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EDITORIAL

Prezados (as) Associados (as),
Nesses 7 (sete) meses à frente da entidade, temos mostrado o quanto trabalhamos
silenciosamente para conquistar e assegurar
alguns direitos dos associados de nossa entidade, que inclusive beneficiou muitos que
não são sócios e incentivou outras categorias. Isto é fruto de articulação e certa dose
de paciência, perseverança e competência da
gestão. Certamente que não tem sido fácil,
para exemplificar podemos citar ao menos
três fatores negativos que contribuíram para
os entraves. Em primeiro lugar devemos
levar em conta a grave crise econômica que
se instalou no país; em segundo entraves
burocráticos colocados para dificultarem a
atuação das associações e sindicatos e em
terceiro a proteção que o Poder Judiciário
confere ao Executivo, enfraquecendo a atuação das entidades representativas, muitas
vezes impondo-lhes derrotas que afastam a
possibilidade efetiva de defesa dos direitos
dos trabalhadores.
À frente da entidade temos que ter a
capacidade de observar os problemas que
nos são colocados e propor as soluções que
entendermos mais adequadas e possíveis
para cada situação nova que se apresenta.
Portanto, há um exercício constante de
busca de uma gestão eficiente, moderna e
determinada a fazer o melhor para nossos
associados.
Dito isto, diante do quadro em que encontramos a entidade e a conjuntura econômica,
tomamos algumas providências imediatas
visando conter gastos e otimizar a utilização
dos recursos buscando o equilíbrio receita/
despesa de modo a gerar superávit. As medidas iniciais foram bastante salutar para a
entidade, o que nos possibilita acreditar que
haveremos de resgatar compromissos firmados. Apenas como exemplo, retomamos os
pagamentos do Auxílio Inatividade e Auxilio
Funeral conforme determina o estatuto e em
breve estaremos comunicando as metas a
serem alcançadas no próximo ano.
Fizemos um esforço hercúleo para resolver a questão das aposentadorias dos
policiais civis, o pagamento do abono de
permanência, pagamento das diferenças
das promoções, pagamento das diferenças
de mudança de padrões e níveis, e por ultimo fizemos gestão com a DGPC junto à
GOIASPREV para regularização da situação
dos policiais civis no sistema e-prev.
Temos algumas metas que estamos
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tentando alcançar para os nossos associados a curto prazo, dentre elas a criação dos
padrões na classe especial para os cargos
de Agentes, Escrivães e Papiloscopistas e
níveis para os demais cargos, visando sanar
a inconstitucionalidade da lei de reenquadramento. Também solicitamos urgência da
DGPC para as avalições semestrais de modo
a permitir que as promoções do ano que vem
não sofram atraso e, no caso dos policiais em
estágio probatório para que os mesmos possam concorrer às próximas promoções. De
outro lado, estamos tentando resolver com
ajuda da DGPC o pagamento das diferenças
daqueles policiais que foram promovidos em
julho de 2015, mas que ficaram sem receber
a diferença da promoção entre julho e dezembro daquele ano.
De outro lado iniciamos as visitas solidárias que muito tem nos deixado felizes e que
acreditamos ser importante para aqueles
que visitamos. É uma questão de respeito e
consideração por todos aqueles que tanto
fizeram pela Polícia e a UGOPOCI. Daremos
continuidade a essas visitas com o desejo
de que se tornem um costume da entidade.
São muitas demandas, temos buscado
todos os meios com o objetivo único de
assegurar que nossos associados não sejam
prejudicados em seus direitos. Aos pouco
temos conseguido êxito na resolução desses
problemas.
Aproveito este espaço para lembrar que
estamos próximo do final do ano, momento
oportuno para avaliarmos o que fizemos e
fazermos plano para o próximo ano. Nós já
traçamos metas e acreditamos que mesmo
reconhecendo que o momento nacional
não é dos melhores, iremos lutar com todas
as forças e meios disponíveis para que possamos atingir nossos objetivos enquanto
associação. Portanto, quero DESEJAR A
TODOS OS ASSOCIADOS E FAMILIARES UM
FELIZ NATAL E UM ANO NOVO COM MUITA
SAÚDE, PAZ E LUZ EM SEUS CAMINHOS.
Mais uma vez reafirmo o compromisso,
em meu nome e de toda a atual diretoria da
UGOPOCI, de trabalharmos muito até o último dia de nossa gestão para tornar realidade
nossos compromissos e atender os anseios
de nossos associados.
José Virgílio Dias de Sousa
Presidente
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Aposentadoria Especial
dos Policiais Civis
Considerando que toda a categoria
policial civil da ativa aguardava com
ansiedade o desenrolar das questões relacionadas à aposentadoria especial, informamos que houve um total desrespeito
ao ordenamento jurídico que disciplina a
matéria por parte da Procuradoria Geral
do Estado (PGE).
Nota-se que mesmo após edição de
despacho (junho/16) do Vice Governador e Secretário de Segurança Pública
e Administração Penitenciária, que fundamentou pela concessão da aposentadoria aos policiais civis com o direito
à integralidade e paridade, conforme
entendimentos do Tribunal de Contas
do Estado de Goiás, Tribunal de Justiça
de Goiás e de outros Estadose do próprio
STF, balizados na Constituição Federal,
legislação federal e estadual vigentes,
a Procuradoria Geral do Estado - PGE
posicionou-se contraria à concessão de
aposentadoria aos policiais civis com
integralidade e paridade de proventos.
Inúmeras foram às reuniões com o
comando superior da Procuradoria Geral
de Estado visando sanar a questão da
aposentadoria especial dos policiais civis.
Na última reunião agendada, a mesma foi
desmarcada com o argumento de que
não haveria razão para tratar mais do
assunto com a categoria, considerando
que a Procuradoria do Estado não modificaria seu entendimento nos pareceres
dos processos de aposentadoria. Ou seja,
6
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a PGE manteria o posicionamento de
deixar de conceder o direito aos policiais
civis da aposentação com integralidade
e paridade, inobstante o recente despacho do Vice-Governador e Secretário de
Segurança Pública em sentido contrário.
Diante da situação, o jurídico da
UGOPOCI argumentou recente decisão
proferida em unanimidade pela 3ª Câmara Cível do TJGO, cujo Mandado de
Segurança de processo nº 20159379437
reconheceu o direito à aposentadoria
especial com paridade e integralidade
de proventos a uma escrivã de polícia
que ingressou no serviço público antes
da Emenda Constitucional nº 41/03(A
aposentadoria especial havida sido indeferida administrativamente, com base
no referido entendimento do parecer da
PGE). Inclusive com abordagem de que
o STF já havia julgado o matéria sobre

o mesmotema e com repercussão geral
(o que obrigaria Poder Executivo e Judiciário) a seguir aquela orientação, desta
forma não obtivemos êxito junto àquela
Casa de Consultas.
Em que pese todas as tentativas
administrativas tenham sido tomadas
pela categoria e Direção da PCGO para o
deslinde da celeuma, antes de reunirmos
em Assembleia com os associados para
deliberar sobre as providências a serem
tomadas, buscamos, com urgência, um
posicionamento com o Vice Governador
e Secretário de Segurança Pública José
Eliton, para que haja um alinhamento
dentro do governo do estado de Goiás
sobre o direito da aposentadoria especial
do policial civil goiano, tendo em vista
a divergência sobre o tema dentro do
mesmo governo, já que apenas o órgão
da PGE se posiciona contra o direito do

APOSENTADORIA ESPECIAL
policial em se aposentar com integralidade e paridade, de forma contrária aos
demais órgãos do estado e STF.
Por intermédio Deputado Federal
João Campos, que intermediou a questão
com o governo, a diretoria da UGOPOCI
solicitou agenda com o Vice Governador
e SSP-GO, que imediatamente recebeu a
diretoria da entidade e determinou o reconhecimento do direito (aposentadoria
com integralidade e paridade), o que fora
feito através do Despacho 0957/16 –SSP,
sub censura do Sr. Governador. O chefe
do Executivo, pelo Despacho 0563/16
da Governadoria do Estado, recebeu o
recurso do SSPAP, acatando a tese apresentada e acrescentando que a norma
de transição contida na LC-59/06 está em
plena vigência e é aplicável aos nossos
policiais (assegurando a aposentadoria
especial com integralidade e paridade).
Assim,orientou a matéria determinando
a aplicação em todos os casos análogos,
ou seja, que preencham os requisitos nos
termos apresentados nos despachos.
Desse modo, informamos que devido ao trâmite burocrático e algumas
retificações nos pedidos, houve atraso
na tramitação dos processos. Esperamos
que sanadas essas questões o tempo de
tramitação dos processos deverão ser
bastante reduzidos.
Salientamos que conforme a Lei Complementar 59/06, o direito está previsto
aos policiais que ingressaram nos quadros da Polícia Civil antes da vigência da
Emenda Constitucional 41/03. Entretanto,
entendemos que é possível defender
esses mesmos direitos para aqueles que
ingressaram após a vigência da citada
emenda, isto porque, o dispositivo constitucional que garante requisitos e critérios

Diretoria da UGOPOCI participa de reunião sobre a aposentadoria especial dos policiais civis

diferenciados para os profissionais da
área de atividade de risco estão excepcionalizados da regra comum.
Assim, indiferente da data em que
tenha ingressado na polícia, as atividades continuam sendo de risco, portanto,
aplica-se a esses novos policiais a mesma
regra de exceção que permite a integra-

lidade e paridade (requisitos e critérios
diferenciados da regra comum).
Notadamente, agradecemos a ajuda
do Deputado Federal João Campos, do
Secretário de Segurança, José Eliton, da
Direção da Polícia Civil e de todas as entidades que nos ajudaram nessa batalha.

Reunião sobre a aposentadoria especial dos policiais civis
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FÓRUM DE SERVIDORES

Reunião do Fórum
com Desembargador
O presidente da União Goiana dos
Policiais Civis – UGOPOCI, José Virgílio,
participou, na manhã do dia 30 de agosto
de uma audiência entre os membros dos
dirigentes classistas do Fórum em Defesa
dos Serviços e Servidores Públicos em
Goiás com o presidente do Tribunal de
Justiça, Desembargador Leobino Chaves.
Na oportunidade, os dirigentes classistas estiveram cobrando do Desembargador agilidade nos milhares de processos que tramitam, onde os sindicatos e
associações buscam o poder judiciário no
afã de garantir os direitos dos servidores
públicos que tem sofrido com esta prática
continua deste governo, que busca, por
este meio, fazer contenção de gastos
retirando direitos, causando enormes
prejuízos e levando os sindicatos/associações a lutar, cada vez mais, no campo
do direito.
Esta estratégia do governo tem seus
propósitos: primeiro, retardar o máximo
possível de pagar por erros, danos e especialmente direitos. Segundo, as medidas
protelatórias da administração acabam
por gerar mais despesas aos sindicatos/
associações, visto que o pagamento das
custas processuais são cada vez mais
caras, e os sindicatos/associações entram
com centenasou até mesmo milhares de
ações individuais ou coletivas, buscando
assim garantir os diversos direitos lesados
pela administração pública estadual.
Depois de ouvir os presidentes dos
8
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Desembargador Leobino Chaves com o presidente José Virgílio

sindicatos e associações, o presidente do
TJ afirmou estar buscando digitalizar os
processos e, desta forma dar maior agilidade na tramitação, bem como ampliar o
número de juízes, entre outras medidas.
Temos a responsabilidade de defender nossos associados, o que estamos
fazendo com muita determinação e,

continuaremos nessa luta incessante até
o último dia de nossa gestão. Tenham
convicção que estamos atuando com
muita dedicação e aos poucos estamos
ampliando nosso leque de atuação.
Fonte – Fórum em Defesa dos Serviços e
Servidores Públicos em Goiás – Com acréscimos da Diretoria da UGOPOCI

Reunião do Fórum com o desembargador Leobino Chaves
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REUNIÃO

Reunião com o Governador
O presidente da União Goiana dos
Policiais Civis – UGOPOCI, José Virgílio,
participou no dia 16 de setembro de
2016, de uma reunião na sede do governo estadual, no Centro Administrativo,
para tratar de assuntos de interesses dos
associados e de outros servidores que
compõe a estrutura da Segurança Pública
do Estado de Goiás.
Na reunião, o governo de Goiás,
Marconi Perillo, COMUNICOU às entidades presentes que estava assegurada à
parcela de 12,33% prevista para ser paga
no mês de dezembro do corrente ano,
conforme a lei, para todos os servidores
da Secretaria de Segurança Pública e
Justiça de Goiás.
De acordo com o governador, houve
uma reunião com a equipe econômica e
ficou definido o pagamento para o mês
de dezembro, sendo autorizado pelo
governo e pela Junta de Programação
Orçamentária e Financeira (JUPOF) da
Secretaria de Planejamento (SEGPLAN)
os recursos para o pagamento relativo à
implementação da 2ª parcela de 12,33%,
a que fará jus os servidores do sistema de
segurança pública estadual.

Presidente da UGOPOCI participa de reunião com o governo estadual

Embora a previsão de pagamento da
parcela esteja prevista em lei, todas as
representações dos setores da segurança
pública estavam preocupados, em vista
da incerteza em razão do que ocorreu em
2015. Porem, após a reunião com o Chefe
do Executivo goiano, este tranquilizou a
todos afirmando que efetivamente irá
cumprir com o pagamento da parcela. A
UGOPOCI, sempre presente nas demandas de que envolvam seus associados,

continuará vigilante.
Participaram da reunião os representantes classistas dos servidores da Segurança Pública de Goiás, além do deputado
Federal João Campos, da Cúpula da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Bombeiro
Militar, representantes dos demais órgãos
que compõe a estrutura de segurança de
Goiás, além do Secretário de Segurança
Pública José Eliton e do Governador de
Goiás Marconi Perillo.

Reunião das entidades de classe que representam os servidores da SSP em r
eunião com o governador Marconi Perillo
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Latrocínio Contra Cabo do Exército
A Polícia Civil de Valparaíso apresentou, no dia 28 de setembro, os dois suspeitos do latrocínio que vitimou o cabo
do exército brasileiro Gilberto Camilo
Santana Rodrigues, então lotado no Setor Militar Urbano, ocorrido no dia 11 de
junho de 2015, em uma lanchonete localizada no Bairro Jardim Oriente. Jefferson
Inácio e Wesley Batista foram indiciados
pela Polícia Civil e já denunciados pelo
Ministério Público pela prática do crime.
De acordo com as investigações, os
assaltantes dispararam três vezes contra
Gilberto, pois acreditavam que o militar
iria reagir. A arma usada no crime, uma
pistola Colt M1911, de calibre 45, foi apreendida pouco tempo depois do fato pela

Polícia Militar do Distrito Federal (GTOP).
Jefferson, apontado como o atirador,
foi preso há três meses por policiais civis
do 2º DP de Valparaíso, enquanto trabalhava num bar localizado numa área
nobre de Brasília. Ele foi localizado e preso
após o recebimento de denúncias anônimas acerca de seu paradeiro. Ele já estava
com mandado de prisão em aberto pelo
latrocínio do militar.

Wesley Batista foi preso há um mês,
em Rio Verde/GO, mediante trabalho
conjunto das equipes da PC de Valparaíso/GO e Rio Verde/GO. Policiais civis
lotados em Valparaíso estiveram por duas
vezes no interior goiano, objetivando
capturar Wesley, tido como a pessoa que
emprestou o veículo utilizado no crime.
Um terceiro participante do delito, Edson
Fagner, foi vítima de homicídio antes do
desfecho do Inquérito Policial.
A diretoria da UGOPOCI gostaria de
elogiar e parabenizar o trabalho desenvolvido pelos policiais civis de Valparaíso
e de Rio Verde pela elucidação deste terrível crime. Os nossos sinceros parabéns!

Deic apresenta suspeito de matar delegado Célio Tristão
O delegado Valdemir Pereira, titular
da Delegacia de Investigações Criminais
(DEIC), apresentou, no dia 03 de outubro
de 2016, o preso Rafael Ferreira de Almeida, de 22 anos, suspeito de ter matado a
tiros o delegado aposentado da Polícia
Civil de Goiás, Célio Cassimiro Tristão, de
73 anos, em dezembro de 2015.
Rafael foi preso em Pontes e Lacerda,
a 483 km de Cuiabá, na fronteira de Mato
Grosso com a Bolívia. Policiais civis de
Goiás foram para Mato Grosso para fazer
a transferência do suspeito. A prisão do
suspeito ocorreu depois de três dias de vigilância na fronteira de Pontes e Lacerda
e a Bolívia. Existe a suspeita de que Rafael
tentava montar uma casa no país vizinho.
Ele estava com a mulher dele, em Pontes

12
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e Lacerda, há aproximadamente 40 dias.
O suspeito foi preso na ocasião do
crime, no entanto, deixou a cadeia de
forma irregular em julho deste ano ao ser
inocentado por um roubo, mesmo com
mandado de prisão cumprido pelos outros crimes. O suspeito é acusado de seis
crimes, entre eles homicídio, receptação
e posse ilegal de arma de fogo, além de

condenações na Justiça.
Ao ser preso, em janeiro deste ano, o
suspeito afirmou ter matado o delegado
aposentado. “Eu enquadrei ele pedindo só
a chave do carro e ele avançou puxando o
cano do revólver ele mesmo e atirando”,
relatou. O delegado aposentado foi
baleado na nuca durante o assalto no
Residencial Guarema, em Goiânia. Ele
chegou a ser levado para o hospital, mas
não resistiu.
A diretoria da UGOPOCI parabeniza
todos os policiais civis da DEIC de Goiás
e dos policiais civis de Pontes e Lacerda,
no Mato Grosso, pela prisão do Rafael Ferreira de Almeida que covardemente tirou
a vida de um dos melhores delegados de
polícia de Goiás.

OPERAÇÕES DA POLÍCIA CIVIL

DERFRVA devolveu 919
veículos no mês de setembro
A Delegacia Estadual de Repressão a
Furtos e Roubos Veículos Automotores
(DERFRVA) fechou o balanço de veículos devolvidos no mês de setembro de
2016. Ao todo, a especializada devolveu
919 veículos automotores que, após
subtraídos, foram recuperados pelas
forças policiais goianas. Em relação ao
mês anterior, quando 864 veículos foram
devolvidos, houve um aumento de 6,37%
nas entregas.
De acordo com o delegado Adriano
Costa, titular da DERFRVA, esse aumento na recuperação é fruto, também, da
atuação dos policiais civis lotados na

Irmãos homicidas presos pelo GENARC de
Valparaíso-GO

especializada frente aos adulteradores de
sinais identificadores e de documentos,
o que acaba facilitando a visualização
e apreensão de tais veículos pelas
forças policiais ostensivas. “É um
trabalho conjunto entre Polícia Civil,
Polícia Militar e Guarda Municipal que
vem surtindo efeitos”, explica.

Divisão de Capturas da DENARC
cumpre 3 mandados de prisão
A Divisão de Capturas da Delegacia
Estadual de Repressão a Narcóticos
(DENARC) deu cumprimento a três mandados de prisão preventiva na manhã do
dia 06 de outubro de 2016.
Flávio Magalhães, condenado em dois
processos pela prática de Roubo (Artigo
157 do Código Penal Brasileiro), foi preso
no Setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia. Ele é condenado ao cumprimento
de 12 anos em regime fechado.
Monise Dionísio, acusada de prática
de roubo, também foi presa no Setor
Carolina Park, na capital. Seu mandado
de prisão havia sido expedido pela 10ª
Vara Criminal de Goiânia.
Antônio Bento, acusado de praticar
o crime de Furto (Artigo 155 do Código
Penal Brasileiro), foi capturado no Setor
Sudoeste, também na capital. Seu man-

dado de prisão havia sido expedido pela
8ª Vara Criminal de Goiânia.
A UGOPOCI parabeniza todos os policiais civis lotados no cartório da divisão
de Capturas da DENARC pelos excelentes serviços realizados. São dezenas de
foragidos capturados por estes bravos
policiais.

Homicidas são
recapturados em
Valparaíso
O Grupo Especial de Repressão
a Narcóticos (GENARC) de Valparaíso, no entorno do distrito Federal,
realizou a recaptura de dois autores
de Homicídio Qualificado (Artigo
121, Parágrafo 2º, do Código Penal
Brasileiro) cuja execução violenta do
crime havia sido captada por câmera
de segurança. A diligência se deu na
noite de quinta-feira, dia 06 de outubro de 2016.
Os irmãos Tiago Lopes de Oliveira
e Higor Lopes de Oliveira estavam
foragidos há oito meses, após terem
fugido da Unidade Prisional de Valparaíso, onde cumpriam prisão preventiva. Eles se encontravam presos
por terem atirado em Marcos Felipe
do Nascimento.
Marcos Felipe do Nascimento
veio a desfalecer em uma via urbana.
Não contentes com esse resultado,
um dos irmãos voltou ao local onde
a vítima estava caída pilotando uma
motocicleta e, após tê-lo atropelado,
retornou por uma segunda vez e desferiu vários chutes contra o crânio de
Marcos. Em seguida, atinge-o na face
com a roda dianteira da motocicleta.

DENARC cumpre três mandados de prisão
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OPERAÇÕES DA POLÍCIA CIVIL

Feliz Natal

Operação Saco Cheio
Um integrante de uma das maiores
quadrilhas de roubo de cargas foi preso
na tarde do dia 06 de Outubro de 2016
por uma equipe de policiais civis da Delegacia Estadual de Repressão a Roubos
de Cargas (DECAR).
A prisão de Rogério Areda Melo foi
realizada no contexto da deflagração da
segunda fase da Operação Saco Cheio,
destinada a fechar o cerco contra esse
tipo de organização criminosa em todo o
estado. A quadrilha da qual Rogério fazia
parte centralizava sua ação em Anápolis,
onde se especializou no roubo e venda
de cargas do setor de secos e molhados.
Com a prisão de Rogério, a DECAR
contabiliza, até o mês de outubro, de

Rogério Areda Melo foi preso na 2ª fase da
Operação Saco Cheio

70 prisões em 2016, e também a desarticulação de mais de 10 organizações
criminosas.
Parabéns aos policiais civis da DECAR
pelos serviços realizados em prol da comunidade.

100% de Elucidação de
Homicídios e Latrocínios
A 15ª Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC), com sede em Goianésia, no Vale do São Patrício, chegou no
mês de outubro mantendo a marca
de 100% de elucidação dos crimes
contra a vida e latrocínios ocorridos
no município.
De acordo com o titular da 15ª
DRPC, Marco Antônio Maia, de janeiro a este mês do corrente ano foram
elucidados com autoria definida 11
homicídios e um latrocínio na cidade
de Goianésia. Foram presos 12 autores. Dois menores foram apreendidos.
A Polícia Civil chegou ao marco da
totalidade dos crimes de homicídio
resolvidos em agosto deste ano, com
a prisão de Welvisley Ribeiro de Brito

14
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no dia 10 e a conclusão do Inquérito
Policial, seguindo-se à remessa deste
ao Poder Judiciário local.
A direção atual da UGOPOCI
parabeniza todos os policiais civis
lotados na 15ª Delegacia Regional
de Polícia Civil (DRPC), com sede em
Goianésia, pelo empenho, trabalho e
investigação na elucidação dos crimes
contra a vida e latrocínios ocorridos
no município.

GAB prende integrante
de quadrilha mais
perigosa do Paraná
O último membro de uma quadrilha
considerada uma das organizações criminosas mais perigosas do Paraná foi
preso por policiais do Grupo Antirroubo
a Bancos (GAB). A ação se deu como uma
das fases da Operação “Terrore”, coordenada pelo Ministério Público do estado
sulino. Josias Paiva foi capturado em sua
residência, no Setor Faiçalville, região sul
de Goiânia.
De acordo com investigações, Josias
era responsável pela confecção dos explosivos utilizados por uma organização
criminosa acusada de ter cometido roubo
de pelo menos sete agências bancárias
entre fevereiro e maio deste ano. Ao todo,
quatro pessoas foram pesas e uma veio a
óbito em confronto com a polícia.

OPERAÇÕES DA POLÍCIA CIVIL

Operação Livramento
A Polícia Civil, por meio da Delegacia
de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), desencadeou no dia 19
de outubro a Operação Livramento, cujo
objetivo foi desarticular uma organização
criminosa composta por servidores públicos, advogados e presos do complexo
prisional de Aparecida de Goiânia.
Ao todo foram cumpridos 134 mandados, sendo 35 de prisões preventivas, 28
de prisões temporárias, oito conduções
coercitivas e 63 de busca e apreensão.
Pela Operação Livramento foram
presos cinco advogados, 30 servidores
e ex-servidores da Superintendência
Executiva de Administração Penitenciária

(SEAP). Foram conduzidos coercitivamente um advogado e outras sete pessoas.
Os demais presos são detentos e ex-detentos do complexo prisional.
Durante a investigação da DRACO
foi revelado um esquema de corrupção
sistêmica dentro dos presídios. Vários ser-

vidores envolvidos na liberação irregular
de presos, alguns por meio de falsificação
de decisões judiciais, uso de atestados
médicos falsos, etc.
Com o esquema criminoso, todos os
envolvidos lucravam. Desde o agente que
recebia inicialmente o preso na Central
de Triagem e indicava ou exigia a contratação dos advogados operadores do
esquema, até o carcereiro que abonava as
faltas dos presos em regime semiaberto
em troca de favores sexuais.
Além das prisões, foi ainda determinado o afastamento das funções de
todos os servidores e ainda a suspensão
do exercício da advocacia dos causídicos.

Quadrilha que aplicou golpe milionário em
Goiânia é presa pelo GREF/DEIC no Sul do país
Uma quadrilha responsável pela aplicação de um golpe milionário na Região
Metropolitana de Goiânia foi apresentada
no dia 01 de novembro de 2016 pelo Grupo de Repressão ao Estelionato e Outras
Fraudes (GREF) da Delegacia Especial de
Investigações Criminais (DEIC). As prisões
dos quatro membros levaram os investigadores aos estados de Santa Catarina e
Paraná para realizar as capturas.
Os indivíduos são investigados pela
prática de um golpe conhecido como
“Arara”. A partir da aquisição de empresas
e da transferência de sua propriedade
para laranjas, o grupo inicia várias negociações, centradas na compra de produtos, os quais jamais são pagos.
De acordo com a delegada Mayana
Rezende, titular do GREF, a quadrilha se
instalou na Região Metropolitana de Goiânia em setembro de 2015. Após alugar
uma mansão, iniciaram a compra de três
empresas caracterizadas por atuarem há
vários anos no mercado, e abriram uma
filial no setor de calçados e vidraçaria.

As propriedades foram transferidas para
laranjas.
A partir dessa aquisição, os membros
da quadrilha passaram a adquirir produtos para os estabelecimentos, além
de outros tipos de bens. Assim, foram
comprados um caminhão, um automóvel,
um quadriciclo e uma lancha. Durante a
investigação, foi apurado um volume de
compras calculado em R$ 1 milhão.
Após as compras, os membros da quadrilha abandonaram as empresas e desa-

pareceram com os bens adquiridos. Com
a evolução dos trabalhos investigatórios,
verificou-se que chefes da organização
criminosa viviam como empresários de
prestígio em Santa Catarina.
A partir do deslocamento de equipe
de policiais do GREF para Santa Catarina
e Paraná, foram presos Robson Carlos
Rabelo, 33 anos, e Márcio de Almeida,
38 anos, os quais são os chefes da organização. Também em Santa Catarina foi
presa Carla Luciene Militão Haag, 43 anos.
Odair Pedro da Silva, 43 anos, foi preso
no Paraná. Em desfavor deste havia dois
mandados de prisão preventiva. Odair
já se preparava para aplicar novo golpe
“arara” em Londrina.
A UGOPOCI parabeniza todos os policiais civis, lotados no Grupo de Repressão
ao Estelionato e Outras Fraudes (GREF)
da Delegacia Especial de Investigações
Criminais (DEIC) pelos excelentes trabalhos realizados e pelas investigações que
culminaram com a prisão desta quadrilha.
Os nossos estimados parabéns!
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Feliz Natal

Visitas Solidárias
A diretoria da União Goiana dos Policiais Civis – UGOPOCI, pensando sempre
no bem estar de seus associados, estará
realizando aleatoriamente VISITAS SOLIDÁRIAS de cordialidade aos seus filiados.
Essas visitas serão destinadas exclusivamente àqueles associados que estão com
alguns problemas de saúde, que estão
acamados, doentes, ou internados.
Além do conforto humano, a direção
da UGOPOCI estará realizando nestas
visitas uma diretoria itinerante onde
serão repassadas aos associados todas
as demandas e ações propostas pela entidade. Nas visitas serão esclarecidas todas
as dúvidas que os associados possam ter.
Também estaremos ouvindo sugestões
e críticas.
Dando início as VISITAS SOLIDÁRIAS, na manhã do dia 15 de Julho de
2016, o Diretor Administrativo Josenilton
Tavares e a Assessora Jurídica da União
Goiana dos Policiais Civis – UGOPOCI,
Raquel Marques, estiveram da cidade de
Inhumas - GO tratando de assuntos de
interesses do associado JOÃO BATISTA
REZENDE, junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS) local.
Na ocasião fizeram uma visita especial
ao sócio fundador INSPETOR JOÃO HIPÓLITO, que ficou muito satisfeito com a
visita, muito simpático com os representantes da entidade, no alto de seus mais
de oitenta anos se colocou à disposição
para a implantação de uma sala de atendimento para filiados da entidade. Os
diretores da UGOPOCI agradeceram à
oferta e a gentileza.
16
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dos, dois sócio-fundadores.
A primeira visita, realizada na parte da
manhã, foi para o associado OSVALDO
FERREIRA DA SILVA, policial civil que
por muitos anos defendeu a sociedade
goiana. Já na parte da tarde, desde mesmo dia, a diretoria da entidade foi até o
Setor São Bernardo, em Trindade, e visitou o policial civil aposentado DIONÍSIO
GOMES BORGES, outro guerreiro, que ao
longo da sua atividade policial honrou o
nome da polícia civil de Goiás.

João Hipólito com os diretores da UGOPOCI

Já na manhã do dia 24 de agosto de
2016, o presidente José Virgílio, juntamente com a vice-presidente Nelma Félix
e o diretor Josenilton Tavares foram até
a cidade de Trindade visitar dois associa-

Diretoria da UGOPOCI visita o associado
Dionisio Gomes Borges, em Trindade

Diretoria da UGOPOCI visita o associado
Dionisio Gomes Borges, em Trindade

Na tarde do dia 05 de setembro de
2016, foi à vez da diretoria da UGOPOCI
visitar no Hospital São Francisco, no Setor
Aeroporto, o companheiro e agente de

RECONHECIMENTO
polícia de classe especial SALVIANO DA
SILVA LEITE, que na oportunidade estava
acompanhado de sua fiel e amiga esposa
Dona Maria.
Desejamos registrar a felicidade do
policial civil Salviano quando ao perceber
nossa presença. Isto mostra a importância do respeito que temos e que devemos
ter por aqueles que construíram a história
da polícia civil de Goiás.

Outra visita realizada, no dia 16 de
setembro, foi para o agente da polícia civil
e sócio fundador da entidade BENEDITO
AFONSO DO NASCIMENTO. Na oportunidade estava acompanhado da sua esposa Dona Maria de Lourdes. Ressaltamos
que o casal ficou muito feliz com a visita
dos diretores da UGOPOCI, agradecendo
imensamente pelas palavras de carinho
e de conforto.

Virgilio, Benedito, Maria de Lourdes e Nelma
Visita ao associado Salviano da Silva Leite

Dando continuidade as Visitas Solidárias, no dia 16 de setembro, o presidente
José Virgílio, juntamente com a vice-presidente Nelma Félix visitaram mais
dois associados. O primeiro a ser visitado
foi o policial civil DOMICIANO MARINHO, conhecido por todos por MARROM,
que sofreu um derrame e se encontra
afastado de suas funções policiais para
tratamento intensivo da saúde.

Já no dia 28 de Setembro, o presidente José Virgilio visitou no Hospital de
Urgência de Goiânia – HUGO, o policial
civil MARLON CARLOS SILVA, que na
oportunidade estava internado por ter
levado um tiro na perna numa tentativa
de assalto.
Na época, o policial Marlon agradeceu
pela visita do presidente da UGOPOCI
e mandou agradecer a todos pelas
manifestações de carinho e apoio, principalmente dos policiais civis e militares

que atenderam a ocorrência em que fora
vítima.

Marlon recebe a visita do presidente da
UGOPOCI no HUGO

No dia 29 de setembro, a diretoria
da União Goiana dos Policiais Civis
– UGOPOCI realizou mais duas visitas
solidárias. Na primeira delas, a diretoria
foi até a residência do policial civil ANTONIO CARLOS DE PAULA, conhecido por
Inspetor Peninha, morando atualmente
na cidade de Senador Canêdo. Lá, a diretoria foi recebida por ele, sua esposa
Ana Cláudia e seu filho Helbio, onde foi
servido e degustado um delicioso bolo
e um excelente cafezinho. Pra quem não
sabe o Inspetor Peninha já foi piloto de
avião monomotor. O inspetor está acometido de algumas doenças, porém está
se recuperando aos poucos. Desejamos
ao associado a sua melhora.

Policial civil Domiciano (Marrom)
recebe em sua casa a visita da
diretoria da UGOPOCI

Policial civil Antonio Carlos (Peninha) recebe a
visita da diretoria da UGOPOCI

A segunda visita, igualmente importante, foi ao companheiro e agente de
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polícia RICARDO VIEIRA (o Ricardinho
do GT-3). Foi uma visita extremamente
gratificante, pois, restou muito evidente
a alegria estampada em seu rosto quando
a diretoria da UGOPOCI chegou à sua
residência.
Entre uma conversa e outra, o policial
Ricardinho reportou-nos que não lembra
de ter recebido a visita de nenhum colega da polícia civil em sua residência. De
acordo com o presidente José Virgílio,
“isso nos deixou triste, pois sabemos
que somos passageiros, mas ainda em
vida somos esquecidos com muita facilidade. Inclusive, algo que perdemos foi
exatamente o espírito de coleguismo/
companheirismo. Basta aposentar-se
para ser esquecido”.

com relação à carreira do policial civil.
Graças ao bom Deus e a medicina, o
escrivão Jaime foi socorrido a tempo e recupera-se bem das queimaduras. Já está
em sua residência, sendo acompanhado
de perto pelos familiares. De acordo com
o presidente da UGOPOCI, José Virgílio,
“essas visitas tem nos aproximados mais
dos nossos associados, principalmente
daqueles com algum problema de saúde.
Agradecemos ao nosso Pai Maior por estar
nos permitindo participar deste processo de
respeito ao próximo”.

Beatriz (esposa), Élio (filho), Virgílio, Escrivão
Jaime, Nelma e Josenilton

Ricardinho (GT3) juntamente com seu pai e
diretoria da UGOPOCI

No dia 04 de outubro, o presidente
José Virgílio juntamente com a vice-presidente Nelma Félix e o diretor administrativo Josenilton Tavares visitaram
o companheiro de longas datas, escrivão
JAIME CASTRO DOS SANTOS, o qual se
encontra em recuperação em decorrência
de um acidente em que fora queimado
por soda cáustica, queimadura profunda,
de 3º grau.
A diretoria da UGOPOCI, nestas visitas,
tem o propósito de levar uma palavra de
conforto e de assistência aos associados,
além de prestar vários esclarecimentos e
sanar diversas dúvidas, principalmente
18
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No dia 14 de outubro a Diretoria da
União Goiana dos Policiais Civis – UGOPOCI visitou o sócio fundador EDSON
ARAÚJO, conhecido como Inspetor EDINHO, EDINHO VILA NOVA ou seu Nenê.
Na época o policial civil Edinho encontrava internado no Hospital Renaissance recuperando-se de um trauma.
Infelizmente, no dia 18 de outubro, por
volta das 3 horas da madrugada, a Diretoria da UGOPOCI recebeu a triste notícia
do falecimento do policial civil e sócio
fundador Inspetor Edinho. O mesmo foi
velado e enterrado no cemitério Jardim
das Palmeiras, em Goiânia.

Visita solidária promovida pela UGOPOCI
visita sócio fundador Edinho

Feliz Natal
O projeto Visitas Solidárias é uma
iniciativa da atual diretoria da UGOPOCI
e tem por objetivo principal levar aos
associados, principalmente àqueles que
mais necessitam, de uma palavra de
conforto, de carinho e de perspectivas de
melhoras. Há momento na vida em que
nada é capaz de realmente nos acalentar
o coração, mas saber que temos amigos
e pessoas que nos amam, traz sempre
algum conforto.
Temos a certeza que as visitas são importantes para a recuperação dos nossos
associados que se encontram enfermos.
É uma forma de demonstrar respeito
àqueles que fizeram a história da Polícia
Civil da nossa entidade UGOPOCI.
Assim sendo, a diretoria da UGOPOCI,
salienta e registra a todos os associados
que podem contar sempre com a entidade. Os telefones estão ligados 24 horas
por dia para atender carinhosamente
cada filiado que necessitar.
Vivemos para os associados e é para
eles que existimos. Não há razão alguma
da existência da UGOPOCI se não for para
atender aos seus filiados. Se você, amigo
policial civil, souber de algum associado
que necessite, com certa urgência, da
nossa visita, da nossa visita solidária, seja
por qualquer motivo, entre em contato
conosco. Ligue (62) 3225-4215 ou envie
um e-mail para ugopoci@yahoo.com.br
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VISITA AO INTERIOR

VISITA À REGIONAL DE IPORÁ
No dia 22 de setembro a Diretoria
da União Goiana dos Policiais Civis –
UGOPOCI visitou a sede da Delegacia
Regional de Iporá - Goiás. A visita foi
importante para mostrar o que estamos
fazendo, quais os avanços e os próximos
passos, e ainda,tirar dúvidas, prestar esclarecimentos, orientar, enfim, prestar as
informações necessárias.
Diante de outras autoridades presentes, a diretoria da UGOPOCI ficou
bastante lisonjeada pelos elogios que
recebeu. O presidente José Virgílio fez
questão de agradecer aos presentes
à reunião. “Queremos de publico agradecer a essas autoridades e demais representantes classistas e a cada policial
civil que se fizeram presentes na reunião
na regional de Iporá.”
A UGOPOCI tem trabalhado com
muita seriedade em defesa dos direitos
de seus filiados. Portanto, onde quer que
esteja, não se preocupem, a entidade
continuará agindo com total responsabilidade.
Por fim, agradecer ao delegado Regional Dr. Ronaldo pela deferência e, imensamente aos nossos filiados e colaboradores Elaine e Walter pela gentileza de nos
receber e representar nossa entidade,
em nome dos quais cumprimentamos
todos os policiais lotados na Delegacia
Regional de Iporá.
Desde já, a diretoria da UGOPOCI
agradece pela recepção e pela forma
com que foi recebida, com muita cordialidade e total atenção dos policiais civis.
“Ficamos de fato satisfeitos, visto que essa é

Diretoria da UGOPOCI visita sede da regional de Iporá

uma bandeira que empunhamos – atenção
e respeito com nossos policiais- e foi assim

que nos sentimos naquela delegacia”, finalizou o presidente José Virgílio.

Policiais civis de Iporá participam de reunião com a
UGOPOCI e demais entidades de classe
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Feliz Natal

Reunião com a Diretoria
da Polícia Civil
A diretoria da União Goiana dos Policiais Civis – UGOPOCI foi recebida no
dia 22 de setembro de 2016, pela Diretoria
Geral da Polícia. O Delegado Geral, Álvaro
de Cássio, e o Delegado Geral Adjunto, Marcelo Aires, o Gerente de Gestão Financeira,
Eraldo Augusto e o novo Superintendente
de Polícia Judiciária, Alécio Moreira de
Sousa, receberam toda a diretoria para uma
reunião de trabalho onde foram debatidos
questões e interesses em comum entre a
instituição Polícia Civil e a UGOPOCI.
A direção da UGOPOCI foi bastante

Reunião de trabalho com a direção da Polícia Civil

elogiada por sua atuação equilibrada e proveitosa, pautada
sempre pelo respeito e também pela luta em defesa dos seus
associados. Mesmo tendo obrigação, por efeito estatutário,
de defender somente seus associados nas demandas e ações,
todas as últimas conquistas da entidade beneficiaram um elevado número de policiais civis, inclusive os não sócios, como
abono de permanência, aposentadoria especial, promoções,
mudança de níveis e de padrões, aumento da verba do AC4,
além da conquista da última reunião em que foi acordado
com o governo o pagamento da parcela dos 12,33% a todos
os policiais civis.
O presidente José Virgílio disse que ficou bastante satisfeito
com a reunião e garantiu que a UGOPOCI fará um trabalho em
conjunto com a direção da polícia civil. “Temos convicção
que aos poucos iremos avançar em certa medida até
alcançar os objetivos propostos. A direção da polícia é
e sempre foi parceira da UGOPOCI. Estaremos sempre
prontos para ajudar no que for possível. Nossa atuação
será pautada pela responsabilidade e, sobretudo, zelando pelo nome da nossa instituição e também da nossa
querida entidade”.
22
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Reunião da Diretoria da UGOPOCI com a Diretoria da DGPC
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Trabalho realizado
por Policiais Civis
O presidente da União Goiana dos
Policiais Civis – UGOPOCI, José Virgílio
juntamente com o vice-presidente Ricardo Vilaverde estiveram reunidos, no início
do mês de outubro, com o Coordenador
de Modernização e Planejamento, agente de polícia de classe especial Marcos
Valverde, coordenação ligada a Gerência
de Gestão e Finanças da Polícia Civil de
Goiás, para conhecer o trabalho realizado
por policiais civis que estão à frente de algumas coordenações, projetos e serviços.

O engenheiro e policial civil Cláudio
é o chefe e responsável pelo Núcleo de
Arquitetura, Engenharia e Serviços
Gerais da Polícia Civil - NAESG. Já o
escrivão Tiago é o assistente do Programa Dinheiro Direto nos Quartéis
Delegacias e Unidades Prisionais (PDDQDeUP), programa ligado diretamente a
Secretaria de Segurança Pública e Justiça.

Escrivão Tiago Lima Pereira, Assistente do
PDDQDeUP

Na oportunidade foi apresentado o
trabalho realizado pelos policiais civis,
engenheiro Cláudio Alves Dias (agente
de polícia de classe especial), arquiteto
Luis Cláudio de Morais Corrêa (agente
de polícia de classe especial), agente de
polícia de 1ª classe Paulo Rodrigues
Chaves (responsável pelos serviços geAgente Marcos Valverde, Coordenador de
Modernização e Planemamento

rais) e também pelo trabalho realizado
pelo escrivão de polícia de classe especial
Tiago Lima Pereira.

Engenheiro e agente de polícia Cláudio Alves
Dias, chefe do NEA

O trabalho realizado pelo PDDQDeUP em parceria com o Núcleo de
Arquitetura, Engenharia, e Serviços
Gerais - NAESG, no caso especifico da
Polícia Civil, tem como um dos objeti-
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vos realizar projetos, reformas, serviços
gerais e aparelhar delegacias do Estado.
Os recursos são oriundos de repasses de
recursos realizados pela Secretaria da
Segurança Pública.
De acordo com o escrivão Tiago Lima,
já foram repassados R$2.178.600,00 para
unidades da Polícia Civil contemplando 19 unidades. A definição e eleição
das unidades que serão contempladas
competem ao Delegado Geral da Polícia
Civil. Ao Conselho Comunitário da Uni-

Quartéis, Delegacia e Unidades Prisionais
já se mostrou um modelo eficiente para
realização de reformas e manutenção das
Unidades Policiais tendo em vista o baixo
custo para execução das obras. Há casos
de descontos de 28% sobre o valor proposto para licitação que é na modalidade
Carta Convite.
São os próprios servidores e a comunidade local que definem as prioridades,
o que valoriza o policial civil e aproxima
a comunidade. Outro fator importante é

com recursos financeiros e materiais,
aumentando sobremaneira os recursos
investidos. Algumas unidades chegaram
a mais que triplicar o valor investido na
obra com as contribuições.
A diretoria da UGOPOCI gostaria de
parabenizar e enaltecer o trabalho destes
valorosos policiais civis. A realização de
trabalhos como estes, modernizando
estruturalmente as delegacias da policia
civil, dignificam e valorizam a carreira dos
policiais civis.

dade Executora cabe gerir os recursos
recebidos.
O Programa Dinheiro Direito nos

a participação da comunidade e de outros órgãos e entidades que contribuem
não só com as atividades, mas também

Seguem fotos de algumas unidades
que receberam os recursos e já realizaram as reformas:
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VISITA DA UGOPOCI

Feliz Natal

Hospital do Servidor
Público de Goiás
A diretoria da União Goiana dos
Policiais Civis – UGOPOCI, através do
presidente José Virgílio e do vice Ricardo
Vilaverde, juntamente com representantes do Fórum em Defesados Servidores
e Serviços Públicos do Estado de Goiás
conheceram no dia 05 de outubro de
2016 o Hospital do Servidor Público de
Goiás. O convite para a visita foi feito pelo
presidente do IPASGO, Francisco Taveira
Neto e integra a política de gestão compartilhada com os servidores públicos,
em vigor no Instituto desde 2012.
Conduzidos pelo presidente do Instituto, os servidores conheceram todas as
alas do futuro hospital, que já está em fase
de conclusão. Os detalhes técnicos foram
repassados pela engenheira responsável
pela obra, Vanessa Andrade. Ela mostrou
onde vão funcionar os apartamentos e
enfermarias, UTIs pediátrica e adulta, centro cirúrgico, a triagem, os consultórios,
área de diagnósticos e de quimioterapia
e a emergência. E ainda a parte administrativa, de serviços e o auditório para 149
pessoas. A engenheira explicou também
sobre os materiais usados na obra e que
tudo está sendo feito de acordo com as
legislações pertinentes; e ainda esclareceu em que fase cada ala se encontra e
respondeu a dúvidas dos servidores.
Ao final da visita, os representantes
das entidades falaram da importância
do hospital para os servidores e suas
famílias e da certeza de que se trata de
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Diretoria da UGOPOCI visita obras do Hospital do Servidor Público de Goiás

Maquete do Hospital do
Servidor Público Estadual

VISITA DA UGOPOCI
um bem dos servidores. A presidente do
Sintego, Sindicato dos Trabalhadores em
Educação lembrou que o sonho de ter
um hospital para os usuários do Ipasgo
é antigo e que em alguns momentos,
os servidores até perderam a esperança
de ver a unidade construída, mas agora
o sonho está próximo de ser realizado.
“Nós vamos demarcar duas fases no Ipasgo:
uma antes e outra, depois do Hospital do
Servidor Público”, disse Bia de Lima.
Para José Virgílio, presidente da UGOPOCI, a União Goiana dos Policiais Civis, uma dascoisas que chamou a atenção
foi a preocupação com a funcionalidade
da unidade. Ele disse estar satisfeito com
o andamento de uma obra desse porte.
“Parabéns a toda equipe do Ipasgo e espero

AÇÃO SOCIAL

que a obra fique pronta dentro do prazo”,
concluiu.
Já o presidente do Sindgestor, o Sindicato dos Gestores Governamentais de
Goiás, Eduardo Aires, lembrou que a obra
é resultado da gestão compartilhadas
com os servidores. “Eu dou parabéns a nós
todos porque foi a partir da gestão com a
nossa participação é que essa unidade foi
idealizada e está sendo construída”.
Francisco Taveira Neto agradeceu a
presença dos colegas servidores públicos
e disse que essa é uma obra emblemática da mudança de paradigma que vem
ocorrendo no Instituto desde 2011. Ele
pediu que os servidores agora se empenhassem em pensar no modelo de gestão
da unidade para que ela esteja em funcio-

namento dentro do prazo previsto. “Aqui
muito em breve, será nosso porto seguro,
um hospital geral, que não existe outro do
mesmo porte na rede credenciada, onde
o usuário Ipasgo terá toda atenção que
merece”, arrematou.
LOCALIZAÇÃO
O Hospital do Servidor Público
está sendo construído numa área
de 21.455,69 metros, em terreno ao
lado da AGECOM (antigo Cerne), na
Avenida Dom Abel esquina com a
Avenida SC-01, no Parque Acalanto,
região Sul de Goiânia. As obras foram iniciadas em janeiro de 2015.

Doação de brinquedos

A diretoria da União Goiana dos
Policiais Civis - UGOPOCI fez a entrega, no dia 14 de outubro de 2016,
de brinquedos para crianças vítimas
de Câncer assistidas pela AAVCEG Associação de Apoio às Vítimas de
Câncer do Estado de Goiás. A doação
fez parte das festividades em homenagem ao dia das crianças.
A iniciativa foi da diretoria da
UGOPOCI em parceria com a AAVEG
e contou com a participação dos
associados da entidade e amigos
que doaram grande quantidade de
brinquedos.
Todos os brinquedos arrecadados
foram entregues na sede da AAVCEG
- Associação de Apoio às vítimas de
Câncer do Estado de Goiás e contou

com a presença da diretoria executiva da
UGOPOCI.
A diretoria da UGOPOCI ficou lisonjeada em poder ajudar uma entidade que
ajuda crianças vítimas de câncer. Esse foi

verdadeiramente um ato de amor.
A diretoria da entidade gostaria de
agradecer imensamente por todos
aqueles que se dispôs a doar os brinquedos às crianças vitimas de câncer.

Diretoria da UGOPOCI faz doação de brinquedos a AAVCEG
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Homenagem a Policiais Civis
Recém Aposentados
A Diretoria da União Goiana dos
Policiais Civis - UGOPOCI, através do
presidente José Virgílio, participou no
dia 21 de outubro de 2016, de uma homenagem aos policiais civis aposentados
recentemente.
A homenagem foi uma propositura
da Diretoria Geral da Polícia, entregue
pelo delegado geral, Álvaro Cássio dos
Santos, e se deu pelos relevantes serviços
prestados ao longo do período no qual
os servidores agraciados permaneceram
efetivos.
Entre os homenageados figurava
o nome da Delegada de Polícia Classe
Especial I e diretoria da UGOPOCI Gildeci
Alves Marinho, detentora de uma folha de
serviços de 43 anos junto à instituição.
Seu ingresso se deu aos 16 anos, após
processo seletivo. Ela se destacou pelo
pioneirismo e pela dedicação no combate, sobretudo, à violência doméstica
contra a mulher.
Outro nome homenageado foi o
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Presidente José Virgílio participa de solenidade em homenagem
aos associados da UGOPOCI recém aposentados

Delegado de Polícia Classe Especial I
Antônio Carlos de Lima. Em seu histórico
registram-se passagens marcantes como
Delegado Geral Adjunto, bem como em
órgãos de relevância como a Gerência
de Ensino da Polícia Civil e a Diretoria de
Apoio Administrativo e Financeiro. Lima
também teve atuação destacada como
superintendente do PROCON Goiás.
Também foi homenageado o depu-

tado federal e delegado João Campos,
na solenidade foi representado por seu
filho, João Marcos Campos. Ex-presidente
da Associação dos Delegados de Polícia
do Estado de Goiás (Adpego) e da Confederação Nacional dos Delegados de
Polícia do Brasil (Condepol), João Campos
atualmente cumpre seu terceiro mandato
na Câmara dos Deputados.
Outro agraciado com a homenagem

DESCANSO MERECIDO
foi o Agente de Polícia Classe Especial e
diretor da UGOPOCI Jovani Cabral Pereira.
Com atuação marcante em Anápolis, sua
atuação social, sobretudo no período do
natal, por meio da distribuição de mantimentos e presentes, foi destacada pelo
delegado geral, Álvaro Cássio.
Outra homenageada na solenidade
foi a Escrivã de Polícia de Classe Especial
Alaíde Nunes da Silva. Durante sua permanência na ativa teve passagens por
diversos Distritos de Polícia (DDPs) em
Goiânia, tendo permanecido na Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA)
por mais de 10 anos.
O presidente da UGOPOCI, José Virgílio, fez questão de ressaltar a importância
desta homenagem aos policiais civis.
“Parabenizamos o gesto do Delegado Geral, Dr. Álvaro de Cássio dos Santos e sua
equipe, por demonstrarem reconhecimento
ao trabalho prestado por esses servidores.
Nossa gestão frente à entidade tem, insistentemente, apontado para a necessidade
de maior integração dentro da Polícia
Civil, seja entre os ativos, seja entre ativos
e inativos. Nós não podemos aceitar como
normal que o policial ao se aposentar seja
esquecido, deixado de lado. Pensamos que
esses profissionais representam a história
da polícia, eles é que conduziram os des-

João Marcos Campos (representando seu pai João Campos), Alaíde, Dr. Alvaro, Dra. Gildeci, Dr.
Antônio Carlos e Jovani Cabral: Homenageadoso

tinos da Polícia Civil, portanto, merecem
todo o nosso respeito.”
Todos os homenageados são associados da UGOPOCI, razão maior para
externarmos nosso reconhecimento
e parabeniza-los pelo título recebido.
“Desejamos que Deus esteja presente
em suas vidas e gozem de uma aposentadoria tranquila com seus familiares, e
aqueles que por ventura forem atuar em
outras áreas, que tenham muito sucesso”,
finalizou o presidente da UGOPOCI
Além da presença marcante da UGOPOCI, prestigiaram o evento os delegados
Marcelo Aires Medeiros, delegado-geral

adjunto; Josuemar Vaz de Oliveira, titular
da 1ª DRP; Fábio Vilela, titular da 3ª DRP;
Lilian de Fátima Sena, Gerente de Correições e Disciplina da PCGO; Gustavo Carlos
Ferreira, gerente de Planejamento Operacional; Eraldo José Augusco, gerente
de Gestão e Finanças; Waldson de Paula
Ribeiro, presidente da ADPEGO; Silvana
Nunes Ferreira, presidente do Sindepol;
Paulo Sérgio Araújo, presidente do Sinpol;
Reinaldo Koshiyama, José Bontempo da
Cruz, Sidnei Costa Sousa, Abadio Souza
e Silva, Ailton Ligório, Daniel Adorni e os
aposentados Alfredo Tormin e Missias
Rodrigues Freitas.
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Aposentadoria
Especial
O delegado geral da Polícia Civil
de Goiás, Álvaro Cássio, e o delegado
geral adjunto, Marcelo Aires, entregaram pessoalmente, no dia 10 de
novembro de 2016, a portaria de
aposentadoria especial de agentes
e escrivães. Os policiais civis foram
recebidos no Gabinete da Diretoria
Geral. Na ocasião, os dirigentes da
PCGO agradeceram aos servidores
recém-aposentados pela relevante
contribuição realizada em prol da
instituição.
Os policiais recém-aposentados
destacaram o caráter inédito da iniciativa da Diretoria. De acordo com eles, é a
primeira vez em que servidores incluídos
no quadro de inativos são chamados para
que lhes sejam entregues as portarias
garantidoras de sua nova condição.
“Vocês agora têm um descanso merecido, porque honraram a nossa profissão
de maneira digna e honrada”, afirmou
Marcelo Aires. Já o delegado geral salientou que a aposentadoria não significa o
fim da condição de policial. “Vocês agora
estão aposentados, mas sempre serão
policiais. As portas da Polícia Civil sempre
estarão abertas para vocês”, afirma.

Confira a lista dos servidores
recebidos pela Diretoria da PCGO:
– Maria de Fátima Cunha (Escrivã de
Polícia);
– Marlívia Gonçalves da Silva Costa
(Escrivã de Polícia);
– Maria Olívia de Faria Dias
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Policiais civis recebem a portaria de aposentadoria do delegado geral

(Dactiloscopista);
– Grimailza Gomes Valverde
Nascimento (Escrivã de Polícia);
– Hélio José Marciano (Agente
Policial);
– Luiz Aécio Costa (Dactiloscopista).
A Diretoria da União Goiana dos
Policiais Civis - UGOPOCI gostaria de
parabenizar a diretoria geral da policia
civil por esta iniciativa, principalmente
por prestigiar quem está se aposentando, deixando as portas da polícia civil
sempre abertas. Por outro lado, a direção
da UGOPOCI gostaria de parabenizar a
Maria de Fátima, a Marlívia, a Maria Olívia,
a Grimailza, o Hélio e o Luiz Aécio pelas
merecidas e sonhadas aposentadorias.
Vocês fazem parte da história da polícia
civil. Além dos nossos parabéns, gostaríamos de agradecer a cada servidor
pelos anos dedicados a nossa instituição
e, principalmente a sociedade goiana.
Vocês foram e serão sempre os nossos
heróis. Parabéns!!!

Diretora da UGOPOCI Marlívia entre os
delegados Marcelo Aires e Álvaro Cássio

ARTIGO

ELEIÇÕES: O QUE APRENDEMOS?
A LIÇÃO QUE FICA
Passadas as eleições municipais,
resta-nos fazer uma reflexão, ainda que
superficial, sobre o pleito e o fracasso
que os policiais civis experimentaram nas
urnas. O resultado mostra a necessidade
de mudança no modo de pensar e agir no
campo da política.
É correto afirmar que só pelo fato
de muitos colegas haverem encarado
candidaturas sem qualquer estrutura,
sozinhos, apenas pelo o nome e credibilidade, são elogiáveis, e, com muita
razão, pois não há desenvolvimento
sem sociedade e não há sociedade
sem política e aqueles segmentos
que não estão inseridos ou que não
participam da vida política social
estão fadados ao fracasso, a desaparecerem, serem esquecidos.
Enquanto presidente da União Goiana dos Policiais Civis - UGOPOCI tenho
conversado bastante sobre um projeto
de nível estadual visando inserir a ideia
de amadurecimento politico e participação consciente dos nossos policiais nos
pleitos eletivos. Como já dissemos em
textos passados, defendemos que nas
maiores cidades tivéssemos dois ou três
candidatos a vereador, a depender do
momento, quem sabe até candidatura
ao cargo de prefeito e vice-prefeito. Nas
cidades médias e pequenas onde há policiais civis lotados, ao menos um candidato para a câmara, o que aumentaria as
chances de termos um número razoável

de policiais civis com mandato no Poder
Legislativo Municipal.
A princípio, parece que não há importância, mas asseguro que é um erro
pensar assim. Os vereadores podem
ajudar muito, seja nas questões ligadas
apenas ao município que representa,
seja para somar força nas demandas que
digam respeito ao governo estadual.
Tenho convicção que o vereador pode
exercer um papel relevante na resolução
de vários problemas, sobretudo, no que
se refere às questões de logística e estrutura física junto ao Poder Executivo local
(municipal).
O prefeito, com certeza pode muito
mais (sendo ele um policial civil acredito
que poderá evoluir sensivelmente e avançar na conquista dos nossos objetivos).
Fora isso, há um campo de atuação em
que tanto os prefeitos como os vereadores podem ajudar muito. Refiro-me às
lutas de interesse de toda a categoria e
que a solução depende do governo do
estado, em que sempre estamos sozinhos
ou quase só. Certamente, que com uma
bancada de vereadores e/ou prefeitos as
coisas poderiam ser diferentes, por óbvio
que o mandato tem peso na hora de
sentar à mesa para negociar e, não tenho
dúvidas, algumas dezenas de policiais
com mandato resulta em maior força e
respeito em favor dos policiais.
A título de informação somente do
quadro de servidores da Polícia Civil

foram mais de cinquenta candidatos a
vereador, prefeito e vice- prefeito. Desses,
segundo apuração Tribunal Regional Eleitoral, tivemos 3 (três) reeleições e apenas
4 (quatro) eleitos, somando o total de 7
(sete) policiais civis com mandato para os
próximos 4 (quatro) anos, (considerando
todos os cargos da Polícia Civil) a meu ver,
muito pouco.
Ficou evidente que nosso aproveitamento foi muito fraco, poderíamos
ter elegido mais colegas policiais. O
policial, naturalmente tem um conceito
de liderança, referência, no meio em
que trabalha e vive. Entretanto, não
sabemos aproveitar nossa capacidade de buscar os votos para nós ou
transferir para os companheiros que
estão disputando uma eleição. Assim,
sucessivamente sofremos derrotas
acachapantes nas urnas. É preciso
termos consciência, mais do que isso,
ter atitudes para mudar. Entender
que não devemos candidatar para o
deleite próprio, pelo egoísmo, que
a candidatura não deve ser a minha
candidatura, que o fato de estar ou
ter estado à frente de uma entidade,
não significa necessariamente que
eu (enquanto presidente) ou aquele
presidente ou ex–presidente somos
candidatos automaticamente. Esta afirmação não é verdadeira, pode até ser que
ocorra uma coincidência se o momento
for oportuno e houver concordância da
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categoria. Mas não devemos mais aceitar
candidaturas de imposição. Ela tem que
ser construída e apoiada por todos que
compõem as carreiras da Polícia Civil.
Chegam de candidaturas para massagear
o próprio ego, elas não produzem efeitos
positivos para nós.
Os vários exemplos trazem experiência suficiente para enxergamos que o
candidato deve ser aquele indicado pela
categoria e que todos devemos abraçar
a candidatura, em todos os sentidos.
Notadamente candidaturas empurradas
goela abaixo, individualista, prepotentes,
não lograram e nem lograrão êxito. O
diferencial é o apoio maciço dos colegas,
que poderão empunhar a espada ir à
busca dos votos necessários. Mais do que
votar, é crucial que garanta uma dezena
de votos.
Como uma boa base de vereadores,
prefeitos e vice–prefeitos (todos policiais civis e outros simpatizantes) temos
plenas condições de eleger um ou dois
deputados estaduais e, até um deputado
federal. Mas os candidatos não podem ter
a arrogância de afirmar “eu sou candidato” sem antes buscar se interagir com os
demais pretendentes. Se for assim, não
haverá consenso, obviamente surgirão
resistências e teremos estabelecido
rachas dentro da categoria (inclusive
foi o que sempre ocorreu). Não pode
ser a minha candidatura, tem que ser a
candidatura dos policiais civis que será
representada pelo colega escolhido. Será
uma candidatura republicana, coletiva,
forte, propositiva.
Nós precisamos avançar no campo da
representação política, e já estamos atrasados neste processo. Os poucos eleitos e
reeleitos que tivemos no pleito passado
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conseguiram se eleger por esforço e
recurso próprio, sua influência local, não
tiveram nossa ajuda, não participamos
da busca do voto visando ajudar aquele
colega. Trata-se de uma conquista pelos
méritos próprios. Reconhecemos, contudo, achamos que poderia ser diferente,
com participação mais ativa das entidades, orientando, apoiando, divulgando e
tudo mais que tiver ao alcance.
Feitas essas ponderações, verifico que
há um espaço propício para a inserção e
atuação dos policiais civis no âmbito do
Poder Legislativo, culminando com o
crescimento da representatividade
das carreiras na política municipal,
estadual e federal. Não vislumbro
outra alternativa mais plausível para
fortalecer as carreiras que não seja
pela representatividade política. Isto
porque, mesmo que a representação
associativa/sindical seja a única defesa dos servidores, é inegável que
perdeu força, sobretudo, nas últimas
duas décadas, em que a luta é para manter direitos conquistados às duras penas.
É inadiável; o que agora propomos é
um armistício, superação de diferenças
no meio policial, seja de ideologia ou interesse para tentarmos eleger um deputado estadual, e que o exemplo sirva para
os pleitos seguintes, onde, nas eleições de
2020 possamos ter o prazer e orgulho de
elegermos cerca de 30 ou mais colegas
pelo estado a fora (vereadores, prefeitos
e vice – Prefeitos). Só assim, entendo que
teremos força para mudar algo, ao contrário, se continuarmos desunidos, cheios
de suscetibilidades, preocupados apenas
com o próprio ego, iremos amargar e
colecionar derrotas sucessivas. Precisamos mudar essa realidade que estamos

Feliz Natal
vivendo. Desde já lanço aqui o Pacto
pela Polícia e Policiais civis do Estado de
Goiás, onde, nós, os policiais, seremos os
protagonistas de nosso futuro, do nosso
destino.
Em que pese entender que poderíamos ter ido além, elegido uma quantidade maior de servidores policiais, devemos
assumir nossa parcela de culpa e admitir
que pouco fizemos para ajudar nossos
candidatos. Cabe então, parabenizar
todos os que foram eleitos e, igualmente
aqueles que não alcançaram a quantidade necessária de votos, mas que tiveram
a coragem de candidatarem-se.
Vamos construir juntos uns conjuntos
de diretrizes basilares que possa nos
guiar e nos oferecer uma nova visão
sobre a capacidade dos policiais civis e
necessidade de representação política.
Espero que possamos a partir da lição que
tiramos das urnas, rever nossos conceitos
e posicionamentos, sobretudo, mudar
comportamento.

Autor: José Virgílio Dias de Sousa –
Presidente da UGOPOCI

ESTUDO TÉCNICO

Reunião em Brasília
No dia 25 de Outubro do corrente ano,
o Presidente da União Goiana dos Policiais Civis – UGOPOCI - José Virgílio, juntamente com representantes de alguns
dos policiais federais, policiais civis de
todas as regiões do Brasil e também com
o Presidente da Confederação Brasileira
de Trabalhadores Policiais Civis - COBRAPOL, Jânio Bosco Gandra, participaram de
uma reunião em Brasília com o Deputado
Federal João Campos e o Secretário da
Receita Federal, Marcelo Abi-Ramia Caetano, responsável pelo estudo técnico
referente às alterações da previdenciária
que irá nortear a reforma previdenciária.
A reunião era uma reivindicação
de vários representantes dos policiais
civis em conjunto com o parlamentar
Deputado João Campos, que justificou
a demora em razão da extensa agenda
do Secretário.
Os representantes tiveram a oportunidade de expor a situação pela qual
passa a Polícia Judiciária brasileira. A voz
unânime soou no sentido de manutenção
da aposentadoria dos policiais com os
requisitos atuais, medida justa em razão
das peculiaridades das funções de Polícia
Judiciária, logo, não podendo cair na vala
comum.

Secretário Marcelo Abi-Ramia com o
presidente José Virgílio

Presidente da UGOPOCI participa de reunião em Brasília sobre reforma previdenciária

Apenas para pontuar, o Deputado
João Campos pediu ao Secretário Marcelo
Abi-Ramia, que o comunicasse sobre
qualquer alteração que afete os direitos
dos policiais civis e federais, enfim, os
componentes dos órgãos de segurança
pública.
O presidente da COBRAPOl deixou
muito claro em sua fala que nenhuma
alteração que mexa com direito dos policiais será benvinda e que a confederação
estará atenta.

ressaltando que “a aposentadoria especial
é o maior atrativo da carreira, retirar esse
direito seria um grande retrocesso.”
Entre os argumentos apresentados
ao secretário, foi citado, por exemplo,
que estatísticas apontam que os policiais
brasileiros têm uma expectativa de vida
laboral de 56 a 58 anos, e, que a expectativa de sobrevida pós aposentadoria é
de aproximadamente entre 8 e 10 anos.
Que mesmo diante da periculosidade da
função, os policiais brasileiros não rece-

Já o Presidente da UGOPOCI pontuou
que os boatos dão conta de que haverá
profundas mudanças que certamente
atingirá direitos dos policiais civis. Portanto, dado a relevância da matéria, as
entidades deveriam ter sido chamadas
para discutir a proposta junto ao Governo Federal. José Virgílio informou ao
Secretário que, sendo ele o responsável
pelos estudos técnicos, observasse atentamente as condições penosas a que
estão submetidas os policiais brasileiros,

bem por insalubridade, periculosidade,
adicional noturno, escala continuada,
escala ao alcance, horas extras, dentre
outras peculiaridades.
O secretário afirmou na reunião que
a palavra final é de cunho político e cabe
à Casa Civil da Presidência da República
dizer o texto que irá ser encaminhado ao
Congresso Nacional. Disse ainda que o
Governo pretende enviar a matéria para
a apreciação do Poder Legislativa ainda
este ano.
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Afirmou também que a reforma previdenciária é uma realidade e mudanças
serão implementadas, contudo, assegurando o direito adquirido àqueles que já
possuem os requisitos conforme as normas vigentes. Outro passo no que pertine
aos que estão na chamada expectativa
de direito é verificar como se dará a regra
de transição para a nova legislação (caso
seja aprovada).
O que sentimos é que tempos difíceis
virão, O governo Federal está determinado a implementar uma série de mudanças no ordenamento jurídico nacional.
Em todos os ordenamentos que tivemos
acesso ficamos cabisbaixos, porque de
algum modo irão prejudicar os trabalhadores, sobretudo, aqueles de menor renda. Nesse ponto, ainda conta com o apoio
dos governadores dos estados, o que é
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ruim, pois eles têm muita influência sobre
os deputados federais de seus estados.
Após profunda análise da reunião, o
presidente da UGOPOCI, José Virgílio fez
a seguinte ponderação: “Em nossa ótica
o único caminho a seguir para tentar

minimizar o impacto das mudanças
anunciadas será uma forte mobilização nacional e concentração em Brasília, visando alterações nos projetos
enviados pelo Palácio Planalto. Não
há outro meio.”

CARTEIRA DA OAB

Carteira da Ordem dos
Advogados do Brasil
O presidente da União Goiana dos
Policiais Civis – UGOPOCI, José Virgilio,
prestigiou no dia 26 de outubro de
2016, às 19 horas, da solenidade de
entrega de Carteiras da Ordem dos
Advogados do Brasil, evento realizado
no Centro de Cultura, Esportes e Lazer
(CEL) da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB), seção Goiás.
Além de outros novos advogados,
receberam a Carteira da Ordem (carteira
profissional) o diretor da UGOPOCI Jovani
Cabral Ferreira (Anápolis), o Assessor Jurídico da Entidade Eldo Campos Pereira, do
associado e delegado Antonio Carlos de
Lima e da associada Ângela Mara.
Após os novos advogados prestarem
compromisso e receberem a carteira
da Ordem dos Advogados do Brasil, o
presidente da UGOPOCI, José Virgílio,
fez questão de cumprimentar cada companheiro e cada associado da entidade.
“Para mim, particularmente, que sou um
apaixonado pelo curso de direito, é uma
honra e privilégio enorme fazer parte desse
momento tão importante. Sem dúvida a

Associados da UGOPOCI recebem a Carteira da OAB/Goiás

carreira que os amigos policiais civis escolheram, a partir das suas aposentadorias,
é digna de respeito. Parabéns e muito
sucesso a todos, pois a partir de agora
vocês serão aqueles que irão lutar pelos
direitos dos próximos.”
Já o presidente da OAB, Lúcio Flávio
de Paiva, falou sobre a importância das
prerrogativas e da ética no exercício
profissional, considerado por ele como
“os pilares da profissão”. Lúcio apresentou

a estrutura da instituição e apresentou os
serviços e benefícios oferecidos à advocacia. Ele ainda falou sobre carreira e fez
uma breve análise sobre as possibilidades
profissionais.
A diretoria da UGOPOCI gostaria de
parabenizar cada associado pela conquista. Nossos sinceros parabéns a todos
que receberam a Carteira Profissional da
Ordem dos Advogados do Brasil, seção
Goiás.
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Homenagem Póstuma da UGOPOCI
geado pela nova diretoria com o título de
Sócio Benemérito, recebendo ainda das
mãos do presidente José Virgílio e da vice
Nelma Félix uma placa de homenagem e
um diploma especial.
Com a divulgação da morte do Inspetor Edinho nas redes sociais, houve
muitas manifestações de carinho e de
pêsames aos familiares. Confiram algumas abaixo:
“É com muito pesar que recebo esta notícia. Peço a Deus que acalente os corações
de seus familiares e amigos.” – Nazareno
Horácio

No último dia 18 de Outubro de 2016,
os policiais civis de Goiás receberam a
triste notícia do falecimento do agente
de polícia, associado e sócio fundador da
União Goiana dos Policiais Civis – UGOPOCI, EDSON ARAÚJO COSTA ou simplesmente Inspetor Edinho. Para os familiares
e amigos próximos era conhecido por
“seu Nenê”. Já para os desportivas era
conhecido por Edson Vila Nova, uma
referência ao time do Vila Nova de Goiás,
uma de suas paixões.
Apesar de aposentado, o Inspetor
Edinho nunca deixou de participar ativamente da vida cotidiana dos policiais
civis. Era presença constante em manifestações e atos em prol da categoria,
principalmente quando se tratava das
greves dos policiais civis.
No mês de março do corrente ano
foi até a sede da UGOPOCI para exercer
o seu ato de cidadania e votar em uma
das chapas que concorriam ao pleito. Já
no dia 15 de agosto de 2016, foi homena-
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“Aos familiares do grande companheiro
meus sentimentos. Que Deus recebe ele de
braços abertos. Amém.” – José Dias Dourado (Dentinho)
“Esse guerreiro sempre foi um ícone das
manifestações da UGOPOCI durante anos”.
– Irmar J. Lima
“Vai para Deus meu grande companheiro e que os familiares seja reconfortados pelo criador... um dia todos nós partiremos e novamente nos encontraremos.”
– César Batista
“Nossos sentimentos a família e aos
nossos companheiros da PC GOIÁS, pelo
falecimento deste nobre colega; Fomos
parceiros em muitas batalhas por uma
polícia melhor! Te amamos eternamente;
Descanse na Paz do Senhor.” - Nelma Félix
“Meus sentimentos a toda família!!! Esse
sim era um exemplo para todos os policiais
civil de Goiás”. – Flávio Luiz Vieira

“Meus pêsames, pessoa por demais especial, que Deus o tenha.” – Antônio Maciel
“Infelizmente a notícia não foi boa nesta manhã. Faleceu mais um amigo policial.
E não era um amigo ou policial qualquer.
Esse era o Edson Araujo Costa ou simplesmente Inspetor Edinho ou Edinho para
os íntimos. A convivência me fez gostar
e aprender muito com o Inspetor Edinho.
Pensa numa pessoa excelente e de ótimo
trato! Esse era o Edinho. Vai fazer muita
falta. Mesmo aposentado, era sempre
presente e atuante nas lutas por melhorias
salariais na polícia civil. Fica com Deus. Que
tenha o descanso eterno! Você Merece!” –
Carlos José Ferreira de Oliveira
“Obrigado Edinho pelo que fez por
toda a classe, e que Deus na sua infinita
bondade, venha confortar os corações dos
familiares.” – Delvina Barros Plácido
“Grande companheiro. Conheci e me
aproximei dele quando da primeira greve
da polícia civil feita pela UGOPOCI E ASPEC-GO, sendo eu presidente da ASPEC e o
Rosival Reis presidente da UGOPOCI. Foi
à primeira greve na Polícia Civil brasileira.
De lá para cá, ele esteve presente em todas,
inclusive depois de aposentado. Grande
perda para a Segurança Pública de Goiás.”
– Roberto Pedrosa
“Edinho de guerra, exemplo de guerreiro! Que Deus te receba no seu reino!”
– Haroldo Neiva
“Descanse em paz. Lembro-me muito

HOMENAGEM PÓSTUMA
do Sr. Edinho, da sua maneira serena e
tranqüila, do modo educado de tratar as
pessoas. Deus conforte os amigos e familiares.” – Elesbom Mamedes
“Certamente o mais combativo de todos nós! Sempre presente em todas as manifestações sindicais na luta pelos nossos
direitos!” – Geralda Cunha Teixeira Ferraz
“Meu amigo vou sentir muito sua falta.
Um grande homem de um grande caráter.
Para nós você dorme e está sentado a mão
direita do nosso pai criador.” – Wargas
Guimarães
“Um exemplo de policial, de pai e de
amigo. Estava sempre presente nas nossas
manifestações e nos embates por melhorias salariais e de condições de trabalho
dos policiais civis. Nunca se furtou de lutar
pela categoria. Era presença constante na
UGOPOCI. Vai fazer muita falta para todos
nós. Aos familiares e amigos os meus sinceros pêsames. Que Deus, em sua infinita
bondade, possa dar o descanso eterno ao
nosso amigo e companheiro Edinho.” –
José Virgílio Dias de Sousa

Inspetor Edinho recebe da diretoria da UGOPOCI homenagem de sócio benemérito

Vice-presidente Nelma Félix e o Inspetor
Edinho: Carinho e respeito mútuo

Exercendo seu ato de cidadania, Inspetor
Edinho comparece na UGOPOCI para vota.
Na foto com seu filho Roberto, com escrivão
Eneida e com sua secretária Rosa

“Deus te espera de braços abertos!
Vá com Deus Edinho.” – Elson José Alves
Farias
“Que Deus o tenha entre os seus eleitores e reconforte seus familiares.” – Nelson
Quirinópolis

Inspetor Edinho, mesmo aposentado,
participava de todas as assembléias da
categoria

“Perda irreparável! Meus pêsames! Que
ele descanse em paz e que Deus dê consolo
para família e amigos.” – Gilvana Bandeira
“Nosso grande companheiro. Que o
Senhor conforte o coração da família.” –
Maria Aparecida Borges Nascimento

Em Brasília lutando pelos direitos dos policiais
civis. Na foto com a escrivã e vice-presidente
da UGOPOCI Nelma Félix

Inspetor Edinho, Nazareno e Paulo: Amizade
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BREVE HISTÓRICO DA
POLÍCIA CIVIL BRASILEIRA
Em 1808, com a chegada da família real ao Brasil, o Príncipe
regente dom João VI, preocupado com a segurança da corte
diante de uma possível disseminação das ideias liberais francesas, criou um cargo chamado de Intendente-Geral de Polícia
da Corte e do Estado do Brasil, cargo este similar ao existente
em Portugal previsto e estabelecido em um Alvará do dia 10 de
maio de 1808. O que Dom João VI queria, além de montar uma
polícia eficiente para combater crimes comuns, era também
se precaver contra espiões e agitadores franceses. Queria um
corpo policial também político que trouxesse à Corte informações sobre o comportamento do povo e impedisse que os
brasileiros fossem “contaminados” pelas ideias liberais que a
revolução francesa espalhava pelo mundo. Nascia também,
portanto, o “serviço de inteligência” da Polícia brasileira.
Este novo cargo (Intendente-Geral de Polícia) fora ocupado
pelo desembargador Paulo Fernandes Viana, ouvidor geral do
crime e membro da ordem de Cristo, sendo ele considerado o
fundador da Polícia Civil no Brasil. Ao criar a Intendência-Geral
de Polícia da Corte e do Estado do Brasil, o Príncipe Regente,
em um só ato, instituiu a polícia da Capital e a polícia do país.
A criação da Intendência-Geral de Polícia, é considerado um
marco histórico da Polícia Civil no Brasil, sendo compartilhado
pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e pela Polícia Civil
do Distrito Federal.
Para alguns historiadores, porém, a polícia judiciária no
Brasil remonta ao início do século XVII, quando os alcaides
exercendo as suas funções nas vilas da Colônia realizavam diligências para a prisão de malfeitores, sempre acompanhados
de um escrivão que do ocorrido lavrava um termo ou auto,
para posterior apresentação ao magistrado. Mais tarde surgiu
a figura do ministro criminal que nos seus bairros mesclava
as atribuições de juiz e policial, mantendo a paz, procedendo
devassas e determinando a prisão de criminosos.
Alguns preferem voltar ainda mais no tempo afirmando em
suas teses que a história da Polícia Civil no Brasil começou em
1530, mais precisamente em 20 de novembro, quando ainda
éramos Brasil Colônia, e para manter a ordem pública na terra
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conquistada, os representantes portugueses que vieram para
cá determinaram que um grupo de homens fizesse a segurança em cidades, vilas e áreas rurais. Eram homens escolhidos
entre a população civil. A partir do ano de 1600, foi criado os
cargos de alcaides (oficiais de justiça) e de quadrilheiro, que
tinham a responsabilidade de prender os “malfeitores”. Para
manter a ordem cada “quadrilheiro” tinha sob seu comando
vinte homens. Havia também o cargo de capitães-do-mato,
que eram especializados na captura de escravos fugitivos.
Historicamente, a instituição passou por diversas transformações. Em 1830, o Código Criminal do Império do Brasil
estabeleceu em cada município e província da Corte o cargo
de Chefe de Polícia, auxiliados por delegados e subdelegados.
Em 31 de janeiro de 1842, o regulamento nº 120 definiu as
funções da polícia administrativa e judiciária, colocando-as
sob a chefia do Ministro da Justiça. Em 20 de setembro de
1871, pela Lei n.º 2033, regulamentada pelo Decreto n.º 4824,
de 22 de novembro do mesmo ano, foi reformado o sistema
adotado pela Lei n.º 261, separando-se Justiça e Polícia de
uma mesma organização e proporcionando inovações que
perduram até hoje, como a criação do Inquérito Policial, sendo
instituído, como requisito para o exercício do cargo de chefe
de polícia, “o notável saber jurídico”. Com a proclamação da
República, em 1889, os serviços de polícia passaram a ser
regulamentados por leis estaduais, sendo que, em 1902, o
presidente da República, Rodrigues Alves, reformou o serviço
policial da Capital, denominando-o Polícia Civil do Distrito
Federal, O Presidente da República Eurico Gaspar Dutra, em
1946, instituiu o dia 21 de abril como dia das Polícias Civis e
Militares e, como patrono das instituições, o Alferes Joaquim
José da Silva Xavier, o Tiradentes. No decorrer do Governo
Vargas, a Polícia Civil do Distrito Federal estruturada em
Departamento Federal de Segurança Pública (DFSP), que
no governo de Juscelino Kubitschek, com a mudança da
Capital Federal, transferiu sua sede para Brasília e incorporou
servidores da Guarda Especial de Brasília – GEB.Em 1953, a
Polícia Civil passou por uma reorganização, e foi assinada a Lei
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719/53, que criou lei específica da Polícia Civil, organizando-a
em carreira e determinando os serviços de sua competência.
Durante o Governo Castelo Branco, em 1964, o DFSP foi
reorganizado, sendo acrescida à sua estrutura a Polícia do
Distrito Federal, assim como todas as demais policias civis de
todos os estados brasileiros. Atualmente, a polícia civil possui
a incumbência, ressalvada a competência da União, de exercer as funções de Polícia Judiciária e a apuração de infrações
penais, exceto as militares, conforme estabelecido em nossa
Constituição Federal. Em 1997, no Governo de Fernando Henrique Cardoso, foi criada a Secretaria Nacional de Segurança
Pública (SENASP), órgão de assessoramento do Ministro da
Justiça na definição e implementação da política nacional
de segurança pública, em especial no desenvolvimento de
ações de modernização do aparelho policial e estímulo à
capacitação dos profissionais da área de segurança pública.
Com o rápido desenvolvimento científico, as polícias
civis tem se esmerado pelo aprimoramento constante dos
procedimentos investigativos, com ênfase nas áreas de inteligência policial e polícia técnica, bem como pela atualização
dos recursos tecnológicos indispensáveis ao exercício de
suas funções.
Portanto, a história da Polícia Civil reflete a própria evolução da sociedade brasileira, inicialmente restrita a ação
das forças policiais – fase colonial, imperial, 1ª República e
Era Vargas - e a partir da Constituição Federal de 1988 há a
previsão legal de uma gestão compartilhada da Segurança
Pública com a sociedade, com ênfase ao respeito aos Direitos Humanos. Assim, podemos afirmar que uma Polícia Civil
cidadã deve ser rigorosa no enfrentamento da impunidade
e humanista na valorização da participação comunitária nas
questões da Segurança Pública.

Curiosidades sobre a Polícia Civil
Polícia é um vocábulo de origem grega, “politeia”, e derivou para o latim “politia”, ambos com o mesmo significado:
forma de governo, administração, governo de uma cidade.
Em 1842, tanto os prédios das chefias de polícia quanto
os das delegacias erampintados de branco com janelas, portas e detalhes em preto. A ideia é que fossem identificados
com facilidade por qualquer pessoa em qualquer lugar que
estivesse na corte. Até hoje, muitas viaturas da Polícia Civil
mantêm as cores branca e preta.
Em 1871, um decreto-leiseparou a Justiça e a Polícia, que

eram da mesma organização, trazendo inovações que continuam até hoje, como oinquérito policial, criado naquele ano.
Com o crescimento das grandes cidades e a instauração
daRepública, os policiais deixaram de fazer rondas a pé e
passaram a utilizar o transporte animal e, a partir da década
de 1930, veículos de propulsão a motor.
Em 1907, foi expedido oprimeiro RG em São Paulo, a
carteira de identidade número 01, pelo IRGD.
Em 1947, acontece a posse dasduas primeiras investigadoras de Polícia de São Paulo: Elsa Van Kamp e Floriza Velloso.
No Livro “Manual Operacional da Polícia Civil”, feito pela
Delegacia Geral de Polícia de São Paulo, há orientação para
que policiais, ao chegarem num local de assassinato, verifiquem se a vítima está realmente morta. Está escrito, na página 146, do Manual: “A verificação do óbito pode até parecer
um fato simples... Existem casos reais em que policiais civis
não fizeram essa averiguação e somente quando os peritos
criminais chegaram ao local é que verificaram que a vítima
ainda estava viva”.
Em 2008, para comemorar o
bicentenário da Polícia Civil os
Correios emitiram um selo comemorativo alusivo a essa data tão importante. O selo destaca a Bandeira
Nacional, de forma estilizada, com o
círculo simbolizando uma impressão
digital, personificando um dos serviços mais expressivos da
Polícia Civil, a Polícia Técnica. Em primeiro plano, um policial civil de prontidão, apto a preservar a ordem pública e
proteger pessoas e patrimônio. Os algarismos em destaque
assinalam o bicentenário da Polícia Civil, e o espadim, do
século XIX, denota a passagem do tempo. Foram utilizadas
as técnicas de fotografias e computação gráfica.

ESTEVAM DE FREITAS JÚNIOR
Diretor Financeiro - UGOPOCI
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CAFÉ VERDE

No crepuscular do ano passado, se-

refas entre os convidados. Aí inventaram

havia o complicador dalguma cobra ou

mana do ano novo, o Carlos, ex-tesourei-

uns joguinhos divertidos, onde quem

réptil descer de tobogã com planos de es-

ro da UGOPOCI e sua família foram passar

ia perdendo ficava com as tarefas mais

tadia no poção cimentado. Durante o dia

umas horas agradáveis na chácara do

custosas. O Carlos deu azar e ficou para

tudo ia muito bem, mas pela madrugada

amigo Nilton, p’ras bandas de Anápolis.

ele e esposa parte da cozinha, varrer e

o Carlos cismou de apreciar o passeio

O lugar é vistoso de ter saudade mesmo

lavar pratos. Pro Carlos era fichinha, já

mais que os outros e madrugou para

antes de vir embora. Havia outros ami-

faz isso todo dia.

desfrute de roceiro dando um mergulho.

gos já de visita demorada, daquelas que

Havia uma piscina de água natural,

Quando chegou à borda do poço a lua

carece de desligar o wifi para funcionar

isto é, dum córrego dos mais gostosos

banhava tudo imensamente refletindo

o desconfiômetro do inoportuno. No dia

descendo lá da serra, trazendo água fres-

como num espelho. Porem achou inte-

da chegada houve um problema com as

ca e abundante, matando a sede do gado

ressante porque no canto mais distante

tarefas comuns para desfrutar dum bem

da vizinhança e depois caia na piscina

havia borbulhas subindo. Medrou de

viver naquelas horas, todos queriam se

fazendo um poço dos mais bonitos. Se

tremelicar as canelas.

divertir, mas carecia de distribuir as ta-

havia a simplicidade da natureza também
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Sua imaginação foi a mil pensando
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numa cobra Anaconda, mas para não

o café da manhã. Estavam de ressaca e

verdes. Se abancou ali e pegou meio bal-

parecer medroso e ficar de moleirão

o Nilton ofereceu conserva de jurubeba

de. O Carlos terminou a partida de truco

tinha de conferir. Chegou mais perto e aí

para tirar o gosto de cabo de guarda-chu-

e foi ajudá-la. Quando viu a mulher toda

piorou, porque viu uns reflexos esquisitos

va da carraspana. Tinham à disposição

animada em volta duma moita de café

nas cores roxas, noticiando assombração

uma pinga de engenho daquelas que ao

destruindo as frutas verdes, olhou pros

e saiu num carreirão danado para o rumo

jogar pra cima não cai uma gota no chão.

lados com medo dalgum dedo-duro de

de quarto na busca do trabuco empan-

Nem com promessa apalavrada com san-

espeque. Chegou perto para não dar

turrado de balas. Policial prevenido como

to exigente o cabra resiste à tentação. Sua

alarme e explicou o que era aquela fru-

ele, não apeia da ponto quarenta nem na

esposa Gilma havia se levantado e veio

tinha. Pegou no chão dum caroço seco

hora do número dois. Voltou negaceando

jogando conversa encostada sobre os

mostrando-lhe o café. Ela caiu na risada,

de atalaia no monstro do lago Ness de

pesadelos dele, ameaçando veladamente

novamente saiu com a desculpada de

mudança pra piscina. Examinou com

denunciar seus aperreios da madrugada.

mulher citadina, sem experiências com as

mais vagar e nada viu, mas... sempre há

Ela despertou esperançosa de outros

coisas da roça: ora café era um pó preto

um, mas, escutou um barulho esquisito

viços, mas o cabra balança nas tamancas

fabricado pela torrefação Molina.

pros lados de baixo, na parte escura dum

do medo de assombração e não rendeu

Descobri-la na mancada o deixou

canavial, a coisa se mexia no farfalhar

nada. Aí ala viu uma conserva gigantesca

aliviado e fizeram um acordo: ele não con-

das folhas. Apontou o trabuco naquela

de jurubeba ali na mesa e gostou. Pegou

taria nada sobre o mico dela derriçando

direção e ia disparar, mas pensou melhor

um pão francês e chamuscou de jurube-

café verde por jurubeba e ela nada falaria

e refluiu. Voltou para dentro de casa,

ba adentro. Mastigava sem fazer careta.

sobre o pesadelo dele com a Anaconda.

trancou a porta, escorou com uma mesa

O Nilton explicou daquilo ser praga na

Pegaram o balde de café verde impres-

e deitou-se pensando na Anaconda ana-

chácara e podiam apanhar à vontade.

tável e jogaram no ribeirão. Voltaram pra

polina invadindo a casa à sua procura e

Ela convidou o Carlos, mas ele estava

casa com algumas jurubebas encontra-

teve pesadelos com aquilo.

empenhado numa mão de truco, não

das na beira do mangueiro. Nilton achou

podia ir no momento, fosse na frente, já

estranho demorar tanto para pouca fruta,

a alcançava.

mas ficou de boa. Como só acontece

Levantou no cantar dos pássaros pretos madrugadores e timidamente abriu
o vitral do quarto descobrindo que o

Mulher corajosa pegou um balde,

entre casais felizes, um costuma querer

Nilton criava porcos de mangueiro, muito

destes de plástico, pra oito litros e se foi.

justificar as gafes ao outro e a Senhora

ariscos e foi justo um deles andando no

Nunca tinha visto um pé de jurubeba e

Gilma explicou ter visto no programa da

canavial... ainda bem. O ouriço da turma

imaginava ser a fruta fabricada nalguma

Ana Maria Braga, que café verde é mais

furdunçou na cozinha e logo, ele, ferrou

indústria da Arisco. Avistou um pesão

gostoso... por isto fazia a colheita.

no truco com o anfitrião, antes de servir

bem rodado, carregadinho dos frutinhos

Sei dona Gilma.... Mas aí ao invés de
ser preto devia ser esverdeado... procede...
Parecida de Goiânia, GO, 12 de novembro de 2.016
Fonte: Delegado Euripedes III
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QUEM ELOGIOU: José Virgílio Dias
de Sousa – Presidente da UGOPOCI
ELOGIADOS: Delegada de Classe
Especial I, Gildeci Alves Marinho, Delegado de Polícia Classe Especial I Antônio Carlos de Lima, Deputado Federal
e Delegado João Campos, Agente de
Polícia Classe Especial Jovani Cabral
Pereira e Escrivã de Polícia de Classe
Especial Alaíde Nunes da Silva.
MOTIVO DOS ELOGIOS: Os policiais
civis Gildeci Alves Marinho, Antônio Carlos de Lima, João Campos, Jovani Cabral
Pereira e Alaíde Nunes da Silva, recém
aposentados, foram homenageados em
solenidade no saguão do Auditório da
Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária, pelos relevantes
serviços prestados ao longo do período
no qual permaneceram efetivos. Eu,
como presidente da UGOPOCI, parabenizo a todos pelos merecidos elogios. Os
meus sinceros parabéns!
QUEM ELOGIOU: Juízes Reinaldo
de Oliveira Dutra e Vívian
Martins Melo Dutra
ELOGIADOS: Delegado Daniel
Gustavo Gonçalves de Moura e equipe
MOTIVO DOS ELOGIOS:Registramos
nota de elogio a Daniel Gustavo Gonçalves de Moura, delegado da Polícia Civil de
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Acreúna, e sua equipe, pelos excelentes
serviços prestados a esta cidade, agindo
sempre com profissionalismo, dedicação,
competência e principalmente atendendo com urbanidade e presteza toda a
comunidade.
QUEM ELOGIOU: Webert Tadeu dos
Santos Costa, Oficial de Justiça Avaliador Federal
ELOGIADO: Delegado Álvaro Cássio
e servidores da Polícia Civil
MOTIVO DOS ELOGIOS:Faço proveito deste canal de comunicação para
elogiar o Delegado Geral da Polícia Civil,
Dr. Álvaro Cássio dos Santos, juntamente
com a equipe de servidores do órgão,
pela forma em que os trabalhos estão
sendo conduzidos.Ressalto que foi esclarecedor, transparente, respeitoso e
cooperativo o tratamento deferido ao
público no dia 11 de agosto de 2016,
particularmente no que se refere à atuação da Polícia Civil e da Polícia Técnico-Científica no Processo de Ação Penal
nº 179099-32.2016.8.09.0069.O elogio
também abrange a opinião dos familiares
e demais amigos de Núbia Francisco de
Souza Santos.
QUEM ELOGIOU:Marcelo A. Rodriguez, Corporate Security Manager da

DuPont Pioneer Brasil
ELOGIADOS: Escola Superior da Polícia Civil de Goiás
MOTIVO DOS ELOGIOS: Em nome
das empresas do agronegócio aqui representadas (DuPont, Bayer, BASF, Monsanto
e Syngenta), gostaria de deixar registrada
nossa satisfação com a programação do
1º Curso de Combate a Roubo e Receptação de Cargas, ocorrido no período de
18 a 22 de julho de 2016, bem como com
o conhecimento técnico dos palestrantes
e a excelente política de ‘portas abertas’
que encontramos durante todo o curso.
Acreditamos que estas iniciativas devem
ser sempre encorajadas, de forma a unir
esforços e criar uma sinergia a fim de
combater o problema em comum. Muito
obrigado.
QUEM ELOGIOU: Promotor de Justiça
Daniel Naiff da Fonseca (5ª Promotoria de Justiça de Valparaíso de Goiás)
ELOGIADA: Delegado Regional Rodrigo Mendes de Araújo e Equipe
MOTIVO DOS ELOGIOS: Senhor Delegado-Geral de Polícia, dirijo-me a Vossa
Excelência a fim de solicitar o registro
de elogio público deste órgão subscrevente nos assentamentos funcionais do
Delegado de Polícia Rodrigo Mendes de
Araújo, titular da 5ª DRP, extensível a toda

equipe responsável pela recaptura/prisão
do agente de Polícia Alexandre Araújo
Carneiro da Silva, foragido de uma das
unidades dessa Instituição nessa capital,
pelo extremo profissionalismo e empenho dispensado a tal evento. Destaco,
ainda, a especial participação da Delegada de Polícia Ísis Santana Leal, titular da
DEAM desta comarca, no referido evento,
pelo comprometimento devotado ao
cumprimento da ordem judicial desde o
primeiro momento de ciência da fuga do
referido agente de Polícia. Sem mais para
o momento, renovo a Vossa Excelência
protestos de elevada estima e distinto
apreço. Respeitosamente. Daniel Naiff da
Fonseca, Promotor de Justiça.
QUEM ELOGIOU: Willian Silva Limirio
ELOGIADOS: Policiais civis de Acreúna
MOTIVO DOS ELOGIOS: Gostaria de
agradecer o serviço prestado pela servidora DanilaGouvea de Almeida e toda
equipe da Polícia Civil de Acreúna – GO,
que demonstraram todo respeito e cordialidade durante o tempo em que estive
presente na Delegacia, e a agilidade em
recuperar os bens roubados. Obrigado.
QUEM ELOGIOU: Delegado Gustavo
Carlos Ferreira - Itumbiara
ELOGIADOS: Policiais Civis Delegado
de Polícia Rogério Moreira da Silva
e dos policiais civis Evaldo Marques
Pereira, Glaiton Sílvio Simplício de
Campos, Adriano Aires Fonte Bôa,
Maikon Rezende Botelho Carvalho e
Washington da Costa, todos integrantes do Genarc/6ªDRP.
MOTIVO DOS ELOGIOS: O 6º Delegado Regional de Polícia Civil do Estado

de Goiás – Itumbiara, Gustavo Carlos
Ferreira, no uso de suas atribuições legais, vem apresentar elogio à conduta
do Delegado de Polícia Rogério Moreira
da Silva e dos policiais civis Evaldo Marques 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 soberba, não só os elogiados expurgaram das
ruas a quantidade expressiva de drogas,
na prática, deram paz, ao menos temporária, às famílias que sofrem com o mal
do século.
QUEM ELOGIOU: Nelma Félix – Vice-presidente da UGOPOCI
ELOGIADOS: Delegado adjunto
da DIH, Paulo Ribeiro da Silva e sua
equipe
MOTIVO DOS ELOGIOS: Gostaria de
elogiar o delegado Paulo Ribeiro da Silva
e toda a sua equipe de policiais civis pela
prisão dos homicidas Ewerton Ruggeri,
conhecido como Carioca e Gabriel Marinho, por terem assassinado Jean Carlos
por dívidas no tráfico de drogas em 19
de junho, no Jardim Balneário. Esses cri-

minosos também são responsáveis por
vitimar o segurança de um supermercado
na Região Noroeste, em 4 de julho. Como
vice-presidente da UGOPOCI deixo aqui
registrado os meus parabéns por mais
este excelente trabalho realizado pelos
policiais civis da Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH).
QUEM ELOGIOU: Ricardo Vilaverde
de Oliveira
ELOGIADOS: Professores do PIM
(Programa Investigador Mirim) da
Polícia Civil
MOTIVO DOS ELOGIOS: É com imenso prazer que elogio todos os servidores
responsáveis pela condução do Programa
Investigador Mirim (PIM) da Polícia Civil.
PIM é um programa da Coordenação de
Ações Sociais da ESPC que busca estreitar
os laços entre a Polícia Civil, a Escola e a
Família. Atende crianças de 8 a 11 anos e
é resultado da mobilização de colaboradores da Polícia Civil do Estado de Goiás
que desejam contribuir com a sociedade,
oferecendo uma formação mais justa
e solidária a cada criança envolvida no
Programa. Como 2º Vice-presidente da
UGOPOCI e professor do PIM gostaria de
elogiar e parabenizar todos os professores e servidores que conduzem com
maestria e comprometimento a efetiva
condução do programa.
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PUXA!!! ESQUECI...
Um dia, um homem cansado da vida
de casado, disse que ia à esquina comprar
cigarros e desapareceu. Não é força de
expressão ou sentido figurado.
Ele disse exatamente isto:
- Vou ali na esquina comprar cigarro
e já volto.
Ficou dez anos desaparecido. Então,
um dia, ele reapareceu. Bateu na porta,
a esposa foi abrir, e lá estava ele... dez
anos mais velho, quieto, sem dizer uma
palavra.
A mulher despejou sua revolta em
cima dele:
- Seu isso! Seu aquilo! Então você diz
que vai na esquina comprar cigarro e
desaparece? Me abandona, abandona
as crianças, fica dez anos sem dar notícia, me faz criar as crianças sozinha e
ainda tem o desplante, a cara de pau, o
acinte, a coragem de reaparecer deste
jeito?! Pois você vai me pagaaaar!!! Fique
sabendo que você vai ouvir poucas e
boas. Essa eu não vou lhe perdoar nunca.
Está ouvindo? Nuuucaaaaaaa! Entre, mas
prepare-se para...
Nisso, o homem, dando um tapa na
testa, disse:
- PUUUUTZ... Esqueci de comprar os
fósforos!!!
LOIRAS, LOIRAS...
Uma loira encontra a amiga no shopping:
- Nossa, você está ótima! Tão magra!!
e adoro esse seu corte de cabelo, tão
curto, muito fashion! O que é que você
tem feito?
- Quimioterapia...
- Que bom!!! Em que universidade?
PROVA NA FACULDADE
Na véspera de uma prova, 4 alunos
resolveram chutar o balde: iriam viajar.
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Faltaram à prova e resolveram dar um
“jeitinho”: voltaram à faculdade na terça,
sendo que a prova havia ocorrido na segunda. Então dirigiram-¬se ao professor:
– Professor, fomos viajar, o pneu furou,
não conseguimos consertá¬-lo, tivemos
mil problemas, e por conta disso tudo
nos atrasamos, mas gostaríamos de fazer
a prova.
O professor, sempre compreensivo:
– Claro, vocês podem fazer a prova
hoje à tarde, após o almoço.
E assim foi feito. Os rapazes correram
para casa e racharam de tanto estudar,
na medida do possível. Na hora da prova,
o professor colocou cada aluno em uma
sala diferente e entregou a prova.
Primeira pergunta, valendo 1 ponto:
“Escreva algo sobre ‘Lei de Ohm’.”
Os quatro ficaram contentes, pois
haviam visto algo sobre o assunto. Pensaram que a prova seria muito fácil e que
haviam conseguido se dar bem.
Segunda pergunta, valendo 9 pontos:
“Qual pneu furou?”
NÃO SE META
A mulher está na cozinha fritando um ovo quando o marido chega
e começa a gritar:
– CUIDADO!!! CUIDADO!!! JOGA
MAIS ÓLEO!!! JOGA MAIS ÓLEO!!! VAI
GRUDAR. NO FUNDO! CUIDADO!!!
VIRA, VIRA, ANDA!!! O SAL!!! NÃO
ESQUECE O SAL!!!
A mulher, irritada com os berros,
pergunta:
Por que você está fazendo
isto?!? Você acha que eu não sei
fritar um ovo???
E o marido responde:
– Isto é só para você ter uma
idéia do que eu sinto quando dirijo
e você está do meu lado…

CACHORINHO ESPERTO
Um dia, numa expedição na África, um
cachorrinho começa a brincar de caçar
mariposas e quando se dá conta já está
muito longe do grupo do safari. Nisso vê
bem perto uma pantera correndo em sua
direção. Ao perceber que a pantera vai
devorá-¬lo, pensa rápido no que fazer.
Vê uns ossos de um animal morto e se
coloca a mordê-¬los.
Então, quando a pantera está a ponto
de ataca-¬lo, o cachorrinho diz:
- Ah, que delícia esta pantera que
acabo de comer!
A pantera pára bruscamente e sai
apavorada correndo do cachorrinho,
pensando:
- Que cachorro bravo! Por pouco não
come a mim também!
Um macaco que estava trepado em
uma árvore perto e que havia visto a
cena, sai correndo atrás da pantera para
lhe contar como ela foi enganada pelo
cachorro. O macaco alcança a pantera e
lhe conta toda a história. Então, a pantera
furiosa diz:
- Cachorro maldito! Vai me pagar!
Agora vamos ver quem come a quem!
- Depressa! Disse o macaco.
- Vamos alcança-¬lo.
E saem correndo para buscar o cachorrinho. O cachorrinho vê que a pantera vem atrás dele de novo e desta vez
traz o macaco montado em suas costas.
- Ah, macaco desgraçado!
- O que faço agora? Pensa o cachorrinho.
Ao invés de sair correndo, o cachorrinho fica de costas como se não estivesse
vendo nada, e quando a pantera está a
ponto de ataca-¬lo de novo, o cachorrinho diz:
- Maldito macaco preguiçoso! Faz
meia hora que eu o mandei me trazer
outra pantera e ele ainda não voltou!
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