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SEDE CAMPESTRE DE ARUANÃ
SUCESSO TOTAL

UGOPOCI ITINERANTE: DIRETORIA
VISITA REGIONAIS

18

39

05 - EDITORIAL
06 - POSSE DO CONSELHO 

DELIBERATIVO DO IPASGO
07 - O INDISPENSÁVEL TRABALHO 

DO ESCRIVÃO DE POLÍCIA
08 - PAGAMENTO DE AUXÍLIOS 

INATIVIDADE E FUNERAL
09 -  FORMATURA DO PROGRAMA 

INVESTIGADOR MIRIM
10 - ASSESSORIA JURÍDICA 

ATUANTE
14 - OS 104 ANOS DO INSPETOR GALENO
15 - GANHADORES DA TERCEIRA AÇÃO 

ENTRE AMIGOS

16 - CAFÉ NATALINO DA 
UGOPOCI 2018

22 - A VIOLÊNCIA NOSSA 
 DE CADA DIA
24 - A CASA CAIU PARA 12 

INVESTIGADOS EM IPAMERI
29 - 1ª DEAM DE GOIÂNIA ENVIA 

2 MIL INQUÉRITOS AO 
JUDICIÁRIO

30 - GEPATRI DE FORMOSA REDUZ 
CRIMINALIDADE

32 - CELULAR QUEIMADO AJUDA 
A DESVENDAR MORTE DE 
PEDREIRO

33 - PC PRENDE 5 ENVOLVIDOS EM 
FRAUDE DE R$ 20 MILHÕES

34 - OPERAÇÃO INIMIGOS DO REI
35- DELEGACIA APREENDE CARGA 

DE R$ 640 MIL
36 - ANÁPOLIS: DELEGADO E 

AGENTE DE POLÍCIA SÃO 
HOMENAGEADOS PELA 
CÂMARA MUNICIPAL

38 - OPERAÇÃO PRENDE 19 PESSOAS 
EM PADRE BERNARDO
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Chegamos ao final de mais 
um ano e com a satisfação 
de havermos cumprido os 
compromissos firmados 

com nossos associados. Para a atual 
gestão foi um ano de muito trabalho, 
jornadas exaustivas, dedicação exclu-
siva, porém com muita satisfação.

No transcurso, alcançamos os ob-
jetivos, inclusive, superando obstá-
culos, fomos além das expectativas, 
concluímos a construção do Clube da 
UGOPOCI na Cidade de Aruanã, que 
ao final totalizou quase R$ 700,000,00 
(setecentos mil reais), fizemos o cer-
camento da Chácara da UGOPOCI na 
Cidade de Porangatu e, em Anápolis, re-
forma do Salão de Eventos e instalação 
do sistema de climatização do mesmo 
na sede da entidade, inauguração da 
Galeria dos Presidentes e da Galeria de 
Valores. Ocasião em que homenagea-
mos alguns sócios-fundadores.

Também é de se anotar que con-
seguimos cumprir tudo que foi deter-
minado na assembleia da categoria 
em novembro de 2016. Por exemplo, 
pagamos todos os Auxílios Funerais 
dos associados que estavam atrasa-

UM ANO DE 
REALIZAÇÕES

muito importante, porque tentare-
mos incorporar as diferenças aos 
vencimentos.

Importante ressaltar que as finanças 
da UGOPOCI estão saneadas, os salários 
dos colaboradores em dia, pagamentos 
dos convênios todos cumpridos, obri-
gações sociais devidamente recolhidas 
aos entes públicos. Isto se deve à gestão 
responsável da atual diretoria da UGO-
POCI, que com muita dedicação plane-
jou e cumpriu as metas estabelecidas.

Estamos satisfeitos, mas sabemos 
que ainda é preciso fazer mais, contudo, 
dado o tempo de mandato da CHAPA 
UGOPOCI QUE QUEREMOS, reputamos 
que o trabalho desenvolvido está den-
tro dos objetivos projetados.

Fica meu agradecimento pela con-
fiança depositada em nossa equipe e 
desde já desejamos a todos(as) asso-
ciados UM NATAL COM MUITA SAÚDE, 
REPLETO DE PAZ E ALEGRIA EM VOSSOS 
LARES.

FELIZ 2019!!!!!!

José Virgílio Dias de 
Sousa - Presidente

José Virgílio Dias de Sousa - Presidente

dos e os que vieram a óbito no correr 
dos últimos dois anos, somando mais 
de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) 
pagos e, ainda, fizemos uma reserva 
emergencial para este fim. Também 
conseguimos, com recurso próprio e 
valores arrecadados com as ações entre 
amigos, nas quais sorteamos 5 veícu-
los e 5 prêmios em dinheiro, pagar 
mais de 170 (cento e setenta) Prê-
mios Inatividade, sendo mais de 30 
no valor normal e 140 com deságio, 
somando pouco mais R$ 300,000,00 
(trezentos mil reais), o que nos deixou 
extremamente felizes.

Tivemos um ano produtivo também 
no âmbito judicial. Propusemos ações 
que beneficiam e beneficiarão mais de 
mil associados. Algumas já transitadas em 
julgado, outras com sentença favorável 
e em grau de recurso por parte do 
Estado e algumas ainda pendentes de 
julgamento. A exemplo, a ação refe-
rente às diferenças da URV (Unidade 
Real de Valor) referentes aos anos de 
1993/94) foi sentenciada favorável a 
todos os associados da UGOPOCI que 
tenham tomado posse até fevereiro 
de 1994. Esta ação é particularmente 
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Foram empossados na tarde do 
dia 20 de novembro de 2018, 
na sala da presidência, os novos 

Conselheiros e Suplentes do Conselho 
Deliberativo do Ipasgo (CDI), importante 
órgão deliberativo. O evento contou com 
a presença dos membros José Carlos 
Siqueira (atual presidente do Ipasgo) e 
Joaquim Mesquita (secretário Estadual 
de  Gestão e Planejamento) além do 
representante dos prestadores de 
serviço, todos os diretores do Ipasgo, 
membros do Fórum de Entidades dos 
servidores públicos e dos conselheiros 
empossados.

Após a posse, foi realizada eleição 
para escolha do presidente e vice-pre-
sidente do CDI, tendo sido eleita para o 
cargo de presidente a Conselheira Flavia-
na Alves Barbosa, também presidente do 
Sindsaúde, e vice-presidente o titular da 
Segplan, Joaquim Mesquita. 

A UGOPOCI se fez presente nas pes-
soas do seu presidente, José Virgílio, e 
da vice-presidente, NELMA FÉLIX, a qual 
foi empossada como suplente do CDI, a 
quem desde já desejamos sucesso. 

Para a UGOPOCI – que sempre acom-
panhou e efetivamente defende os di-
reitos e interesses dos seus associados, 
e como representante no Fórum de 
Entidades, defende os direitos dos servi-
dores públicos estaduais – é uma grata 
satisfação ver o CDI voltar a funcionar 
e, mais ainda, ter como presidente uma 
servidora representante dos servidores 

POSSE DO CONSELHO 
DELIBERATIVO DO IPASGO

públicos.
Temos convicção que há uma gran-

de responsabilidade para quem está à 
frente da gestão Ipasgo, maior e mais 
importante plano de saúde do Centro-
-Oeste, um dos maiores do país. Essa 
responsabilidade é compartilhada com 
o CDI. Portanto, esperamos que os novos 
membros do Conselho Deliberativo do 

Ipasgo tenham em mente a importância 
de suas representações para todos os 
usuários do plano.

Desejamos sucesso a todos, em es-
pecial à vice-presidente da UGOPOCI,  
Nelma Félix.

Diretoria da UGOPOCI – Trabalhando 
com Responsabilidade e Transparência
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Há um consenso entre os escrivães 
de polícia de que, sem esse profissional, 
a Polícia Civil não funciona, simplesmente 
para. E não é pra menos. As atribuições do 
escrivão são inúmeras e essenciais para o 
andamento do trabalho de investigação 
policial, para o esclarecimento de crimes. 

 Cumprir e fazer cumprir ordens, des-
pachos ou determinações emanadas de 
autoridade superior, dirigir e fiscalizar os 
trabalhos cartorários; lavrar e subscrever 
os autos e termos adotados na mecânica 
processual, bem como atuar e remeter 
inquéritos e processos, obedecendo os 
prazos legais; fiscalizar a continuidade 
dos processos ou inquéritos distribuídos, 
providenciando a sua normalidade se-
quencial; expedir certidões e requerimen-
to das partes, bem como providências a 
extração de cópias de outros documen-
tos cartorários…

E tem mais: proceder, quando deter-
minado, a todos os termos de natureza 
processual, bem como autos de prisão 
em flagrantes, apreensão, depósito, aca-
reação, reconhecimento, qualificação, 
interrogatório, resistência, recolhimento, 
coleta de material gráfico, termos de 
declaração, fiança, compromisso, repre-
sentação, expedir mandados de intima-
ção, condução e demais autos e termos 
processuais, subscrevendo-os; preparar 
expedientes, executar outros serviços ad-
ministrativos, inclusive estatístico, atinen-
te a unidade policial; encaminhar vítimas 
para exames de corpo delito; solicitar exa-
mes periciais, assentamentos funcionais 
laudos e demais peças para instrução de 
inquéritos ou processo; acompanhar o 
delegado de polícia em diligência, para 

ARTIGO

O indispensável trabalho 
do escrivão de polícia

inquirição de vítimas, indicados, acusa-
dos e testemunhas, onde seja requerida 
a sua presença. E por aí vai…

Com tantas atribuições, não é de se 
estranhar que seja um profissional extre-
mamente sobrecarregado de tarefas na 
estrutura da Polícia Civil – situação pio-
rada devido ao excesso de trabalho e nú-
mero reduzido de escrivães por delegacia 
no Estado de Goiás. Com essa sobrecarga, 
quem perde é a coletividade, a população 
que precisa do trabalho da polícia, afinal 
na maioria das vezes o conhecimento de 
um crime acontece a partir do registro de 
um boletim de ocorrência, geralmente 
feito por um escrivão de polícia.

A coleta inicial de informações, mate-
rializada no texto da ocorrência registra-
da, quase sempre é fundamental para o 
seguimento da investigação. Na maioria 
das vezes as ocorrências são feitas exclu-
sivamente pelo escrivão, em contato dele 
com a vítima, testemunha ou terceiro que 
ficou sabendo do ocorrido. Se o traba-
lho não for bem executado, pode gerar 
dúvidas, informações incompletas e até 
levar a perda de informações valiosas, 
indispensáveis para o esclarecimento de 
eventuais delitos. Se o trabalho inicial é 
malfeito, ao final o criminoso não será de-
vidamente punido, brotando assim na so-
ciedade a sensação de impunidade – tão 
presente hoje na rotina dos brasileiros.

Em outros momentos, o escrivão é 
responsável pela tomada de declarações 
de vítimas, testemunhas e autores de 
crimes, o que novamente o coloca como 
protagonista no esclarecimento de fatos 
que interessam a toda a sociedade, como 
homicídios, roubos, estupros etc. Há ain-

da o trabalho do escrivão que ocorre nas 
prisões em flagrante, função revestida 
de especial importância devido ao seu 
caráter coator, uma vez que dependendo 
do que é apurado naquele momento um 
indivíduo será ou não preso, irá ou não ser 
encaminhado a um presídio, ficando por-
tanto privado de um dos nossos maiores 
bens, nossa liberdade.

Portanto, o trabalho do escrivão de 
polícia é de fato essencial e indispensável 
ao funcionamento da Polícia Civil. Ao 
materializar e eternizar os crimes e sua 
elucidação, registrados em inquéritos 
policiais, o escrivão de polícia ajuda a 
escrever a história da humanidade justa-
mente sob o enfoque que talvez lhe seja 
mais humana: quando o homem rompe 
os limites da boa convivência e do con-
trato social, partindo para a violência ou 
prática de outros crimes não violentos, 
ensejando a intervenção estatal/policial.

Por Manoel Messias Rodrigues, escrivão 
de polícia, Assessor de Comunicação 

Social da UGOPOCI.
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No momento em que a UGOPOCI 
completa 40 anos de existência, 
ficamos felizes e honrados po-

dendo mostrar um trabalho competente 
e incansável construído por sua Diretoria 
Executiva e gerencial. Criada em 1978 
para defender e proteger os direitos e 
interesses de todos os Policiais Civis do 
Estado de Goiás, a UGOPOCI cumpriu 
efetivamente seu papel ao longo do tem-
po, aliás, faz parte de sua tradição, lutar 
por melhorias das condições de trabalho 
de nossos associados ou não. Assim, a 
atuação desta Diretoria, tem sido mar-
cada, simultaneamente, pela avaliação 
dos resultados das realizações a que nos 
propusemos realizar, pelas demandas do 
presente e pelas projeções sobre o que 
precisa realizar para o futuro.

Seu sucesso se deve, portanto, à qua-
lidade do planejamento e gestão de seus 
Diretores, garantias de eficiência e efetivi-
dade no cumprimento de nossa missão. A 
UGOPOCI continuou a dar prosseguimen-
to naquilo que ela, historicamente, sabe 
fazer melhor, promover o associativismo 
e honrar seus compromissos assumidos 
com seus associados.

Assim, imbuídos em resgatar tais 
compromissos, elaboramos uma estra-
tégia para o pagamento dos Auxílios que 
estavam em atraso. Com autorização de 
uma assembleia, promovemos sorteios 
através de ações entre sócios, com a 

PAGAMENTO DE AUXÍLIOS 
INATIVIDADE E FUNERAL

compreensão de todos e participação 
maciça de associados.

Logo, com o dinheiro arrecadado, 
foi possível fazer um caixa e começar a 
quitar, de forma cronológica, os auxílios 
em atraso. O auxílio funeral estava atra-
sado deste o ano de 2005, totalizando 
136 processos pendentes, todos foram 
pagos juntamente com os óbitos ocor-
ridos no mesmo período, num total de 
152 auxílios quitados, além de criarmos 
um pequeno fundo de reservas para 
posteriores casos.

O Auxílio Inatividade, era mais com-
plexo, haviam mais de 600 processos de 
pedidos de pagamentos, pois, estavam 
sendo pagos apenas três (3) por ano, o 
que gerava esta imensa fila, uma vez que 
não havia receita para a sua quitação. 
Haviam processos de pessoas que apo-
sentaram em 1996 a pagar, com essa ação 
da atual diretoria e com o implemento do 
pagamento com deságio, fora possível 
quitar e tirar da fila, 144 associados, além 
de voltar a pagar um (1) prêmio a cada 

mês, conforme determinação estatutária.
Portanto, estamos resgatando mais 

um compromisso de campanha firmado 
por esta gestão (UGOPOCI QUE QUERE-
MOS), trazendo de volta a esperança, 
a dignidade e a confiança de nossos 
associados, que sempre acreditaram e 
apoiaram essa iniciativa. Todos os dados 
aqui descritos, estão comprovados com 
documentos arquivados em nossa sede 
ou em nossa contabilidade.

ESTEVAM DE FREITAS JÚNIOR
DIRETOR FINANCEIRO

Uma família inteira de beneficiários recebendo 
o Auxílio funeral. Uma conquista desta gestão!

RESGATE DA DIGNIDADE!!!
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FORMATURA DO PROGRAMA 
INVESTIGADOR MIRIM 2018

O presidente da União Goiana dos 
Policiais Civis (UGOPOCI), José 
Virgílio, participou, na manhã do 

dia 1º de dezembro de 2018, da soleni-
dade de formatura da terceira turma dos 
alunos do Programa de Investigador Mi-
rim da polícia civil de Goiás (PIM). A turma 
foi batizada com o nome de TURMA KIDS.

O evento aconteceu nas depen-
dências da Escola Superior da Polícia 
Civil (ESPC) e contou com a presença de 
diversas autoridades, familiares, amigos 
e policiais civis. O programa está sob 
responsabilidade de Jurema Martins 
Telho, lotada na Coordenação de Ação 
Social da ESPC.

O agente de polícia Glauco Leão, 
também um dos responsáveis pelo sur-
gimento do PIM, disse que o programa 
representou um desafio para todos os 
servidores envolvidos no projeto. 

“O balanço é extremamente positivo 
e gratificante, uma vez que nós aprende-
mos mais com as crianças do que pode-
ríamos imaginar. Uma coisa é certa: tudo 
foi feito com amor, buscando a excelência 
e, sobretudo, forjar cidadãos sob o pilar 
da disciplina, do respeito ao próximo e 
do patriotismo”, comentou.

No evento as crianças receberam 
uma carteira de couro com um distintivo 
de Investigador Mirim e um certificado. 
Também receberam um bonequinho do 
mascote da turma e uma cesta natalina. 

Alguns professores, colaboradores e 
patrocinadores do programa também 
foram homenageados, recebendo cer-
tificados e lembrancinhas. Desta vez, a 
madrinha da TURMA KIDS foi a Delegada 

Lílian de Fátima Rosa Sena Lima.
O presidente da UGOPOCI, José Virgí-

lio, lembrou que esteve presente na aula 
inaugural do programa.

“Fui convidado e estive presente na 
primeira aula dos alunos do programa 
de investigador mirim. Aqui estou nova-
mente para prestigiar a formatura desses 
novos investigadores mirins. Para mim 
é uma felicidade muito grande saber 
que a Polícia Civil está investindo num 
programa tão importante quanto este, 
que aposta na formação do cidadão. 
O melhor caminho continua sendo a 
educação. Parabéns aos participantes do 
projeto”, disse.

A diretoria da entidade parabeniza a 
direção da Polícia Civil, a direção da ESPC, 
os servidores da Coordenação de Ação 
Social, os professores, colaboradores e 
todos aqueles que participaram direta-
mente na formação destes novos inves-
tigadores mirins. Mais do que um projeto, 
o programa agora é uma realidade.

SAIBA MAIS
O Programa Investigador Mirim é uma 

ação 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.

O programa busca a instrução e 
conscientização da criança baseada em 
três pilares: 

I) Polícia Civil – o programa oferecerá 
atividades que reforcem os valores éticos, 
morais e os de uma cultura de paz; que 
forneçam orientações de segurança e 
noções de cidadania; que auxiliem nas 
atividades escolares por meio de reforço 
escolar e que permitam desenvolver mo-
mentos lúdicos, recreativos e esportivos.

II) Escola – a escola de cada criança 
participante emitirá uma declaração de 
frequência do aluno, pois essa é uma 
das condições estabelecidas pela Escola 
Superior de Polícia Civil para a criança 
participar do PIM. Durante as atividades 
diárias do PIM, haverá 45 minutos des-
tinados ao reforço escolar, que auxiliará 
num bom desempenho escolar pelo 
Investigador Mirim;

III) Família – os familiares dos Inves-
tigadores Mirins participarão a cada bi-
mestre, na sede da ESPC, de um encontro 
com os coordenadores do PIM, o Ciclo de 
Orientação para os Pais, que tem como 
objetivo alinhar a conscientização das 
crianças no PIM com o ambiente fami-
liar, de forma que os responsáveis sejam 
importantes ratificadores das mensagens 
do PIM.

CIDADANIA

José Virgílio prestigiou a solenidade
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A Assessoria Jurídica da UGOPOCI 
vem desempenhando um traba-
lho de atendimento, consultoria 

e assessoria em várias áreas do direito, 
primando sempre pelo zelo e cuidado 
com os associados.

No decorrer da gestão UGOPOCI QUE 
QUEREMOS, nos propusemos a pesquisar 
sobre todos os direitos dos nossos asso-
ciados e policiais civis em geral e a fazer 
valer esses mesmos direitos.

Assessoramos as duas bancas de Ad-
vogados da UGOPOCI na propositura das 
ações: DIFERENÇA DO 13º SALÁRIO; MU-
DANÇA DE NÍVEL “ESPECIAL I”; ABONO DE 
PERMANÊNCIA; LICENÇA-PRÊMIO; URV; 
12,33%; ADEQUAÇÃO SALARIAL DOS 
POLICIAIS SUBSTITUTOS; COMISSÁRIOS 
DE POLÍCIA; e PASEP.

Obtivemos êxito em várias ações, 
das quais algumas encontram-se nas 
seguintes fases: “fila do RPV”; fase de 
sentença; execução de sentença; outras 
já concluídas, como algumas da Mudança 
de Nível para ESPECIAL I, onde os colegas 
já receberam como ESPECIAIS I e já esta-
mos propondo a ação para recebimento 
dos retroativos.

A Assessoria Jurídica tem prestado servi-
ços de consultoria em várias áreas, tem feito 
cerca de 20 atendimentos diários, em média. 
Dos quais, atendimento presencial, telefônico, 
por e-mail e via whatsApp.

Há ainda associados que não se aten-
taram para as Ações a que têm direito 
e para tanto informamos a seguir quais 
ações e os documentos necessários para 
a propositura.

AÇÃO DA DIFERENÇA DO 13º 
SALÁRIO

Quem tem direito? Tem direito todo 
associado que faz aniversário de janeiro 
a novembro e que não tenha proposto 
a referida ação nos últimos cinco anos 
(prazo quinquenal de prescrição).

Quais os documentos necessá-

ASSESSORIA JURÍDICA ATUANTE
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Departamento Jurídico da UGOPOCI

rios? O associado deverá providenciar 
fotocópia do RG, CPF, Comprovante 
de Endereço, as cinco últimas fichas 
financeiras anuais e no caso de ter se 
aposentado durante os últimos cinco 
anos deverá também apresentar foto-
cópia do Diário Oficial da publicação de 
sua aposentadoria.

Como proceder após estar de posse 
de toda documentação?  Deverá compa-
recer no Departamento Jurídico da UGO-
POCI de posse de toda documentação 
para assinar os documentos necessários 
para a propositura da ação.

Se estiver impossibilitado de com-
parecer à UGOPOCI, como fazer? Deverá 
enviar toda documentação para o e-mail 
do Jurídico – juridico@ugopoci.com.
br ou ugopoci@yahoo.com.br para que 
seja providenciada a lavratura dos docu-
mentos, os quais serão enviados para o 
e-mail do associado que deverá imprimir, 
assinar, digitalizar e devolver por e-mail 
à UGOPOCI e enviar os originais pelos 
Correios, via AR.

- Banca de advogados responsável: 
JURILEX ADVOCACIA 

AÇÃO PARA MUDANÇA DE NÍVEL 
“ESPECIAL I”

Quem tem direito? Tem direito o 
servidor (associado) que tenha comple-
tado dois anos na Classe Especial até 
dezembro de 2014 (LEI Nº 17.902, DE 27 
DE DEZEMBRO DE 2012 e LEI Nº. 18.753 
DE 2014) e que não tenha excedido o 
prazo prescricional de 5 anos (prazo 
quinquenal.

Quais os documentos necessários? 
Fotocópia de RG, CPF, Comprovante 
de endereço; Dossiê Funcional (requer 
no Protocolo Geral da Polícia Civil com 
endereçamento ao RH); Declaração de 
Nada Consta (requerida na Corregedoria 
da Polícia Civil); Se aposentado, deverá 
apresentar também o Diário Oficial da 
publicação da aposentadoria.

Como proceder após estar de posse 
de toda documentação?  Deverá com-
parecer no Jurídico da UGOPOCI levando 
toda documentação para assinar os do-
cumentos necessários para a propositura 
da ação.

Se estiver impossibilitado de com-
parecer à UGOPOCI, como fazer? Deverá 
enviar toda documentação para o e-mail 
do Jurídico – juridico@ugopoci.com.
br  ou ugopoci@yahoo.com.br para que 
seja providenciada a lavratura dos docu-
mentos, os quais serão enviados para o 
e-mail do associado que deverá imprimir, 
assinar, digitalizar e devolver por e-mail 
à UGOPOCI e enviar os originais pelos 
Correios, via AR.

- Banca de advogados responsável: 
JURILEX ADVOCACIA

AÇÃO DE CORREÇÃO DO PASEP
Quem tem direito? 
Tem direito o servidor que não tenha 

completado cinco anos de aposentado 
(por motivos de prescrição - 5 anos - 
quinquenal - nos termos do Artigo 1º do 
Decreto-lei nº 20.910/32); 

Tenha contribuído para o PIS/PASEP 
até a data de 04 de outubro de 1988, 
vez que os servidores que começaram a 

PRESTAÇÃO DE CONTAS
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11Revista UGOPOCI EM FOCO 

contribuir após essa data não possuem 
saldos para resgate; 

Não tenha efetuado o resgate total 
de seus saldos junto ao Fundo PIS/PASEP;

Seus sucessores devida e legalmente 
documentados.

Quais os documentos necessários?
Fotocópia de RG, CPF, Comprovante 

de endereço; 
Extratos PASEP após 1999 (solicitados 

em qualquer agência do Banco do Brasil);
Extratos microfilmados antes de 1999 

(solicitados em qualquer agência do 
Banco do Brasil); 

Declaração do RH/PC constando data 
de ingresso e aposentação no serviço 
público;

Os três últimos contracheques.
Como proceder após estar de posse 

de toda documentação?  Deverá com-
parecer no Departamento Jurídico da 
UGOPOCI com toda documentação 
para assinar os documentos necessários 
(procuração, autorização etc.) para a 
propositura da ação.

Se estiver impossibilitado de com-
parecer à UGOPOCI, como fazer? Deverá 
enviar toda documentação para o e-mail 
do Jurídico – juridico@ugopoci.com.
br ou ugopoci@yahoo.com.br para que 
seja providenciada a lavratura dos docu-
mentos, os quais serão enviados para o 
e-mail do associado que deverá imprimir, 
assinar, digitalizar e devolver por e-mail 
à UGOPOCI e enviar os originais pelos 
Correios, via AR.

AÇÃO DE CORREÇÃO DA URV 
E DOS RESÍDUOS DOS 12,33% 

(PARCELA 2015)
AÇÃO DA URV
O que é URV? Foi uma espécie de 

moeda paralela que servia para converter 
valores em um novo padrão monetário 
de forma a acabar com a inflação.

Quando se iniciou? Foi instituída 
pela Medida Provisória nº 434, de 27 de 
fevereiro de 1994. Teve curso juntamente 
com o Cruzeiro Real (CR$) até o dia 1º de 

julho de 1994, quando foi lançada a nova 
base monetária nacional, o Real (R$) - Lei 
nº 8.880/94 (Lei do Plano Real).

Quem tem direito? Inicialmente 
teriam direito somente os servidores 
ocupantes de cargo na época da lei de 
conversão, porém entendemos que a per-
da não foi só do servidor e sim do cargo, 
motivo pelo qual ingressamos com a ação 
tendo como autores todos os servidores 
associados à UGOPOCI, independente 
de data de ingresso no serviço público.

*** A segunda Ação de Correção da 
URV será proposta brevemente para 
atender àqueles associados que não 
participaram da primeira ação proposta.

- Banca de advogados responsável: 
CELESTINO BORGES E URANI ADVOGADOS

-AÇÃO DOS RESÍDUOS DOS 
12,33% (PARCELA DE 2015)

Quem tem direito? Todos os servido-
res da Polícia Civil do Estado de Goiás, po-
rém, com representação pela UGOPOCI, 
somente os associados.

Em relação às duas últimas ações, 
os associados deverão comparecer à 
UGOPOCI para assinar a Autorização para 
propositura ou enviar seus documentos 
(RG, CPF, comprovante de endereço) para 
o e-mail do Jurídico juridico@ugopoci.
com.br ou para ugopoci@yahoo.com.br 

para que seja providenciada a lavratura 
dos documentos, os quais serão enviados 
para o e-mail do associado que deverá 
imprimir, assinar, digitalizar e devolver 
por e-mail à UGOPOCI e enviar os origi-
nais pelos Correios, via AR.

AÇÃO DE ADEQUAÇÃO SALARIAL 
DOS AGENTES E ESCRIVÃES 

SUBSTITUTOS:
A Ação Civil Coletiva foi proposta por 

Celestino Borges e Urani Advogados, uma 
das bancas que compõem o Jurídico da 
UGOPOCI, em 13 de novembro de 2017, 
e distribuída à 1ª Vara da Fazenda Pública 
Estadual II, com tramitação normal e o 
último andamento foi em 6 de junho 
de 2018, na fase: “autos conclusos para 
sentença”. 

A Diretoria Jurídica alerta aos associa-
dos que ainda não compareceram e que 
por algum motivo não demonstraram 
interesse nas ações, que venham fazer 
uso dos direitos e fazer valê-los através 
das ferramentas que tão prontamente a 
UGOPOCI lhes oferece.

- Banca de advogados responsável: 
CELESTINO BORGES E URANI ADVOGADOS.

MANDADO DE SEGURANÇA- 
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 

AOS 65 ANOS DE IDADE
A UGOPOCI tendo obtido informa-

ções acerca das Aposentadorias Com-
pulsórias impostas a nossos associados 
(Agentes, Escrivães, Delegados etc) 
entrou com MANDADO DE SEGURANÇA, 
visando garantir o direito daqueles que 
não queriam se aposentar, mas  por im-
posição de lei inconstitucional estavam 
sendo surpreendidos e convocados para 
cientificar-se de referido ato.

A ameaça de serem indevidamente 
aposentados por ordem da Autoridade 
Pública competente era urgente, atual e 
iminente, tendo em vista o fato de que 
já havia expedido e Despacho pela Presi-
dente da GOIASPREV no bojo de processo 
Administrativo em tramitação naquela 
oportunidade, o qual havia acolhido 

PRESTAÇÃO DE CONTAS
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12 Revista UGOPOCI EM FOCO 

orientação da Procuradoria do Estado, 
que determinou fossem tomadas as 
providências de praxe para a promoção 
de diversas aposentadorias.

Ocorre que não havia amparo legal, 
pois a Constituição Federal de 1988 
previa a aposentadoria compulsória de 
todos os servidores públicos aos 70 (se-
tenta) anos de idade.  Fato que em 2015, 
a Emenda Constitucional nº 88 (de 7 de 
maio de 2015) possibilitou, mediante 
lei complementar, que os servidores 
públicos permanecessem em atividade 
até os 75 (setenta e cinco) anos de idade, 
momento em que a compulsória lhes 
seria aplicada.

Aos dias 03 de dezembro de 2015, foi 
editada a Lei Complementar Federal nº 
152, que ampliou para 75 (setenta e cinco) 
anos a idade para a aposentadoria 
compulsória aos “servidores titulares 
de cargos efetivos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, incluídas suas autarquias 
e fundações” (art. 2º, I).

A controvérsia jurídica, nasceu em 
razão de Lei pretérita, que vigeu até a 
promulgação da Lei Complementar nº 
152/2015: a Lei Complementar nacional 
nº 144, de 15 de maio de 2014, que, ao al-
terar a antiga Lei Complementar 51/1985, 
fixou a aposentadoria compulsória do 
servidor público policial em 65 (sessenta 
e cinco) anos de idade. Daí a necessidade 
de ter-se acionado a Procuradoria-Geral 
do Estado a fim de esclarecer como com-

patibilizar no tempo todas as alterações 
legislativas acima descritas.

A orientação dada pela Procuradoria 
Geral do Estado foi fundamentada na pre-
missa de que a LC 152/2015 teria revogado 
a LC 51/1985 e LC 144/2014, de modo que a 
compulsória aos 65 (sessenta e cinco) anos 
teria deixado de ter aplicabilidade a partir 
de 04 de dezembro de 2015.

Assim sendo, a UGOPOCI impetrou 
Mandado de Segurança do qual foi 
concedida liminar em 30 de agosto 
de 2018: 

 “...2. A aposentadoria especial dos 
servidores públicos policiais é uma ga-
rantia assegurada pelo inciso II do § 4º 
do art. 40 da CF/88, contudo, tal direito 
não pode ser estendido à hipótese de 
aposentação compulsória, de modo que 
deve ser observada a regra constitucio-
nal prevista no inciso II do§ 1º do art. 40 
da Carta Magna, que prevê a respectiva 
inativação aos 75 (setenta e cinco) anos 
de idade (LC nº152/2015).

3. Impõe-se compreender que a Lei 
Complementar nº 144/2014, que deu 
nova redação à Lei Complementar nº 
51/1985, não foi recepcionada pela nor-
ma constitucional, portanto, sendo ilegal 
a conduta do Poder Público em afastar 
compulsoriamente os Delegados da 
Polícia Civil do Estado de Goiás, quando 
completados, tão somente, 65 (sessenta 
e cinco) anos de idade.”

- Banca de advogados responsável: 
Jurilex Advocacia

RICARDO PINTO DA SILVA e CARLOS 
EDUARDO RAMOS JUBÉ ADVOGADOS

 
AÇÃO DE COBRANÇA/

COMISSÁRIOS DE POLÍCIA
Foram propostas ações para 10 

(dez) associados, tendo em vista que os 
mesmos ficaram preteridos em virtude 
da Lei nº. 17.902/2010 que em seu Artigo 
100-A, Parágrafo Primeiro, criou a Classe 
Especial I, tendo em vista ter modificado 
a situação dos Agentes e Escrivães de 
Polícia de Classe Especial, com subsídios 
110% acima dos percebidos naquela 
oportunidade.

Os Comissários de Polícia, cargos po-
sicionados abaixo dos de Delegados de 
Polícia e acima dos Agentes e Escrivães 
de Polícia de Classe Especial I, conforme 
o quadro geral de pessoal da Polícia 
Civil de Goiás, não obtiveram aumento 
de subsídios, tendo sido prejudicados 
com o advento da Lei nº. 17.902/2010, 
vez que têm direito à irredutibilidade de 
vencimentos como é previsto na nossa 
Constituição Federal de 1988, em seu 
Artigo 37, inciso XV. Motivo pelo qual a 
UGOPOCI zelosa dos direitos dos Policiais 
Civis e nossos associados, através de uma 
de suas bancas de advogados está ten-
tando corrigir esse descuido legal gerado 
quando da negociação da lei.

Banca: RICARDO PINTO DA SILVA e 
CARLOS EDUARDO RAMOS JUBÉ Advo-
gados

Senhores (as) associados (as),
Comunicamos aos policiais associa-

dos (as), com idade de 65 anos comple-
tados entre 16 de maio de 2014 e 4 de 
dezembro de 2018, que por orientação 
da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) 

APOSENTADORIA COMPULSÓRIA: UGOPOCI 
OBTÉM LIMINAR FAVORÁVEL A ASSOCIADOS

estavam sendo chamados a assinar apo-
sentadoria compulsória, com proventos 
proporcionais, além de mandar DES-
PROMOVER E DESPROGREDIR aqueles 
policiais civis que ascenderam na carreira 
no período acima e que naquela data já 

tivessem a idade de 65 anos, causando 
perdas de até 50% do salário que rece-
bem atualmente, sendo que em alguns 
casos a perda chega a 80% dos venci-
mentos, o que tornaria a vida do policial 
insuportável. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS
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Aos policiais associados (as) nessa 
condição descrita, informamos que, por 
enquanto podem ficar tranquilos, pois, o 
PODER JUDICIÁRIO fez justiça ao decidir 
em MANDADO DE SEGURANÇA IMPE-
TRADO PELA UGOPOCI, CONCEDENDO O 
PEDIDO EM FAVOR DOS POLICIAIS CIVIS 
ASSOCIADOS DA ENTIDADE, DE MODO 
A PROIBIR QUE A GOIASPREV acate ou 
Pratique qualquer ato que importe 
na aposentação COMPULSÓRIA DOS 
POLICIAIS CIVIS EM RAZÃO DA IDADE 
DE 65 ANOS, COM fundamento nas 
atuais orientações da PGE emitidos 
nos processos de aposentadoria desses 
servidores.

MERECE REGISTRO LEMBRAR QUE OS 
POLICIAIS QUE SERIAM ATINGIDOS, CASO 
ESSES PROCESSOS FOSSEM À FRENTE, 
FICARIAM EM SITUAÇÃO MUITO DIFÍCIL 
PELA DRÁSTICA REDUÇÃO SALARIAL QUE 
SOFRERIAM.

Vale ressaltar que a UGOPOCI vem 
acompanhando atentamente a situ-
ação e tentou reverter o quadro na 
via administrativa por diversas vezes, 
por mais de ano, junto aos órgãos 
competentes, mas infelizmente a 
PGE reiteradamente se posicionou 
contrária. Diante dos fatos só nos 
restou, mais uma vez, BUSCAR A TU-
TELA JUDICIAL PARA ASSEGURAR OS 
DIREITOS DE NOSSOS ASSOCIADOS. 
Nesse caso, após a intransigência da 
PGE nossa única alternativa foi acio-
nar o Poder Judiciário para fazer valer 
a Constituição Federal dentro de um 
estado da federação.

Agradecemos a Deus, ao Escritório Ju-
rilex e à Assessoria Jurídica da UGOPOCI 
pelo empenho e ao PODER JUDICIÁRIO, 
primeiro por fazer valer a CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL (questão de justiça), segundo, 
pela rapidez que DECIDIU EM RAZÃO DA 
URGÊNCIA que o caso ensejou.

Goiânia 30 de agosto de 2018.

Diretoria da UGOPOCI – Trabalhando 
com Responsabilidade e Transparência

Assim decidiu a Justiça, veja:
Processo: 5406597.20.2018.8.09.0051
UGOPOCI UNIÃO GOIANA DOS POLI-

CIAIS CIVIS
Marlene Alves De Carvalho E Vieira 

(presidente Da Goiasprev)
Mandado de Segurança (CF, Lei 

12016/2009)

Decisão
“Mandado de segurança impetra-

do para afastar ato do presidente 
da GoiasPrev que, mediante Des-
pacho Nº 4787/2018 SEI-GAB, no 
bojo processo Administrativo nº 
201700007001524(Doc. ), que aco-
lheu a orientação da Procuradoria 
do estado(Despachos 4534/2017 e 
117/2018), para determinar providên-
cias para aposentação de policiais civis, 
nos termos da legislação de regência.

A Lei Complementar federal nº 152 
ampliou o prazo de compulsória de 70 
para 75 anos para todos os servidores 
titulares de cargos efetivos dos Estados, 
em atendimento a EC 88/2015.

Aparentemente não há razão para 
se adotar a idade de 65 anos, quando 
a Constituição Federal dispõe de forma 
diferente.

Há precedente em favor do SIN-
DEPOL (sindicato dos delegados) jul-
gado pelo eg. TJGO: processo de nº 
523310.09.2017.8.09.0000

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. 
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DOS 
DELEGADOS DA POLÍCIA CIVIL DOES-
TADO DE GOIÁS . LEI COPLEMENTARES 
51/1985 E144/2014. CLAUSULA DERESER-
VA DE PLENÁRIO.AFRONTA AO ARTIGO 
40, § 1º, II, DA CF/88. AGRAVOINTERNO 
PREJUDICADO.

1 Desnecessária a submissão da ques-

tão constitucional ao Órgão de Cúpula 
desta Corte (cláusula de reserva de 
plenário) quando a norma impugna-
da não foi recepcionada pela CF/88.

2. Aposentadoria especial dos servi-
dores públicos policiais é uma garantia 
assegurada pelo inciso II do § 4º do art. 
40 da CF/88, contudo, tal direito não pode 
ser estendido à hipótese de aposentação 
compulsória, de modo que deve ser ob-
servada a regra constitucional prevista 
no  inciso II do§ 1º do art. 40 da Carta 
Magna, que prevê a respectiva inativação 
aos 75 (setenta e cinco) anos de idade (LC 
nº152/2015).

3. Impõe-se compreender que a Lei 
Complementar nº 144/2014, que deu 
nova redação à Lei  Complementar nº 
51/1985, não foi recepcionada pela 
norma constitucional, portanto, sen-
do ilegal a conduta do Poder Público 
em afastar compulsoriamente os 
Delegados da Polícia Civil do Estado 
de Goiás, quando completados, tão 
somente, 65 (sessenta e cinco) anos 
de idade.

4. Agravo interno prejudicado. 
5. Segurança concedida.
Por outro lado, não há prejuízo 

ao Estado com a continuidade das 
atividades de policiais civis expe-
rientes, sendo que a inativação dos 
associados da UGOPOCI causaria 
dano terrível aos policiais.

Assim, defiro a liminar para que se 
abstenha a autoridade de tomar provi-
dências em relação a aposentadoria dos 
associados da autora, até decisão final.

Notifique a autoridade coatora para 
informações em 10 dias.

Não há litisconsórcio com o Estado, 
nem há necessidade de cientificá-lo.

Após informações, vista ao impetran-
te por 10 dias.

Em seguida, vista ao MPGO por igual 
prazo.

Goiânia, 30 de agosto de 2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS
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EXEMPLO DE RESISTÊNCIA

OS 104 ANOS DO INSPETOR GALENO

A convite da família do inspetor 
Galeno, a vice-presidente Nelma Félix 
esteve representando a Diretoria da 
União Goiana dos Policiais Civis (UGO-
POCI) no almoço em comemoração ao 
Aniversário de 104 anos do nosso querido 
UGOPOCIANO Inspetor Galeno (Galeno 
Nicodemos Braga), completados no dia 
14 de novembro de 2018.

Estiveram presentes vários colegas 
da polícia civil, entre eles o agente de 
polícia aposentado Orivaldo dos Santos 
(Kaveira), agente de polícia Magno Cé-
sar Marques (DEIC), Rodiane de Souza 
Miranda (Escrivã de Polícia da DEIC), 
Aurélio Delano (Escrivão da DEIC), Agente 
de Polícia Carlos Vane (DEIC), Agente 

de Polícia Aposentado Antônio Tavares 
Filho, agente de polícia Nélio da 1ª DRP, 
Agente de Polícia Carlos Magno Caetano 
(24º DP), Perita Criminal aposentada He-
lena Martins e esposo, João Wanderley 
(Agente de Polícia aposentado), Escrivão 
aposentado, João Wanderley e Ronal-
dinho (Assessor Técnico), além da vice-
-presidente Nelma Félix, que representou 
toda diretoria da UGOPOCI.

Participaram, ainda, familiares do 
Inspetor Galeno (filhos, sobrinhos, muitos 
amigos, vizinhos e demais familiares). 
Foi servido aos convidados um delicioso 
churrasco, pernil assado, chopp gelado 
e refrigerantes.

Na oportunidade foi cantado um “Pa-
rabéns a Você” ao som de uma belíssima 
batucada com amigos do grupo “Nóis é 
Nóis”. Seu Galeno ficava a todo instante 
preocupado em servir os convidados, 
chegando a comentar com sua esposa 
Clarinda (82 anos) que a festança estava 
muito, muito boa.

Foi presenteado ao aniversariante, en-
tregue pela Vice-Presidente Nelma Félix, 
um exemplar do livro inédito da História 
da UGOPOCI com singela homenagem 
e dedicatória feita pelo Presidente José 
Virgílio. Também foi ofertado outro pre-
sente (gravatas e presilha de gravata) para 
o aniversariante, nosso querido e amado 
Inspetor Galeno.

Com mais de 70 anos de atividade 

policial, o inspetor começou a trabalhar 
em Caiapônia como delegado, nomeado 
pelo interventor do Estado, Pedro Ludo-
vico Teixeira. Foi ainda um dos que fazia 
o policiamento interno do Palácio das 
Esmeraldas quando o governador Mauro 
Borges foi cassado em 1964 pelo governo 
federal, que interveio em Goiás. Na épo-
ca, aviões do Exército deram rasantes na 
Praça Cívica. “Estava lá dentro, armado, 
com outros colegas, e não senti medo”, 
relembra.

A diretoria da UGOPOCI, neste ato, 
parabeniza o Inspetor Galeno pelos 104 
anos. Foram muitos anos dedicados à Po-
lícia Civil. Parabéns ao nosso mais antigo 
associado.

Inspetor Galeno com os Agentes Carlos Vane, 
Orivaldo, Escrivães Magno Cesar e Aurélio 

Delano e Vice-Presidente Nelma Félix

Galeno com o inspetor Antônio Tavares: 
amigo de toda hora
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CONHEÇA OS GANHADORES DA 
TERCEIRA AÇÃO ENTRE AMIGOS

Delegado Wilson Gurgel

Comunicamos aos nossos associados 
e associadas, participantes adimplentes 
da 3ª Ação entre amigos da UGOPOCI, os 
nomes dos ganhadores da Terceira Ação 
Entre Amigos.

1º Prêmio, um veículo zero Km, marca 
Reanult, Modelo Kwid. Trata-se do asso-
ciado e delegado de polícia de classe 
especial aposentado WILSON GURGEL. 
Ele foi sorteado no 1º prêmio da Loteria 
Federal deste último sábado, dia 10 de 
novembro de 2018, concurso 05335, com 
o número 01980, que coincidiu com a 
milhar 1980, equivalente a sua matrícula 
na UGOPOCI.

O Delegado Wilson Gurgel trabalhou 
por diversas delegacias em Goiás, tendo 
trabalhado por muitos anos no plantão 
do 8º DP de Goiânia. Está aposentado 
e atualmente é diretor Bibliotecário e 
de Eventos Culturais da Associação dos 
Delegados de Polícia do Estado de Goiás 
(ADPEGO).

2º Prêmio: a diretoria da UGOPOCI 
COMUNICA aos seus associados que 

Escrivão de polícia Baltazar Torres Leite 
Junior compareceu para receber o prêmio 

acompanhado de sua esposa, Emeliane 
Resende de Souza

houve ganhador no 2º prêmio da 3ª Ação 
entre Amigos da UGOPOCI. Trata-se do 
associado e escrivão de polícia BALTAZAR 
TORRES LEITE JUNIOR, da Regional de 
Goiânia, o qual compareceu para receber 
o prêmio acompanhado de sua esposa, 
Emeliane Resende de Souza (foto).

O associado foi sorteado no dia 27 de 
Outubro de 2018, pelo sorteio da milhar 
no 2º prêmio de nº 06668 da Loteria Fe-
deral que coincidiu com o seu número 
de matricula na entidade nº 6667 (milhar 
antecedente). O associado recebeu o 
valor de R$ 2.000,00 correspondente ao 
prêmio.

Na UGOPOCI o associado foi carinho-
samente recebido pelo presidente José 
Virgílio, pela vice-presidente Nelma Félix 
e pelo diretor financeiro Estevam Freitas, 
os quais entregaram o cheque preenchi-
do no valor da premiação. O presidente 
da União Goiana dos Policiais Civis, José 
Virgílio, parabenizou o associado pela 
confiança depositada na atual diretoria 
da UGOPOCI.

“A diretoria fica muito feliz em poder 

entregar esse prêmio ao associado Balta-
zar Torres Leite Junior. Obrigado por con-
fiar na direção da UGOPOCI, por acreditar 
na nossa gestão e por acreditar na serie-
dade com que foi planejado e realizado 
este sorteio. Parabéns! Contem sempre 
conosco, você e os demais associados. 
Estamos trabalhando diuturnamente 
em prol dos nossos associados”, declarou 
José Virgílio.

Maria do Socorro R. Rodrigues

3º prêmio: a ganhadora foi a Escrivã 
de Classe Especial MARIA DO SOCORRO 
R. RODRIGUES, pela milhar antecedente 
2372, concurso 0532, de 31/10/18, com 
prêmio no valor de R$ 1.000,00.

A diretoria da UGOPOCI gostaria de 
agradecer a todos que participaram e 
acreditaram na lisura desta Ação entre 
Amigos da entidade. Parabenizamos a 
todos os ganhadores e desejamos que 
os prêmios sejam abençoados para cada 
um deles.

Diretoria da UGOPOCI – Trabalhando 
com responsabilidade e Transparência

ENTREGA DE PRÊMIOS
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Café Natalino da UGOPOCI 2018

DIA DE FESTA E HOMENAGENS
DURANTE ENCONTRO, AS-

SOCIADOS E AUTORIDADES 
DA ÁREA DE SEGURANÇA 
PÚBLICA COMEMORARAM 
TODAS AS CONQUISTAS AL-
CANÇADAS E REALIZADAS 
NO ANO DE 2018

O tradicional Café da Manhã da 
UGOPOCI, realizado no dia 7 
de dezembro de 2018, reuniu 

associados, familiares, convidados e auto-
ridades em uma grande confraternização 
de final de ano na sede da entidade, no 
Centro de Goiânia. Além de apresentação 
do Coral UGOPOCI em Vozes, o evento 
contou com o lançamento oficial do livro 
“UGOPOCI: UMA HISTÓRIA DE LUTAS!, de 
autoria do Diretor financeiro Estevam de 
Freitas Júnior.

Além dos associados e familiares, o 
evento contou com a presença de diver-
sas autoridades, entre elas o secretário 
de Segurança Pública, Irapuan Costa 
Junior; o deputado federal João Campos; 
o vereador e deputado estadual eleito 
Delegado Eduardo do Prado; o presidente 
do Sindicato dos Policiais Civis (SINPOL) 
Paulo Sérgio de Araújo; o presidente da 
Associação dos Delegados de Polícia 
(ADPEGO), Waldson de Paula Ribeiro; a 
presidente da Associação dos Policiais 
Papiloscopistas de Goiás (APPEGO), 
Juliana Pabla; o presidente da Fede-
ração Nacional dos Profissionais em 
Papiloscopia e Identificação (FENAPPI), 
Antonio Maciel Aguiar Filho; e o titular da 
1ª Delegacia Regional de Polícia, Josue-

mar Vaz de Oliveira.
Como convidados de honra compa-

receram também os ex-presidentes da 
UGOPOCI, Reginaldo Ferreira de Melo, 
Luis Gonzaga da Silva e Ademar Luiz 
de Oliveira. Justificaram suas ausências 
os ex-presidentes Joaquim Gonçalves 
Pereira, Rosival Reis de Oliveira e Ademir 
Luiz de Oliveira.

O evento começou com apresentação 
do Coral UGOPOCI em Vozes, que brindou 
os presentes com belas canções alusivas 
ao natal. Na sequência o presidente da 
UGOPOCI, José Virgílio, deu sequência à 
solenidade e aos compromissos do even-
to, convidando as autoridades presentes 
para falar.

Após o discurso do secretário de 
Segurança Pública, Irapuan Costa Junior, 
ele foi agraciado com um título de sócio 
benemérito da UGOPOCI, distinção 
concedida a quem presta relevantes 
serviços à entidade. José Virgílio lembrou 
que Irapuan foi um dos responsáveis por 
conseguir e também por liberar verbas 
que possibilitaram a construção do 

prédio sede, da UGOPOCI, no final dos 
anos 1970.

Segundo os organizadores do even-
to, dos cerca de 330 sócios fundadores 
da UGOPOCI estão vivos menos de 100 
bravos e destemidos colegas.

“Tentamos contato com todos, mas 
infelizmente alguns não foram localiza-
dos e outros não puderam vir. De todo 
modo, fica nossa gratidão pelo legado e 
contribuição a cada um deles”, destacou 
José Virgílio.

Os associados fundadores da UGO-
POCI foram nominalmente chamados 
para receber das mãos do presidente da 
entidade um certificado de homenagem 
pelos relevantes serviços prestados à 
entidade, enquanto sócios fundadores.

Durante o evento, também foi rea-
lizado o lançamento, de forma oficial, 
do livro “UGOPOCI: UMA HISTÓRIA DE 
LUTAS”, que rememora a trajetória de 
lutas e conquistas dos 40 anos de luta 
classista da entidade. A organização do 
livro é crédito do atual diretor-financeiro 
da Ugopoci, Estevam de Freitas Júnior, 

Ex-presidente da UGOPOCI, Luis Gonzaga da Silva recebe homenagem
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que com muita dedicação fez um apa-
nhado geral desde a primeira diretoria 
até os dias atuais.

“Vale lembrar que se trata do resgate 
da história de pessoas e da própria enti-
dade. Além do mais, significa respeito e 
reconhecimento daqueles que, de fato, 
com muito esforço, começaram do nada 
e conseguiram criar e afirmar a UGOPOCI 
como uma entidade de grande prestígio”, 
frisa José Virgílio.

Na sequência, foi descerrada uma 
placa demonstrando a missão, visão e 
valores a serem seguidos pelas futuras 
direções da UGOPOCI. Também foi inau-
gurado um espaço destinado à Galeria 
dos Presidentes da UGOPOCI. Ainda fo-
ram sorteadas 25 cestas natalinas aos 
presentes.

O evento foi encerrado com um café 
da manhã.

A diretoria da UGOPOCI agradece a 
presença de todos os nossos diretores e 
conselheiros, servidores, colaboradores, 
pois somente com a ajuda de todos foi 
possível realizar um encontro tão agradável.

“Em nome da diretoria, gostaria de 

agradecer a presença em especial dos 
associados e associadas, destacar gra-
tidão ao Coral Ugopoci em Vozes, que 
abrilhantou nosso evento com lindas 
canções, trazendo a todos um toque de 
paz”, concluiu José Virgílio.

VISITA SOLIDÁRIA

PRESIDENTE E DIRETORA DA UGOPOCI VISITAM ASSOCIADO

A Diretoria da União Goiana dos Poli-
ciais Civis (UGOPOCI), nas pessoas do Pre-
sidente José Virgílio e da Diretora Jurídica, 
Raquel Marques Rodovalho, estiveram na 
manhã do dia 26/10/18 na residência do 
associado e Delegado de Polícia Alonso 
Cândido Rezende, para fazer a costumeira 
VISITA SOLIDÁRIA.

Informamos que Dr. Alonso está em 
tratamento se recuperando de uma 
patologia denominada Esclerose Late-

ral Amiotrófica (ELA). Embora seja uma 
doença que debilita e compromete os 
movimentos e a fala, observamos que há 
uma completa disposição do Dr. Alonso 
em vencer as limitações impostas.

Ficamos bastante gratificados pela 
recuperação do nosso associado, que 
é membro da entidade desde o tempo 
em que era Agente de Polícia, portanto 
há mais 35 anos como associado da 
UGOPOCI. Outro ponto que chamou a 

atenção é o esforço para cumprir a agen-
da médica, fisioterapia, fonoaudiologia, 
remédios e etc.

Nosso companheiro está lúcido e 
nos revelou que a visita dos amigos é 
bem-vinda. Caso desejem visitá-lo, ele 
pode receber visita na segunda-feira e na 
sexta-feira durante todo o dia e à noite. 
Na terça, quarta e quinta-feira, só chega 
em casa no final da tarde. Aos finais de 
semana, fiquem à vontade. Quem quiser 
visitar, ligue na UGOPOCI (62-3225-4215), 
Virgílio (62-99205-7380) ou Raquel (62-
99639-3118) para pegar o endereço.

Desejamos que Deus o abençoe e que 
tenha sucesso no tratamento, se recupere 
o quanto antes.

Diretoria da UGOPOCI – Trabalhando 
com responsabilidade e transparência

Secretário da Segurança Pública, Irapuan Costa Junior, ganha exemplar do livro da UGOPOCI
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Depois do grande esforço pela 
construção de nossa sede cam-
pestre, em Aruanã, com o in-

tuito de oferecer o melhor atendimento 
e comodidade possível para nossos 
associados e demais frequentadores, a 
UGOPOCI contabiliza vários elogios e 
congratulações à recente obra, inaugu-
rada em maio deste ano (2018).

Nossos associados que tiveram o 
privilégio de visitar e se hospedar em 
nossa sede campestre, além do conforto, 
também destacaram o baixo custo da 
hospedagem na área de lazer. Com pouco 
investimento, nossos hospedes conse-
guiram desfrutar de férias inesquecíveis 
juntamente com seus familiares.

Nossa sede conta agora, com um 
casal de colaboradores, residentes no 
local, que presta atendimento a todo e 
qualquer associado/hospede, com uma 
atenção destacada e muita cordialidade. 
Assim, momentos de lazer e muita di-

TEMPORADA ARUANÃ

FÉRIAS DE JULHO EM NOSSA 
SEDE CAMPESTRE DE ARUANÃ. 

SUCESSO TOTAL!!!

versão marcaram a última temporada de 
férias em nossa sede campestre.

O novo espaço na sede campestre 
possui uma ótima infraestrutura, com 
duas piscinas, quadra de areia para fute-
vôlei, playground e várias churrasqueiras, 
tudo isso em uma área com muito verde 
para proporcionar momentos de lazer 

à família ugopociana. Isso sem falar da 
pequena distância até o nosso belíssimo 
Rio Araguaia, também direcionado a 
proporcionar momentos agradáveis aos 
integrantes de nossa categoria.

Portanto, animação e entusiasmo não 
faltaram aos associados que tiveram a 
oportunidade e a felicidade de curtir fé-

Sede campestre oferece tranquilidade e diversão
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rias em nossa Sede Campestre de Aruanã. 
Na alta temporada, no mês de julho, tive-
mos lotação esgotada, todos os chalés 
foram locados e nossa área de camping 
também ficou completa. Esperamos para 
o próximo ano repetir o sucesso.

Desde que resolvemos investir na 
Sede Campestre, implantando benfeito-
rias para dar mais prazer e conforto aos 
associados que a frequentam. Assim foi 
com a construção de várias churrasquei-
ras, com a construção das piscinas, a 
ampliação do estacionamento e outras 
obras que ali foram edificadas. Nunca 
abandonamos a luta por melhores condi-
ções de trabalho e salários, mas sabemos 
que a qualidade de vida para a família 
dos nossos associados também é muito 
importante e nos empenhamos nisso.

Essa sede mostra a importância da 
categoria e da unidade que o associativis-
mo proporciona. Um exemplo vale mais 
que mil palavras e precisa ser enaltecido. 
Por isso ressaltamos esse trabalho reali-
zado por esta Diretoria, que ficará como 
exemplo para outras gestões vindouras. 
Historicamente, vemos que o sucesso de 
algumas ações surge em quem acredita 
no associativismo e é isso que a UGOPOCI 
está fazendo, sem esperar que alguém 
faça por ela. A seriedade e a credibilida-
de desta gestão são o diferencial desta 
empreitada.

Estevam de Freitas Júnior
Diretor financeiro

“ SEDE C AMPESTRE DE 
ARUANÃ,  TUDO EM UMA 
ÁREA COM MUITO VER-
DE PARA PROPORCIONAR 
MOMENTOS AGRADÁVEIS 
DE LAZER À FAMÍLIA UGO-
POCIANA
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A VIOLÊNCIA NOSSA DE CADA DIA
A ESCALADA VERTI-
GINOSA DA CRIMI-
NALIDADE NO PAÍS 
EXIGE AÇÃO RÁPIDA 
DO PODER PÚBLI-
CO E COLOCA OS 
ÓRGÃOS DE SEGU-
RANÇA PÚBLICA NO 
CENTRO DO REDE-
MOINHO”

Apesar dos avanços em todos os 
campos da vida social, seja na 
agricultura, na educação e mes-

mo na tecnologia, saúde, expectativa de 
vida, a humanidade é bombardeada quo-
tidianamente pelo fenômeno da violên-
cia. Há várias faces para esse fenômeno. 
Ora aparece em atentados em escolas 
ou locais públicos, ora pode se tratar de 
atentados contra alvo específico, como 
no caso da facada ao então candidato a 
presidente Jair Bolsonaro. 

Mas há um tipo de violência que per-
meia as sociedades e está intimamente 
relacionado com as condições sociais, 
culturais, políticas e econômicas de um 
povo. Essa violência pode ser medida 
pelo número de homicídios em deter-
minado grupo de habitantes ou pelo 
número de roubos, sequestros, furtos etc. 
Ainda mostra sua face no tráfico de dro-
gas á luz do dia, nas reiteradas prisões de 
reincidentes, nos presídios superlotados, 
nas facções criminosas mostrando suas 
garras dentro e fora do sistema prisional.

O Brasil vive uma verdadeira epi-
demia desse tipo de violência. Há uma 
escalada vertiginosa da criminalidade 
no País, que exige ação rápida do poder 

público e coloca os órgãos de segurança 
pública no centro do redemoinho. Além 
da criminalidade, há o aumento visível da 
violência que extrapola os limites circuns-
critos à esfera da criminalidade, enquanto 
fenômeno social amplo, aquela violência 
praticada por um conhecido, um vizinho, 
um ex-marido ou ex-namorado, a discus-
são no trânsito que termina em homicí-
dio. Essa violência aumenta ainda mais a 
sensação de insegurança, porque pode 
brotar de onde não se esperava.

Para nos atermos a um indicador que 
mostra o nível de violência da sociedade 
brasileira, vejamos o caso do crime de 
homicídio, o mais grave contra a pessoa, 
pois ataca a vida. 

No ano de 2016, 62.517 pessoas foram 
assassinadas no Brasil, o que equivale a 
uma taxa de 30,3 mortes para cada 100 
mil habitantes. Os dados são do Minis-

tério da Saúde e foram divulgados no 
Atlas da Violência 2018, apresentado pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segu-
rança Pública (FBSP) em junho de 2018. 
Segundo a análise, a taxa de homicídios 
no Brasil corresponde a 30 vezes a da 
Europa, e o país soma 553 mil pessoas 
assassinadas nos últimos dez anos. Não 
há guerra no mundo com essa letalidade.

De acordo com os dados do docu-
mento, todos os estados que lideram a 
taxa de letalidade estão na Região Norte 
ou no Nordeste: Sergipe (64,7 para cada 
100 mil habitantes), Alagoas (54,2), Rio 
Grande do Norte (53,4), Pará (50,8), 
Amapá (48,7), Pernambuco (47,3) e Bahia 
(46,9). As maiores variações na taxa foram 
observadas em São Paulo, onde houve 
redução de 56,7% na taxa de homicídios, 
e no Rio Grande do Norte, que registrou 

“

SEGURANÇA PÚBLICA

O novo Presidente tem desafio de diminuir a criminalidade
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aumento de 256,9%.
A violência contra a mulher também 

piora a cada ano. Os dados apontam 
que 68% dos registro de estupro são de 
vítimas menores de 18 anos e quase um 
terço dos agressores das crianças de até 
13 anos são amigos e conhecidos da ví-
tima e 30% são familiares mais próximos 
como país, mães, padrastos e irmãos. 
Quando o criminoso é conhecido da 
vítima, 54,9% dos casos são ações recor-
rentes e 78,5% dos casos ocorreram na 
própria residência.

Os pesquisadores ressaltam a im-
portância de uma política de controle 
responsável de armas de fogo para au-
mentar a segurança de todos. Segundo 
a pesquisa, entre 1980 e 2016, 910 mil 
pessoas foram mortas por perfuração 
de armas de fogo no país. No começo da 
década de 1980, os homicídios com arma 
de fogo eram 40% do total e chegaram 
a 71,1% em 2003, quando foi implan-
tado o Estatuto do Desarmamento. A 
proporção se manteve estável até 2016. 
O levantamento aponta, ainda, que os 
estados onde houve maior crescimento 
da violência letal são os mesmos onde 
cresceu a vitimização por arma de fogo.

Diante de um cenário caótico desse, 
as perspectivas não são animadoras. Se 
nos estados as polícias, com poucas ex-
ceções, estão sucateadas e com número 

insuficiente de servidores, no plano fe-
deral temos a perspectiva de um novo 
governo que se elegeu prometendo fazer 
o contrário do que foi feito nos últimos 16 
anos de governo iniciado em 2003 com 
a chegada do Partido dos Trabalhadores 
ao poder.

O presidente eleito Jair Bolsonaro tem 
na segurança pública uma de suas ban-
deiras mais fortes. Mas o que efetivamen-
te ele fará para enfrentar a violência e a 
criminalidade? Pouco se sabe. Se por um 
lado ele marcou pontos com a escolha 
do juiz Sérgio Moro para o Ministério da 
Justiça, de outro parece que enfraquece 
a área da segurança pública, que perderá 
o status de ministério e será incorporada 
à pasta da Justiça.

O fato é que somente após alguns 
meses de 2019 é que saberemos se, de 
fato, o próximo governo federal enfren-
tará a criminalidade e a violência que 
assola o país – lembrando que a polícia 
quase sempre enfrenta problemas que 
deveriam ser combatidos com políticas 
sociais e econômicas. 

Com taxa de 45,3 homicídios por 
grupo de 100 mil habitantes em 2016, 
Goiás é, portanto, um estado violento 
(acima da taxa do país, que em 2016 era 
de 30,3 homicídios por grupo de 100 
mil habitantes). E essa violência cresceu 
assustadoramente nos últimos dez anos, 
pois em 2006 a taxa era de 26,3 (pratica-
mente a mesma do Brasil, então de 26,6). 

Nas próximas páginas, a revista UGO-
POCI em Foco traz ações da Polícia Civil 
de Goiás no enfrentamento ao fenômeno 
da violência. Apesar de sofrer com quadro 
insuficiente de servidores e degradação 
salarial com a contratação dos escrivães 
e agentes substitutos com salário de R$ 
1.500,00, uma vergonha para o país, a 
Polícia Civil de Goiás mostra que é com-
petente e tem excelentes servidores.

MANOEL MESSIAS RODRIGUES, 
escrivão de polícia, formado em Gestão 
Pública pela UEG/Escola de Governo Hen-
rique Santillo, assessor de Comunicação 
Social da Ugopoci

COM TAXA DE 45,3 HOMI-
CÍDIOS POR GRUPO DE 100 
MIL HABITANTES EM 2016, 
GOIÁS É UM ESTADO VIO-
LENTO”

“

ENTRE 1980 E 2016, 910 MIL 
PESSOAS FORAM MORTAS 
POR PERFURAÇÃO DE AR-
MAS DE FOGO NO PAÍS”

“
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REGIONAL CATALÃO

A CASA CAIU PARA 12 INVESTIGADOS EM IPAMERI

A Polícia Civil de Goiás, através 
da Delegacia de Polícia de 
Ipameri/9ª DRP,  deflagrou no dia 

25 de setembro de 2018 a Operação Efeito 
Dominó, desfecho de longa investigação 
realizada pela DP de Ipameri acerca dos 
crimes de tráfico de drogas, associação 
para o tráfico e crimes patrimoniais 
– inclusive furtos ocorridos na zona 
rural –, que invariavelmente orbitam a 
comercialização e o consumo de drogas. 
A ação foi coordenada pelo Delegado 
de Polícia Diogo Ferreira, com apoio 
da 9ª DRP e policiais civis das cidades 
de Catalão, Pires do Rio, Vianópolis, 
Goiandira, Cumari, Orizona, Ouvidor, Três 
Ranchos, São Miguel do Passa Quatro e 
Cristianópolis.

A operação teve como objetivo dar 
cumprimento simultâneo a 11 mandados 
de busca e apreensão domiciliar e 11 
mandados de prisão preventiva, todos 
expedidos pelo Poder Judiciário após 
apresentação de farto material probató-
rio e representação feita pela Polícia Civil. 
As medidas cautelares foram executadas 
por 50 policiais civis, com o apoio logís-
tico da 9ª Delegacia Regional de Polícia, 
sediada em Catalão.

Além dos onze presos preventiva-
mente, mais um investigado foi preso 

em flagrante delito, após ser abordado 
com cinco armas de fogo, um simulacro 
de pistola e abundante quantidade de 
munições, todos em sua posse.

O cumprimento dos mandados de 
busca não possibilitou apenas a prisão 
dos investigados, mas também a apre-
ensão de drogas e outros objetos de 
relevante valor probatório, que aumen-
tam o conjunto até então reunido pela 
investigação.

AS MEDIDAS CAUTELARES 
AUTORIZADAS PELA JUS-
TIÇA FORAM EXECUTADAS 
POR 50 POLICIAIS CIVIS”

“
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POLICIAIS DE CATALÃO REALIZAM 
PROJETO SOCIAL EM ESCOLA

Policiais civis da Delegacia de Apu-
ração de Atos Infracionais (Depai) e a 
Delegacia Especializada no Atendimento 
à Mulher (Deam) de Catalão, coordena-
dos pela delegada Alessandra de Castro, 
realizaram, no dia 23 de novembro, na 
Escola Patotinha, naquele município, a 
Gincana Eureka, atividade que encerrou 
os eventos comunitários de 2018.

Após percorrer diversas escolas da 
cidade com palestras educativas, os po-
liciais, apoiados por estagiários do curso 
de Psicologia do Cesuc, abordaram temas 
relacionados à adolescência, família, vio-
lência urbana, atos infracionais, direitos e 
deveres dos adolescentes, uso de álcool 
e drogas, violência contra a mulher, vio-

lência doméstica, dentre outros, tudo de 
forma lúdica e interativa.

Na Escola Patotinha, localizada em 
região carente e com histórico de pro-

blemas com criminalidade, o foco foram 
os 75 alunos da 5ª série, os quais parti-
ciparam de atividades culturais durante 
toda a semana.

REGIONAL APARECIDA DE GOIÂNIA

MULHER É PRESA APÓS APLICAR O “BOA NOITE, CINDERELA”

Em dois dias, segundo as investigações, a 
suspeita conseguiu tirar das vítimas R$ 15 mil

Anariê Silva Oliveira, de 40 anos, foi 
presa no dia quatro de outubro de 2018 
suspeita de aplicar o golpe “boa noite 
Cinderela”, dando remédios para idosos 
desmaiarem e roubá-los, em Trindade, 
na Região Metropolitana de Goiânia. Em 
dois dias, segundo as investigações, a 
suspeita conseguiu tirar das vítimas R$ 
15 mil. Ela foi encontrada no Setor Bue-
no, em Goiânia, onde se preparava para 
realizar procedimentos estéticos para 
modificar sua aparência, como implante 
de peruca e outros procedimentos no 
rosto. As informações são da Assessoria 
de Comunicação Social da Polícia Civil.

Em uma das ações, a mulher teria 
servido refrigerante com medicamento 

para uma das vítimas, de 84 anos, que 
desmaiou devido aos efeitos do remédio, 
bateu a cabeça com força no chão, e so-
freu diversas lesões. Ele só foi socorrido 

pelo vizinho no dia seguinte. Na delega-
cia, a mulher confessou que estava com 
mandado de prisão por condenação 
definitiva em aberto, por crimes idênticos 
praticados na capital.

Com Anariê, foram localizados o 
veículo utilizado durante os crimes, 
bem como diversos comprovantes de 
transações bancárias e pagamentos de 
boletos, demonstrando que, mesmo sem 
ter atividade lícita, ela conseguia movi-
mentar grandes quantias financeiras. A 
polícia conseguiu imagens de câmeras 
de segurança que mostram o carro usado 
nos golpes. Com isso, os policiais civis 
começaram a fazer buscas e localizaram 
a suspeita. 

REGIONAL CATALÃO
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REGIONAL GOIÂNIA

1ª DEAM DE GOIÂNIA ENVIA 2 MIL 
INQUÉRITOS AO JUDICIÁRIO

Reunião entre delegadas titulares 
de várias Delegacias Especializadas no 
Atendimento à Mulher (DEAMs) de Goiás, 
realizada no dia 20 de novembro de 2018, 
estabeleceu maior nível de integração 
de práticas e procedimentos entre as 
especializadas. De acordo com a dele-
gada titular da 1ª DEAM de Goiânia, Ana 
Elisa Martins, a iniciativa visa também à 
orientação de autoridades policiais que 
chegarem a esse tipo de especializada, 
em vista das especificidades do enca-
minhamento, tanto dos procedimentos 
quanto dos cuidados com as vítimas.

“O objetivo é criar um elo entre as de-
legadas e delegados de DEAM, no sentido 
de unir esforços e aumentar a eficiência 

Delegada Ana Elisa: balanço da 1ª Delegacia 
da Mulher da capital contabiliza 600 

agressores presos em 2018

e a produtividade do nosso trabalho”, 
comenta a delegada. 

A autoridade policial salienta ainda o 

alto nível de comprometimento dos ser-
vidores por ela coordenados destacando 
sua importância para os números obtidos 
pela 1ª DEAM ao longo do ano de 2018.

Nesse período, a unidade especializa-
da da Polícia Civil registrou uma média de 
300 ocorrências por mês, com dois mil 
inquéritos remetidos ao Poder Judiciário, 
600 agressores de mulheres presos e 1,1 
mil medidas protetivas de urgências re-
queridas às autoridades judiciais. 

“Esses números são reflexo do tra-
balho eficiente realizado pelos nossos 
servidores, bem como do aumento da 
conscientização entre as vítimas, que não 
mais estão tolerando agressões”, frisa a 
delegada Ana Elisa.

REGIONAL GOIÁS

DELEGACIA DA CIDADE DE GOIÁS ENVIA CENTÉSIMO 
INQUÉRITO DIGITAL AO PODER JUDICIÁRIO

A Delegacia de Polícia da Cidade de 
Goiás acaba de enviar o centésimo in-
quérito digital ao Poder Judiciário. Desde 
julho de 2018, o município vem sendo 
objeto de inovação tecnológica na área 
de investigação policial, com a implanta-
ção de projeto-piloto desenvolvido pela 
Secretaria de Segurança Pública e Polícia 
Civil para produção de inquéritos eletrô-
nicos, como ação vinculada ao Processo 
Judicial Digital (PJD). Paralelamente, a 
cidade de Faina também participa do 
projeto.

Na unidade policial da antiga capital 
do Estado foi montado um verdadeiro 
laboratório para o modelo de inquérito 

digital, que, logo, deverá ser estendido 
para todo o Estado de Goiás. Segundo o 
delegado Gustavo Barreto, além dos 100 
inquéritos remetidos de forma eletrônica 
ao Poder Judiciário, já foram comunica-
dos 61 autos de prisão em flagrante, além 
de TCOs e BOCs elaborados na mesma 
plataforma.

O projeto de elaboração e envio de 
inquérito 100% digital faz parte de uma 
cooperação entre a Secretaria de Segu-
rança Pública, por meio da Polícia Civil, e o 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. As 
mais recentes atualizações na plataforma 
digital SISP (Sistema Integrado de Segu-
rança Pública) permitem a comunicação 

entre os sistemas da Secretaria de Segu-
rança Pública e do Tribunal de Justiça, 
simplificando a tramitação de inquéritos 
e medidas cautelares entre as duas ins-
tituições, trazendo maior eficiência aos 
trabalhos da Polícia Civil. (Informações 
da Assessoria de Comunicação Social da 
Polícia Civil)
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ASSASSINATOS DE DOIS HOMENS EM APARECIDA 
DE GOIÂNIA SÃO EXPOSTOS EM REDES SOCIAIS

Dois casos de execução ocorridos no  
dia 24 de novembro 2018 em Aparecida 
de Goiânia foram filmados e divulgados 
em redes sociais. Em um deles, um jovem 
de 21 anos é atingido por vários tiros em 
uma residência. Em outro, um homem de 
53 anos é esfaqueado enquanto estava 
sentado em uma calçada, de costas para 
seu algoz.

No primeiro caso está registrado o 
homicídio de Klayton Silva Souza, de 
21 anos, que, segundo a Polícia Civil de 
Goiás, foi alvo de emboscada em uma 
casa no Setor Jardim Nova Olinda, em 
Aparecida de Goiânia. O jovem foi morto 
com 15 tiros e a ação foi registrada.

As imagens mostram desde a invasão 
à residência até a consumação do crime. 
O autor do vídeo passa por uma criança 
enquanto se desloca em direção à resi-
dência, de onde sai, correndo, a vítima, 
seguida por um homem que empunha 
uma arma de fogo. Este dispara várias 
vezes até atingir o rapaz, que cai e, já no 
chão, segue sendo baleado.

Delegado adjunto do Grupo de In-
vestigações de Homicídios de Aparecida 
de Goiânia, Eduardo Rodovalho diz que 

cinco suspeitos foram até o local para 
cometer a execução. “Quando os homens 
chegaram ao local, um deles tentou dar 
uma gravata na vítima, que conseguiu es-
capar. Na sequência ele sai atirando con-
tra o Klayton. A vítima estava visitando a 
família, cumpriu muito tempo de pena 
no Complexo Prisional e acreditamos 
que se trata de uma execução”, afirma o 
delegado.

A vítima tinha antecedentes criminais 
por tráfico de drogas e porte ilegal de 
arma de fogo de uso restrito. A Polícia 
Civil suspeita que o crime tenha ligação 
com esse histórico e que foi encomen-
dado. “Ainda são questões preliminares, 
mas acreditamos que há envolvimento 
com entorpecentes. Um vídeo como 
esse é utilizado para demonstrar força ou 
para enviar ao mandante do crime como 
‘tarefa cumprida’.”

Testemunhas do caso já foram identi-
ficadas e intimadas a prestar depoimento, 
diz Rodovalho. A identidade dos suspei-
tos não foi divulgada.

Em outro vídeo, um homem de 53 
anos, identificado como Josenilton 
Pinheiro de Castro é esfaqueado pelas 

costas enquanto estava sentado em 
uma calçada no Setor Jardim Veneza, 
no mesmo município. O autor seria um 
jovem de 20 anos.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi 
detido no Terminal Rodoviário de Goiânia 
enquanto tentava comprar passagens de 
ônibus com destino ao Estado de Alago-
as. Em seu celular, foi encontrado o vídeo 
que registrou o momento do crime.

Segundo o delegado Vicente Stabile 
Gravina, do 4º Distrito Policial de Apare-
cida de Goiânia, uma equipe da Polícia 
Militar (PM) de Goiás foi acionada para 
atender uma ocorrência de homicídio. No 
local, a mãe do suspeito teria confessado 
que o filho seria o autor e estaria fugindo.

À PM, o rapaz teria apresentado 
versões distintas, negando o crime, ini-
cialmente, e depois alegando legítima 
defesa. Ele foi autuado em flagrante por 
homicídio duplamente qualificado, por 
motivo torpe e por impossibilitar a defesa 
da vítima.

O caso é investigado pelo Grupo de 
Investigação de Homicídios (GIH) de 
Aparecida de Goiânia.

(Informações do Jornal O Popular)

REGIONAL APARECIDA DE GOIÂNIA
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REGIONAL FORMOSA

GEPATRI DE FORMOSA REDUZ CRIMINALIDADE
O Grupo Especial de Repressão a 

Crimes Patrimoniais – GEPATRI da 11ª 
DRP – Formosa/GO foi criado no mês de 
maio do ano de 2018.

Quando da criação do GEPATRI os 
índices gerais de roubo na cidade de 
Formosa alcançavam uma média de doze 
(12) roubos diários, em vários bairros da 
cidade, em horários diversos - compreen-
dendo das 06h00min às 23h00min.

Iniciamos os trabalhos investigativos 
sobre autoria, locais e históricos das víti-
mas, onde percebemos uma grande inci-
dência de roubo de celulares de vítimas 
do sexo feminino. Após complexa inves-
tigação conseguimos identificar o autor 
como sendo THAYLON MARCOS MELO 
DE SOUZA, onde foi realizado pedido de 
cautelares, conseguindo o grupo efetuar 
a sua prisão no dia 06/jun/2018. Restou 
constatado que THAYLON MARCOS MELO 
DE SOUZA – O CORINGA, realizou mais 
de cinqüenta (50) roubos do mês janeiro 
– sua chegada do Estado de São Paulo, 
até o mês de maio de 2018, onde com a 
sua prisão ocorreu redução drástica dos 
crimes de roubos na cidade de Formosa/
GO, estando o criminoso preso até os 
dias atuais.

Outra investigação de grande vulto 
do GEPATRI foi direcionada a Agentes 
integrantes do DPCA, os quais eram 
responsáveis pela investigação de ado-
lescentes consumindo álcool e drogas 
em festas na cidade. Foram feitos pedidos 
de cautelares – interceptação telefônica, 
busca e apreensão e de prisão, onde 
foram presos quatro (04) integrantes do 
departamento, cumpridas cinco (05) bus-
cas domiciliares, por estarem envolvidos 
em corrupção. O grupo encontra-se preso 
e respondem pelos crimes de Associação 
criminosa, corrupção passiva e falsifica-
ção de documento público. A prisão se 
deu em 07/ago/2018.

OPERAÇÃO ETHOS – INTEGRANTES DPCA

ELÂNIO CASTRO DA CRUZ

Os dados gerais do GEPATRI de Formo-
sa/GO, são bastante expressivos, sendo 
certo que com relação às diligências efe-
tuadas, alcançamos os seguintes índices, 
da criação em maio de 2018 até a data 
atual (29/nov/2018), sendo:

Um dos criminosos que atacava o 
comércio local se tratava de ELANIO 
CASTRO DA CRUZ, o qual incorreu em 
mais de oito (08) roubos em estabeleci-
mentos comercias e lotéricas, localizadas 
no Setor Central da cidade de Formosa/
GO, cuja prisão foi pedida pelo GEPATRI, 
culminando na sua prisão em maio de 
2018, estando o criminoso preso até os 
dias atuais. 

PRISÕES PREVENTIVAS E TEMPORÁRIAS CUMPRIDAS – PEDIDOS GEPATRI ........... 25

ADOLESCENTES APREENDIDOS ............................................................................................ 03

PRISÕES EFETUADAS EM FLAGRANTE DELITO ................................................................. 09

TOTAL DE PRISÕES ...................................................................................................................... 37

INVESTIGAÇÕES CONCLUÍDAS COM AUTORIA DEFINIDA ............................................ 96

ARMAS DE FOGO APREENDIDAS .......................................................................................... 06

VEÍCULOS RECUPERADOS ....................................................................................................... 05

SMART TV RASTREADAS E RECUPERADAS ........................................................................ 05

INQUÉRITOS INSTAURADOS .................................................................................................... 96

CUMPRIMENTO DE BUSCA E APRENSÃO – PEDIDOS GEPATRI ................................... 11THAYLON MARCOS MELO DE SOUZA – O 
CORINGA + DE 50 ROUBOS
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APREENSÃO DE ARMAS APREENSÃO DE DROGAS
 

APREENSÃO DE VEÍCULOS

A EQUIPE 
Como resultado de atuação do GEPATRI 

na cidade de Formosa/GO, ocorreu redução 
de mais de 80% dos roubos na cidade, em 
conseqüências das prisões de trinta e sete 
(37) autores de crimes patrimoniais, ocor-
ridas em Goiás e no Distrito Federal, sendo 
certo que grande maioria se encontram 
presos até a data atual. Dos doze (12) roubos 
diários no mês de maio, com redução para 
dois (02) roubos diários no mês de novembro 
de 2018.

POLICIAIS CIVIS DE PLANALTINA RECAMBIAM PRESO DO RJ
Para a polícia todos os casos (ocor-

rências) que chegam à delegacia são 
importantes, no entantoo homicídio, por 
atingir o bem mais valioso do cidadão, 
sem dúvidas merece maior atenção. Não 
importa a classe social a que a vítima 
pertence, o direito à vida é igual para 
todos. No caso abaixo, em que o Grupo 
de Investigação de Homicídios da cidade 
de Planaltina de Goiás esteve atento aos 
passos do homicida Tauan Silva Santos 
de Campos, homiziado no Estado do Rio 
de Janeiro, mostra bem o sentimento 
de responsabilidade e seriedade dos 
investigadores. 

Sabidamente o efetivo policial lotado 
no interior do estado é muito aquém do 
necessário para a Polícia Civil desenvolver 
seus trabalhos com qualidade e rapidez, 

no entanto trabalhamos com o que 
temos. Portanto, reconhecer e elogiar 
o esforço dos policiais que trabalham 
nos rincões goianos é uma obrigação, 
em virtude da total entrega dos colegas 
policiais civis ao seu ofício. A vocês, nosso 
reconhecimento. Parabéns.

José Virgílio
Presidente da UGOPOCI.

Leia a reportagem:
O Grupo de Investigações de Ho-

micídios (GIH) de Planaltina de Goiás 
realizou operação, entre os dias 12 e 14 
de setembro, para recambiar um preso 
da cidade Campos de Goytacazes/RJ 
até Planaltina, num percurso de cerca 
de 3 mil quilômetros. O mandado 
de prisão de Tauan Silva Santos de 
Campos, pela prática de homicídio, foi 
cumprido com apoio da PMRJ, há um 
ano e dez meses.

Desde então, ele aguardava julga-
mento no sistema prisional daquele 
estado. Tauan é um dos acusados de 
participação na morte de Maurílio 
Conceição Reis, no fim de 2016. Des-
de então, o autor, considerado um 
indivíduo de alta periculosidade e que 
apresenta envolvimento com facções 
criminosas, evadiu-se para o estado do 
Rio de Janeiro, mas continuou sendo 
monitorado e investigado. Agora, ele 
encontra-se à disposição do Poder 
Judiciário de Planaltina de Goiás. (As 
informações são do site da PC/GO)

REGIONAL FORMOSA
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De público a Diretoria Executiva da 
UGOPOCI parabeniza o trabalho de toda 
a equipe de policiais da Regional de 
Uruaçu/Niquelândia que trabalharam na 
elucidação da morte de Rogério Pereira 
dos Santos. O empenho, dedicação e o 
trabalho em equipe são um diferencial 
no resultado das investigações realizadas 
pela Polícia Judiciária. A vontade de ver a 
justiça sendo feita impulsiona o profissio-
nal de segurança a buscar resultados que 
a sociedade espera, acredita e precisa. A 
pronta resposta da polícia às demandas 
que lhes são apresentadas é um elemento 
de pacificação social, sobretudo quando 
a conduta delituosa ceifou uma vida. Pa-
rabéns a todos que trabalharam no caso.

Veja abaixo reportagem publicada 
no jornal O Popular

Um telefone celular abandonado e 
parcialmente queimado foi a chave para 
que o delegado Cássio Arantes do Nas-
cimento, à frente da Delegacia da Polícia 
Civil de Niquelândia, elucidasse, mais de 
um mês depois, um assassinato ocorrido 
no município na véspera do feriado na-
cional de 7 de setembro. O aparelho foi 
utilizado para fotografar o corpo da víti-
ma, o pedreiro Rogério Pereira dos San-
tos, 30 anos, sem antecedentes criminais, 
antes de ele ser queimado e abandonado 
às margens da GO-237, entre Uruaçu e 
Niquelândia.

Localizado pelo Corpo de Bombei-
ros, o corpo da vítima foi recolhido pela 
Polícia Técnico-Científica no dia 11 de se-
tembro. Sua identificação só foi possível 
através da arcada dentária. Ao seu lado 

CELULAR QUEIMADO AJUDA A 
DESVENDAR MORTE DE PEDREIRO

Foto: Sinailton Gonçalves/Plantão de Notícias 24 Horas

estava o aparelho celular que, a princípio, 
a Polícia Civil acreditou ser do pedreiro. As 
investigações mostraram que o telefone 
pertence a Natieli Santana de Freitas, 
uma mulher de 24 anos que foi vista ao 
lado de Rogério num bar de rodovia 
ingerindo bebida alcoólica. Um man-
dado de prisão foi expedido contra 
Natieli, que está foragida. A polícia, 
que trabalha com a possibilidade de 
latrocínio, acredita que a jovem teve 
a ajuda de alguém.

Rogério foi violentamente espancado 
no crânio e no rosto, conforme revelou 
a perícia realizada pela Polícia Técnico-
-Científica. A Polícia Civil acredita que 
entre o assassinato e a carbonização do 
corpo se passaram cerca de 24 horas. O 
pedreiro tinha esquecido o celular num 
estabelecimento comercial e o aparelho 
foi entregue à polícia. Foi por isso que o 
telefone encontrado no local onde o cor-
po foi queimado passou a ser fundamen-
tal nas investigações. Com autorização 
da Justiça o cartão de memórias e o chip 
foram vasculhados e encontradas fotos 
do corpo do pedreiro, da filha de Natieli 
e mensagens trocadas por ela.

OUTRAS OCORRÊNCIAS
“Costumamos dizer que Natieli é 

uma espécie de ‘serial crime’ aqui em 
Niquelândia. Ela já foi presa duas vezes 
por tráfico de drogas e é investigada por 
outro homicídio ocorrido em 2016. Não 
dá para entender porque ela ainda está 
na rua”, afirma o delegado Cássio Fernan-
des. Na semana passada, a seu pedido, a 
Justiça expediu os mandados de prisão 
temporária contra Anailza Santana, 46 
anos, e Domithi Lopes da Costa, 38, mãe 
e padrasto de Natieli. Ambos estão reco-
lhidos na cadeia pública de Niquelândia. 
“Temos fortes indícios de que eles parti-
ciparam do crime”.

Para a Polícia Civil, Rogério foi atraído 
para a morte ao exibir maços de dinheiro 
em dois bares depois de trocar cheques 
com um agiota. Além de se embebedar, 
ele também pagou bebidas alcoólicas 
para desconhecidos, como Natieli, com 
quem não mantinha nenhum tipo de 
relacionamento. Seu veículo, um VW Gol, 
foi encontrado em Uruaçu. “Ele era uma 
pessoa trabalhadora e sem antecedentes 
criminais”, disse o delegado. (As informa-
ções são do jornal O Popular)

REGIONAL URUAÇU
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REGIONAL ITUMBIARA

OPERAÇÃO OURO VERDE: PC PRENDE 5 
ENVOLVIDOS EM FRAUDE DE R$ 20 MILHÕES

SEGUNDO A POLÍCIA CI-
VIL, O GRUPO ATUAVA POR 
MEIO DE DESVIO DE SOJA 
DOS PRODUTORES RURAIS 
DA REGIÃO POLARIZADA 
POR GOIATUBA

Organização criminosa era composta por proprietários e 
gerentes de empresa de armazenagem e comércio de grãos Uma organização criminosa com-

posta por proprietários e ge-
rentes do Grupo JR, que atua 

no ramo de armazenagem e comércio 
de grãos, suspeita de ter causado um 
prejuízo calculado em R$ 20 milhões a 
produtores rurais da região polarizada 
por Goiatuba, foi desbaratada pela Polícia 
Civil desse município no dia 28/11/2018. 
Ao todo, cinco pessoas foram presas no 
âmbito da Operação Ouro Verde. O grupo 
atuaria por meio de desvio de soja dos 
produtores.

O desvio da soja aconteceu em 2016. 
Desde então, a Polícia Civil realiza inves-
tigações sobre o crime. Participaram da 
Operação Ouro Verde as delegacias de Vi-
centinópolis, Pontalina, Piracanjuba e a 8ª 
Delegacia Distrital de Polícia de Goiânia, 
por meio de informações colhidas pela 
Gerência de Operações de Inteligência 
da PCGO.

Foram cumpridos mandados de pri-
são preventiva em desfavor de Sebastião 
Luiz Oliveira Júnior, 45 anos; Vera Lúcia 
Vieira Silva Oliveira, 44 anos; Ueslei dos San-
tos, 36 anos; Hugo César Camilo de Sousa, 
34 anos, e Dalario Alves Silva, 37 anos. Os 
dois primeiros eram sócios-proprietários 
do Grupo JR. Os demais eram funcionários 
e ex-funcionários da empresa.

Os mandados foram cumpridos em 
Joviânia, Vicentinópolis e Goiânia, onde 
residiam os proprietários da empresa. 
Os fatos foram investigados em dois 
inquéritos policiais. O primeiro apurou o 
crime de apropriação indébita qualificada 
e falsidade de documentos. O Grupo JR 
era responsável por transportar a soja de 
determinado produtor rural até a sede de 
uma empresa multinacional. Entretanto, 
a empresa desviaria a soja por meio da 
venda dos grãos desviados para empresa 
diversa.

Para realizar o crime, os responsá-
veis pela empresa falsificaram as notas 
ficais, alterando o destino final da soja 
e o nome de seu proprietário, emitindo 
nota em nome da empresa JR. Ao total 
foram desviados 1.259.541 quilogramas 
da commodity (cerca de 26 caminhões 
carregados). O prejuízo indicado pelas 
vítimas é estimado em R$ 1.679.388,00.

No segundo inquérito, também foi 
apurado o crime de apropriação indébita, 
estelionato e associação criminosa. Neste 
caso, o Grupo JR era responsável por 
armazenar a soja de produtores rurais, 
além de ter adquirido soja por meio de 
contratos de compra e venda. Ocorre que 
os responsáveis pela empresa comercia-

lizaram as sacas de soja sem autorização 
dos produtores com os quais ela possuía 
somente o contrato de armazenamento, 
o que configura apropriação indevida 
do valor.

Já em relação ao contrato de compra 
e venda, a empresa realizava o comércio 
dos grãos e não repassava o valor para os 
produtores. Essa conduta configura crime 
de estelionato.

Quando os produtores perceberam 
que não havia mais soja armazenada 
nos armazéns do Grupo JR e buscaram 
explicações desse fato, foram informa-
dos pelos representantes deste que a 
empresa estaria em fase de preparação 
para realizar recuperação judicial e que, 
por conta disso, não haveria dinheiro para 
pagar os contratos de compra e venda e 
que não havia mais soja nos armazéns 
para que aqueles que haviam apenas 
depositado os grãos pudessem retirá-los.

O prejuízo total causado aos produ-
tores rurais de Vicentinópolis e região é 
próximo dos R$ 20 milhões. Os presos 
foram recolhidos à Unidade Prisional 
de Pontalina, onde se encontram à dis-
posição da Justiça. (As informações são 
da Assessoria de Comunicação Social da 
Polícia Civil de Goiás)

Foto: Sinailton Gonçalves/Plantão de Notícias 24 Horas
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OPERAÇÃO INIMIGOS DO REI 
MIRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

DRACO CUMPRE 58 MAN-
DADOS DE PRISÃO E DESAR-
TICULA FACÇÃO

Do total, 17 mandados de prisão foram 
executados contra membros da organização 

criminosa que estavam em liberdade

A Delegacia Estadual de Repressão 
a Ações Criminosas Organizadas 
(Draco) conseguiu desarticular 

um dos braços do Primeiro Comando 
da Capital (PCC) em Goiás. O resultado 
se concretizou com o lançamento da 
Operação Inimigos do Rei, na manhã do 
dia 13/11/2018. 

Ao todo, 58 dos 66 mandados de 
prisão expedidos pelo Poder Judiciário 
foram cumpridos. Desses, 17 foram exe-
cutados contra membros da organização 
criminosa que estavam em liberdade. O 
restante foi cumprido em desfavor de fac-
cionados que estão dentro dos sistemas 
prisionais. Os mandados foram cumpri-
dos também nos sistemas prisionais do 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Maranhão e São Paulo.

“Durante as investigações nós levan-
tamos a existência de um braço dessa 
facção criminosa que tem origem em 
presídios paulistas e conseguimos desar-

ticular um núcleo dessa facção grande, 
extremamente articulada aqui no Estado 
de Goiás” declarou o delegado João Victor 
Costa, responsável pelas investigações.

Durante as investigações foi apurado 
que uma célula da facção, que funcionava 
dentro da Penitenciária Odenir Guima-
rães, em Aparecida de Goiânia, liderava as 
ações do bando em Goiás. O líder deste 
segmento seria um detento do presídio 
conhecido como Imperador, que cumpre 
pena por tráfico de drogas.

A Polícia Civil conseguiu provas de 
que a facção é responsável por ao me-
nos seis homicídios, tráfico de drogas e 
roubos. 

“Imperador é o integrante da cúpula 

responsável por articular todos os crimes 
praticados, a mando de outros faccionados 
que se encontram fora do Estado, no caso 
do Paraná, que responde diretamente ao 
Estado de São Paulo”, disse o delegado.

Segundo a PC, a organização do gru-
po chama a atenção, já que é extrema-
mente articulada e possui vários setores, 
em que os integrantes da cúpula são res-
ponsáveis por administrar uma atividade. 
Um núcleo denominado Geral da Cebola 
era responsável por angariar fundos pro-
venientes de uma mensalidade, já que os 
faccionados eram obrigados a pagar uma 
quantia em dinheiro para a facção. 

“Os que estão em liberdade pagavam 
R$ 60 e os presos R$ 30, para sustentar a 
organização criminosa”, declarou o dele-
gado João Victor.

Todos os presos vão responder por 
organização criminosa, homicídio, tráfi-
co de drogas e roubo. Os suspeitos que 
já estavam detidos foram incluídos em 
Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), 
condição em que há mais restrições 
dentro da cadeia. 

(Com informações da Assessoria de Co-
municação Social da PC e jornal O Popular).

REGIONAL GOIÂNIA
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REGIONAL ITUMBIARA

DELEGACIA APREENDE CARGA DE R$ 640 MIL

A ação integrada da Polícia Civil com a 
Secretaria Estadual da Fazenda teve por 

objetivo combater sonegação fiscal

Policiais civis da 2ª Delegacia Distrital 
de Polícia de Itumbiara, chefiada pelo 
delegado Vinícius de Castro Penna, reali-
zaram operação visando ao cumprimento 
de Ordem de Sequestro de Bens contra 
uma indústria de pneus do município. A 
carga retida foi avaliada em mais de R$ 
640 mil.

A ação, que integrou a Polícia Civil 
com a Secretaria Estadual da Fazenda, 
teve por objetivo combater sonegação 
fiscal. Após agentes do Fisco surpreen-
derem um caminhão que transportava 
peças de motocicletas sem a documen-
tação fiscal, a 2ª Delegacia acabou por 

apreender tanto a carga quanto o veículo 
para fins de se identificar a origem e a prá-
tica de crime contra a ordem tributária.

As mercadorias foram depositadas 

ao Fisco Estadual, conforme sentença 
que determinou a medida. O caminhão 
já se encontra à disposição do Poder Ju-
diciário da Comarca de Itapuranga desde 
a ocasião de sua abordagem, vez que 
havia contra o veículo restrição judicial 
de circulação.

Somente neste ano a 2ª Delegacia Dis-
trital de Polícia de Itumbiara já conseguiu 
garantir valores significativos ao erário 
estadual, com o pagamento de multas e 
impostos que ultrapassam R$ 1 milhão 
em determinados casos. (As informações 
são da Assessoria de Comunicação Social 
da Polícia Civil)

REGIONAL RIO VERDE

GRUPO FABRICAVA REMÉDIOS PARA EMAGRECIMENTO

Operação Dieta de Risco desarticulou 
quadrilha que comercializava medicamentos 

irregulares em todo o Brasil

A Polícia Civil deflagrou na manhã 
do dia 14/11/2018 a Operação Dieta 
de Risco, que desarticulou um grupo 
criminoso especializado na fabrica-
ção irregular e na comercialização 
de remédios para emagrecimento. 
As ações, que resultaram no cumpri-
mento de sete mandados de prisão 
preventiva nas cidades de Jandaia 
e Acreúna, foram coordenadas pela 
Delegacia de Polícia de Jandaia, com 
apoio de investigadores de Edéia, 
Indiara, Quirinópolis, Santa Helena, 
Rio Verde e Acreúna.

Além das prisões, os policiais 
civis localizaram e desativaram um 
laboratório clandestino na cidade de 
Rio Verde, onde foram apreendidas 

milhares de cápsulas e insumos, além de 
aparelhos para encapsulamento.

“A quadrilha comercializava medica-
mentos irregulares em todo o Brasil por 
meio de sites de comércio eletrônico 
e perfis em redes sociais”, comentou a 
delegada Taísa Antonelo, chefe da 8ª 
Delegacia Regional de Polícia, sediada 
em Rio Verde.

Taísa afirmou que houve também 
a apreensão de mais de R$ 30 mil em 
espécie. 

“Há indícios de uso até mesmo de 
anfetaminas na composição dos me-
dicamentos, que colocavam em risco 
a saúde dos usuários dos produtos 
fabricados pela quadrilha”, ressaltou. 

Os presos serão indiciados pelos 
crimes previstos nos artigos 273 
(falsificação, corrupção, adulteração 
ou alteração de produto destinado 
a fins terapêuticos ou medicinais) e 
288 (associação criminosa) do Código 
Penal Brasileiro, cujas penas, somadas, 
variam entre 13 e 18 anos de prisão. 
(Informações da Assessoria de Comu-
nicação Social da Polícia Civil)
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REGIONAL ANÁPOILIS

DELEGADO E AGENTE DE POLÍCIA SÃO 
HOMENAGEADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL 

Iniciativa foi da vereadora Thaís Souza, que justificou “pelo brilhante trabalho no combate aos 
casos de maus-tratos contra os animais em nosso Município”

O delegado Renato Rodrigues e o 
agente Édson Honorato de Oliveira, do 
Grupo A da Central de Flagrantes da 
Polícia Civil de Anápolis, foram home-
nageados na manhã do dia 21/11/2018 
pela Câmara de Vereadores da cidade. 
A iniciativa foi da vereadora Thaís Souza 
(PSL), que justificou os “Votos de Louvor” 
ao delegado e ao agente “pelo brilhan-
te trabalho no combate aos casos de 
maus-tratos contra os animais em nosso 
Município”.

“A homenagem é o reconhecimento 
da Câmara Municipal e de toda a comuni-
dade anapolina pela constante busca no 
aperfeiçoamento de políticas públicas, 
resgatando a harmonia no convívio entre 
humanos e animais, assim como o rele-

vante e expressivo alcance de suas ações 
na área da segurança pública e ademais 
na boa ação comunitária em Anápolis”, 

destacou a vereadora. (As informações 
são da Assessoria de Imprensa da 3ª De-
legacia Regional de Polícia)

GIH DE ANÁPOLIS PRENDE 

HOMEM QUE MATOU A PRÓPRIA MÃE

Wellington Alves Martins foi condenado por 
lesão corporal seguida de morte

O Grupo de Investigação de Ho-
micídios (GIH) de Anápolis prendeu, 
no fim da tarde do dia 27/11/2018, 
Wellington Alves Martins, 36 anos, 
em Nerópolis. Ele foi condenado a 
sete anos e 10 meses de prisão por 
ter matado a própria mãe, Maria 
Catarina de Souza, 57 anos, em 
março de 2016, na Vila Esperança, 
em Anápolis. Ela morreu decorrente 
de traumatismo craniano provo-
cado por espancamento, após ser 
atendida na Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA).

Na época do crime, Wellington, 

que é alcoólatra e usuário de drogas, 
chegou a ser preso temporariamente, 
mas foi colocado em liberdade para 
responder ao processo. A sentença 
condenatória definitiva foi proferida 
no último mês de setembro por lesão 
corporal seguida de morte.

Segundo o delegado Vander Co-
elho, por ter matado a mãe, os fami-
liares expulsaram Wellington de casa. 
Durante as investigações, os policiais 
o encontraram vivendo como anda-
rilho, em Nerópolis. (Informações da 
Assessoria de Comunicação Social da 
Polícia Civil)
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REGIONAL APARECIDA DE GOIÂNIA

DENARC PARTICIPA DE AÇÃO SOCIAL 
EM APARECIDA DE GOIÂNIA

Policiais civis da Delegacia Estadual 
de Repressão a Narcóticos (Denarc), 
acompanhados do Grupo de Ações So-
ciais Irmã Natália e do Grupo Social do 
Mitrica, participaram de uma campanha 
que beneficiou mais de 300 famílias do 
aterro sanitário de Aparecida de Goiânia 
na tarde do dia 1/12/2018.

Inúmeras cestas básicas foram distri-
buídas para a população local, as quais 
continham também caixas de leite, 
brinquedos para as crianças, picolés, 
roupas, calçados, doces e diversos outros 
produtos.

Atração à parte foram as viaturas da 
especializada. Nelas, as crianças puderam 
conhecer o equipamento utilizado pela 

Polícia Civil e também tirar muitas fotos 
dentro dos carros.

A iniciativa, além de auxiliar famílias 
carentes, pretende fomentar a aproxima-
ção entre a Denarc e o cidadão, verdadei-
ro destinatário das ações de combate ao 

tráfico de drogas. Os policiais sentiram-se 
imensamente retribuídos com o carinho 
da comunidade. O bom combate se faz 
com a alma, quando somos escudo do 
próximo. (Informações da Assessoria de 
Comunicação Social da Polícia Civil)
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REGIONAL ÁGUAS LINDAS

OPERAÇÃO PRENDE 19 PESSOAS 
EM PADRE BERNARDO

A Polícia Civil de Goiás deflagrou em 
Padre Bernardo, no dia 23/11/2018, a 
“Operação Black Friday”, com o objetivo 
de combater o tráfico de substâncias en-
torpecentes no município, bem como ou-
tros crimes conexos. A operação contou 
com a participação de 35 policiais civis 
pertencentes às seguintes Delegacias cir-
cunscritas à 17ª Delegacia Regional: GIH/
Águas Lindas, Genarc/Águas Lindas, 2ª 
DDP/Águas Lindas, DP/Santo Antônio do 
Descoberto, DP/Alexânia, DP/Cocalzinho 
de Goiás e DP/Padre Bernardo.

A ação foi coordenada pelos Dele-
gados Vinícius Máximo da Silva, titular 
da DP/Padre Bernardo, e Cleber Junior 
Martins, titular do GIH/Águas Lindas e 
Genarc/Águas Lindas, tendo o seu início 
logo ao amanhecer.

A operação foi deflagrada como 
desfecho das investigações do Inquérito 
Policial nº 128/2018, em tramitação na DP 
de Padre Bernardo, no qual o Delegado 
Vinícius Máximo representou por sete pri-
sões temporárias, uma prisão preventiva 
e onze mandados de busca e apreensão 
em onze alvos definidos.

Foram presos temporariamente 
durante a operçaão: João Henrique Mo-
reira Bastos, Brener Gonçalves da Costa, 
Jaffeton Kaio Vieira dos Santos, Marcos 
Raimundo da Silva, Ariel Henrique Borges 
dos Santos, Fernando Garcia e Yurik Gon-
çalves da Silva (mulher), todos presos por 
envolvimento com o tráfico de substân-
cias entorpecentes na região. Denilson 
Pereira de Sá foi preso preventivamente 
pela prática de inúmeros furtos e estelio-
natos na região de Padre Bernardo.

Além dos mandados supramencio-
nados, Francinek Galdino da Silva foi 
preso em flagrante, quando do cumpri-
mento de um dos mandados de busca 
e apreensão, por possuir munição de 
uso restrito e praticar crime ambiental, e 
Valdeir Martins da Silva, vulgo “Bob”, foi 
também preso em flagrante por tráfico de 
substâncias entorpecentes e resistência.

Além destes, contra Flaviano Bezerra 
dos Santos foi lavrado Termo Circunstan-
ciado de Ocorrência pela prática do crime 
de posse de droga para consumo próprio. 
Contra um menor de idade, foi lavrado 

Boletim Circunstanciado de Ocorrência 
pela posse de munição de uso permitido.

Durante a operação foram apreendi-
dos 278 gramas de maconha, 4 gramas 
de cocaína e 13 comprimidos de êxtase, 
além de outros objetos relacionados a 
outros crimes investigados. 

Ainda há outros indivíduos a serem 
presos, pois não foram localizados no 
dia da operação. Por fim, a polícia civil 
agradece a colaboração de toda comuni-
dade bem como a parceria com o Poder 
Executivo das cidades de Padre Bernardo 
e Mimoso de Goiás.

Operação contou com participação de policiais civis de diversas 
delegacias da Regional de Águas Lindas de Goiás
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“

UGOPOCI ITINERANTE

 DIRETORIA VISITA 
DELEGACIAS REGIONAIS

UGOPOCI Itinerante é uma ação, 
realizada por essa Diretoria Exe-
cutiva, que tem como objetivo 

levar a Associação para mais perto do 
Policial Civil lotado no interior do Estado 
de Goiás. Esta iniciativa surgiu para que 
a Associação esteja mais próxima dos 
colegas policiais, associados ou não, 
para uma interação maior e para que a 
entidade conheça de perto os problemas 
enfrentados pela categoria.

Sempre fomos bem recebidos, por-
que todos entenderam o significado 
dessas visitas. Somos gratos pela cordia-
lidade e tratamento amistoso dispensado 
(Delegados, Agentes, Escrivães, Agentes 
auxiliares, enfim, todos). Sentimo-nos 
muito bem em realizar essas visitas, seja 
pela vontade de ir ao local onde se encon-
tram lotados nossos policiais, seja pela sa-
tisfação de rever amigos, dar orientações, 
esclarecer dúvidas, levar uma mensagem 
sobre a realidade que estamos vivendo e 
também falar sobre o que efetivamente 
foi realizado e o que ainda podemos 
alcançar. Durante essas visitas pelo in-
terior 3 (três) situações no chamaram a 
atenção, claro que já as conhecia, mas o 
agravamento dela. Sendo elas:

INSTALAÇÕES FÍSICAS: A Primeira 
diz respeito às dificuldades relacionadas 
às sedes das delegacias municipais e 
grupos especiais que atuam no âmbito 
da Circunscrição de cada Delegacia Re-
gional. É urgente que o próximo Governa-
dor tenha o olhar voltado para o interior 
também, cabendo ao novo secretário de 

segurança e Delegado Geral, empunhar 
a bandeira da melhoria em favor da Po-
lícia Judiciária, sobretudo, no interior do 
estado. Nossa entidade tem consciência 
das necessidades e vai continuar cobran-
do um local de trabalho adequado aos 
policiais e capaz de receber um mínimo 
de conforto para a sociedade e não pe-
quenas casa acanhadas adaptadas para 
funcionarem como delegacia de polícia.

QUANTITATIVO: o material humano 
do quadro de servidores da Diretoria 
Geral da Polícia Civil é bom, porém, 
insuficiente para atender a demanda 
que a cada dia se avoluma em todas as 
delegacias, não há exceção, na verdade, 
há sobrecarga de trabalho decorrente da 
falta de pessoal. O Estado precisa e deve 
fazer um planejamento que venha suprir 
a falta de pessoal, ainda que a médio e 
longo prazo, o que não podemos mais 

aceitar é a quase extinção da polícia ju-
diciária (com 200 anos de existência) por 
falta de pessoal.

ESCALA DE SOBREAVISO: Esta é 
outra situação que se arrasta há anos e 
também decorre da falta de policiais, o 
que acaba por exigir daqueles policiais 
que estão lotados no interior cercear sua 
liberdade aos finais de semana e feriado 
para, mesmo de forma precária, suprir a 
ineficiência de gestão do Estado.

Ainda nesta mesma seara, os policiais 
que são obrigados a cumprir escalas de 
sobreaviso (ao ou alcance) quase sempre 
não são remunerados, quando remunera, 
o Estado paga uma quantia insignificante 
a título de hora extra que não chega a 10 
(dez por cento) do valor devido conforme 
determina a legislação estadual, assegura 
que a hora extra deve ser paga à razão do 
valor de uma hora cheia regular/normal, 
acrescida de 25% (vinte e cinto por cen-
to), o que não ocorre.

Nossa diretoria já interviu e fez ques-
tionamentos administrativo pediu análise 
jurídica sobre esta situação, para nossos 
corpo jurídico o certo é obrigar o Estado, 
pela via judicial, a respeitar a legislação.

Ao final da série de visitas iremos 
produzir um relatório com críticas e su-
gestões com o objetivo de demonstrar 
a situação da Polícia Civil no interior do 
estado e encaminhar uma via para o De-
legado Geral, Secretário de Segurança e 
Governador.

ESTEVAM DE FREITAS JÚNIOR
DIRETOR FINANCEIRO

AO FINAL DA SÉRIE DE 
VISITAS IREMOS PRODU-
ZIR UM RELATÓRIO COM 
CRÍTICAS E SUGESTÕES 
COM O OBJETIVO DE DE-
MONSTRAR A SITUAÇÃO 
DA POLÍCIA CIVIL NO 
INTERIOR DO ESTADO 
E ENCAMINHAR UMA 
VIA PARA O DELEGADO 
GERAL, SECRETÁRIO DE 
SEGURANÇA E GOVER-
NADOR
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REGIONAIS VISITADAS

REGIONAL DE CERES: Fabio Fernandes Gonçalves – Agente 
de Policia; Creon José Pereira da Silva – Agente Policia Classe 
Especial; Arcerio F. Borges – Agente de Policia; Claudinei Jose 
Ribeiro – Agente de Policia; Evani Leite de Araújo – Agente de 
Policia; Edvan Correa Xavier Junior – Escrivão de Policia; Wliana 
Lima Correa – Agente de Policia; Leila Rodrigues Costa – Escrivão 
de Policia; Matheus Costa Melo – Delegado de Policia; Gerson 
José de Sousa – Delegado de Policia; Claudinei Araújo – Agente 
de Policia; Daniella Andrade Ferreira dos Santos -Escrivão de 
Policia; Nuria Graziela Terra da S. Amorim – Escrivão de Policia; 
Jair Pereira de Barros – Agente Policial; Lidiane.

REGIONAL DE ITUMBIARA: Wellington Fresque (Agente 
Auxiliar), Vânia Lúcia Fernandes (Escrivã), José Roberto dos 
Santos (Agente de Polícia), Fernando Santos (Agente de Polícia), 
Tito V. S. Lima, Evaldo Marques Pereira, Leonardo Ribeiro Lima, 
Romendes do Carmo (Agente de Polícia), João Hélio da Mata, 
Francisco Valdivino (Agente Auxiliar).

REGIONAL CIDADE DE GOIÁS: Geralda Soares Pereira 
(Agente Auxiliar), Luiz Evangelista Dantas (Agente Auxiliar), Ag-
nes Balthazar R. da Silva (Agente de Polícia), José Valério Júnior 
(Agente de Polícia), Pompeu José de Macedo (Agente de Polícia), 
Hélios Antunes Camargo (Agente Policial), Dener C. de Souza 
(Escrivão), Luiz Gustavo S. Veríssimo (Agente), Manoel Leandro 
da Silva (Delegado de Polícia), Heidi Silva (Agente Prisional).

REGIONAL DE CATALÃO: Nossos agradecimentos aos pre-
sentes: Drª Alessandra Maria (Delegada de Polícia), Alessandra 
Martins Zanelle  (Escrivã  de Polícia), Anne Cristina (Escrivã de 
Polícia), Anderson André ( agente de Polícia), Arnaldo Lemos 
(Dactiloscopista), Cláudia Cristina (Escrivã de Polícia), Darlan Ro-
dovalho (Escrivão de Polícia), Emílio  Cássio (Agente de Polícia), 
Érika de Oliveira (Escrivã de Polícia), Irdes Evangelista (Agente 
de Polícia), Júlio Nogueira (Agente de Polícia),  Liliane Barbosa 
(Escrivã Polícia) Márcia Soares (Escrivã de Polícia)  e Nirce Maria 
(Escrivã de Polícia).

ESTEVAM DE FREITAS JÚNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
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UGOPOCI ITINERANTE VISITA A REGIONAL PORANGATU
A Diretoria Executiva da União 

Goiana dos Policiais Civis (UGOPOCI), 
através de seu presidente José Virgílio 
Dias de Sousa e os Diretores Raquel 
Marques Rodovalho, Selma Cristina 
Bessa e Geraldo, visitou, no dia 30 
de novembro de 2018, a Delegacia 
Regional de Polícia de Porangatu, 
onde, cumprindo compromissos de 
campanha, levaram aos associados 
informações sobre todos os trabalhos 
que vêm sendo desenvolvidos nesta 
gestão em todas as áreas (jurídica, 
social, recreativa etc), colocando a 
entidade à disposição de todos.

A Diretoria foi recepcionada, atra-
vés do projeto UGOPOCI ITINERANTE, 
por vários colegas policiais associa-
dos ou não. A organização ficou por 
conta do nosso representante da 
região Leônidas Cândido TAVARES. 
Foram realizados alguns sorteios, 
visita à sede campestre de Porangatu.

Durante a reunião, os policiais da 
Regional reclamaram principalmente 
do pequeno número de policiais à 
disposição, o que sobrecarrega o 
trabalho e prejudica o atendimento 
imediato das demandas da popula-

ção. Como nas demais Delegacias Re-
gionais visitadas, a situação é crítica em 
toda a Regional de Porangatu e, caso não 
haja uma rápida ação da Administração 
estadual, várias delegacias terão de ser 
fechadas devida à falta de material huma-
no suficiente para atendimento básico.

A diretoria executiva da UGOPOCI 
agradece a tão calorosa receptividade 
dos colegas e confirma a disponibilidade 

de melhor atendê-los em suas reivin-
dicações, de acordo com as possibi-
lidades que dispõe. As demandas da 
Regional serão encaminhadas às au-
toridades competentes para devidas 
providências.

Agradecemos também ao Dele-
gado Regional André Marques e aos 
demais policiais civis que prestigiaram 
a visita da Diretoria da Ugopoci. 
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DIRETORES VISITAM REGIONAL URUAÇU
A diretoria da União Goiana dos Poli-

ciais Civis (UGOPOCI) esteve no dia 30 de 
novembro de 2018 na sede da 10ª Dele-
gacia Regional de Polícia, com sede em 
Uruaçu, dando sequência ao programa 
de gestão UGOPOCI ITINERANTE.

Na reunião, que reuniu delegados, 
agentes, escrivães, papiloscopistas e 
demais policiais civis (associados e não 
associados), a diretoria da entidade tratou 
de assuntos de interesse das carreiras.

Na oportunidade, o presidente José 
Virgílio, falou de assuntos de extrema re-
levância aos policiais civis, como orienta-
ções sobre previdência complementar e 
tradicional. Falou ainda das ações referen-
tes ao 13º salário, das ações relacionadas 
à Classe Especial I, das ações dos 12,33%, 
das ações sobre as licenças-prêmios, das 
ações favoráveis aos policiais civis subs-
titutos, da aposentadoria compulsória e 

também da aposentadoria especial das 
mulheres. Falou ainda de todas as ações 
jurídicas em andamento, da escala ao 
alcance, dentre outros assuntos.

Agradecemos também ao titular da 
10ª DRP, Rodrigo Pereira, pela recepção e 
cordialidade. Nossa meta é visitar todas 
as delegacias regionais.

Na oportunidade foram sorteados al-

guns brindes bem como disponibilizado 
o livro que conta a história da UGOPOCI. 
Nós, da diretoria da UGOPOCI, avaliamos 
a visita como bastante proveitosa. As di-
retoras Raquel Rodovalho e Selma Bessa 
também participaram da reunião.

As demandas da Regional serão en-
caminhadas às autoridades competentes 
para devidas providências.
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