
 Muito bem, maravilhosa. Minha mu-

lher é o máximo…
E o primeiro pergunta:
 E a tua sogra?
 Ela é um anjo.
E o outro fala:
 Você tem sorte, a minha ainda é viva.

FAMÍLIA DE LOIRAS
- Posso contar uma 

piada de loiras?
- Eu sou loira, mi-

nha filha é loira, minha 
amiga e minha mãe 
são loiras… Ainda vai 
contar piadas de loiras?

- Não, vou ter que explicar piada pra 
vocês todas!

SALARIO ATRASADO
O empregado entrou na sala do pa-

trão, com ar tímido e disse:
 Doutor, o senhor me desculpe, mas 

já faz três meses que eu não recebo meu 
salário!

 Tudo bem, sr. Almeida! Está descul-
pado!

POLITICOS VIAJANDO
Certa feita, um monte de políticos es-

tavam viajando num ônibus. De repente o 
ônibus capota, dando umas três piruetas. 
No acidente muitos políticos morreram. 
Depois de um tempo a policia chega ao 
local do acidente.

E o delegado pergunta ao fazendeiro 
que viu tudo o que aconteceu:

 Meu amigo, cadê os corpos dos 
políticos?

 Eu enterrei todos!
O delegado já meio assustado per-

gunta:
 E não tinha nem um vivo?
O fazendeiro fala:
 Uns diziam que estava vivo, mais o 

senhor sabe como é político, mentiroso 
pra caramba!
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