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UM DURO GOLPE NOS
DIREITOS DO TRABALHADOR

Os últimos anos a sociedade brasi-
leira viu surgir diversos assuntos 
polêmicos que tomaram conta 

da mídia, temas que geraram muitas 
discussão. Um desses temas foi a reforma 
da previdência. Todos os governos pós-
-redemocratização fizeram ou tentaram 
fazer algum tipo de reforma no sistema 
previdenciário, o que é normal, visto que 
a legislação precisa evoluir junto com a 
sociedade e suas mudanças. Todavia, as 
últimas duas décadas foram de perdas 
para os trabalhadores brasileiros, sendo 
que algumas castas foram privilegiadas e 
tiveram mantidas suas benesses enquan-
to as menos favorecidas foram duramen-
te atingidas pelas reformas.

Na década de 1990, o Governo de 
Fernando Henrique Cardoso mudou o 
sistema previdenciário, sobretudo o dos 
servidores públicos, através da Emenda 
Constitucional 20/98. Logo após assumir, 
Lula fez sua reforma lastreada na Emenda 
Constitucional 41/03 (muito dura) e, 
depois, Dilma a fez por meio da Me-
dida Provisória 664/14 convertida 
na lei 13.135/15 (acabando com 
a vitaliciedade das pensões). 
Mais recentemente o Governo 
Temer tentou de todas as for-
mas emplacar a PEC 287/2016, 
recebendo forte pressão social 
que culminou com sua retirada 
de pauta por falta de apoio no 
Congresso e, agora, o Governo 
Bolsonaro tenta a qualquer preço 

aprovar a PEC 06/19, que é uma cópia 
piorada da reforma proposta por Temer.

 Não há dúvida de que alguns ajustes 
devem ser feitos para sanear os proble-
mas relacionados ao deficit previden-
ciário, entretanto o Governo deve, por 
prudência, observar que, nos termos 
apresentados pela PEC 06/19, poderemos 
criar uma classe de miseráveis no país. 
Isto é de fácil percepção. O projeto de 
emenda à Constituição é muito duro para 
o trabalhador do nosso país. Na verdade 
o discurso utilizado, principalmente pelo 
ministro Paulo Guedes, não é de todo 
verdadeiro, visto que nem todas as justi-
ficativas são plausíveis e/ou verossímeis.  

Um dos elementos de discussão 
colocado na PEC 06/19 é a total capi-
talização/privatização do sistema pre-
videnciário, o que certamente acabará 

com a proteção social assegurada hoje 
no texto constitucional vigente. Também 
é preocupante saber que se implantado 
tal como proposto, bilhões e em pouco 
tempo serão trilhões de reais que serão 
utilizados exclusivamente pelo famige-
rado mercado financeiro especulativo e 
insaciável, além do que haverá a cons-
tante preocupação com a liquidez no 
momento do resgate.

Portanto, cabe aos segmentos organi-
zados, agremiações, sindicatos alertar ao 
cidadão sobre os reais efeitos decorrentes 
da aprovação do projeto de emenda 
constitucional defendido pelo atual Go-
verno. Sua aprovação será um duro golpe 
contra a sociedade 
brasileira.
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UMA REFORMA PRA 
ACABAR COM A PREVIDÊNCIA

Se aprovada, a Reforma da 
Previdência Social proposta 
pelo Governo Bolsonaro 
significará menos direitos 
para os trabalhadores da 
ativa e aposentados, que 
perderão R$ 1 trilhão em dez 
anos

Manoel Messias Rodrigues
e José Virgílio de Sousa

O sistema previdenciário brasileiro, 
garantido na Constituição de 1988, pas-
sou por importantes mudanças a partir 
do final dos anos 90, mais precisamente 
com a Emenda Constitucional 20/98; 
depois em 2003, por via da Emenda 
Constitucional 41/03, seguida pela Emen-
da Constitucional 47/05 e por fim pela 
lei 13.135/15, especialmente no que se 
refere ao fim da paridade e da integrali-
dade de rendimentos para o trabalhador 
que se aposenta e, mais recentemente, a 
imposição de um teto (previdenciário) 
que hoje é de R$ 5.839,35 para os bene-
ficiários do Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS).  Note que a lei 13.135/15 
acabou com a pensão vitalícia, mantendo 
a vitaliciedade apenas para o cônjuge 
sobrevivente que na data do óbito tenha 
44 anos ou mais. 

Na prática, essas mudanças represen-
taram a diminuição da renda do traba-
lhador, seja ele ativo ou aposentado, e 

também de seus dependentes e pensio-
nistas, que ou tiveram rendimentos re-
duzidos ou receberão menos quando se 
aposentarem. Foram golpes duros, mas 
o pior ainda está por vir, caso a proposta 
de reforma da previdência enviada pelo 
presidente Jair Bolsonaro ao Congresso 
Nacional seja aprovada da forma como 
quer a equipe econômica liderada pelo 
ministro Paulo Guedes.

Portanto, aos trabalhadores, ser-
vidores públicos e especialmente aos 
policiais civis, o momento é de entender 
as mudanças propostas para saber se 
posicionar e cobrar dos parlamentares 
que representam a sociedade e o Estado 
de Goiás, afinal todos os 17 deputados 
federais goianos e os três senadores são 
representantes da população goiana, 
devendo se posicionar de forma firme e 

determinada  a atender os anseios dessa 
mesma população. 

De modo geral, é quase unanimidade, 
principalmente entre economistas, de 
que é preciso rever pontos do sistema 
previdenciário brasileiro, para corrigir 
eventuais e pontuais distorções, no en-
tanto não é isso que propõe a reforma 
encaminhada pelo ministro da Economia 
do Governo Bolsonaro, Paulo Guedes, 
que simplesmente baseou-se na neces-
sidade de fazer caixa para o Governo 
federal e estados nos próximos 10 anos, 
alegando ser insustentável o atual déficit 
financeiro da previdência.

Se por um lado é verdade que a popu-
lação do país está vivendo mais tempo, 
com o aumento da expectativa de vida, 
também é verdade que grande parte 
dos trabalhadores do país recebe muito 
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mal, possui um nível salarial muito baixo, 
sendo que parte significativa sequer in-
tegra a economia formal, não possuindo 
carteira de trabalho assinada e, logo, não 
contribuindo diretamente para o caixa 
da previdência. Uma análise simples e 
direta desses aspectos já evidencia a 
particularidade do sistema de seguri-
dade social, onde está incluso o sistema 
previdenciário brasileiro, de natureza 
solidária em que todos contribuem para 
um caixa geral que atende não apenas os 
segurados, mas outras situações como o 
Benefício de Prestação Continuada (BPC) 
que é um instituto ligado à assistência so-
cial, deficientes, trabalhadores rurais não 
contribuintes etc. Numa situação dessa, 
é evidente que pode haver desequilíbrio 
entre receita e despesa, mas isso decorre, 
dentre ouras causas, da sonegação das 
grandes empresas, corrupção, fraudes, 
má gestão dos recursos. Mas o fato é 
que o governo, com a reforma proposta, 
quer jogar toda a conta nas costas do 
trabalhador assalariado, esquecendo-
-se, por exemplo, da necessidade de um 
ganho progressivo na renda salarial da 
população economicamente ativa e for-
mal, fundamental para o equilíbrio das 
contas públicas e para a própria atividade 
econômica e fiscal do poder público.

Sem olhar para a complexidade da 
economia e da importância de se pagar 
dignamente o assalariado, a Proposta 
de Emenda Constitucional (PEC) enca-
minhada à Câmara dos Deputados pelo 
governo federal desmonta a estrutura de 
proteção social dos brasileiros instituída 
pela Constituição de 1988. Sem interesse 
para propor reformas profundas, como 
a tributária, política (entre tantas outras 
necessárias), a opção política adotada foi 
a de reduzir os direitos sociais de todos 
os trabalhadores brasileiros, em especial 
das camadas mais empobrecidas.

Uma grande armadilha que a reforma 

traz é a retirada do texto constitucional 
de todas as regras de concessão de be-
nefícios previdenciários a trabalhadores 
do serviço público e da iniciativa privada, 
remetendo para posterior legislação 
complementar, gerando insegurança 
jurídica sem precedentes (que chamamos 
de desconstitucionalização dos direitos). 
Com essa mudança, as modificações pos-
teriores no sistema previdenciário, como 
retirada de direitos dos trabalhadores, 
poderão ser feitas por meio de lei com-
plementar ou lei ordinária, necessitando 
de aprovação simples no Congresso 
Nacional (ou de cada ente federado con-
forme a competência). Atualmente essas 
mudanças só podem ser feitas por meio 
de Proposta de Emenda Constitucional, 
que exige quórum qualificado para sua 
aprovação, isto é, para ser aprovada preci-
sa de discussão e votação em dois turnos 
na Câmara e no Senado, devendo obter 
três quintos dos votos dos seus membros 
em cada turno de votação. 

Na prática, a ideia é deixar a porta 
aberta para reformas mais duras no 
futuro e com tramitação mais fácil de 
ser aprovada. Sob a falsa justificativa da 
insustentabilidade do sistema previden-
ciário, optou-se pela redução drástica 
dos direitos sociais dos trabalhadores 
previstos na Constituição. 

A título de exemplo, se a reforma for 
aprovada não haverá mais a possibilidade 
de se aposentar por tempo de contri-
buição. A modalidade que existe hoje 
permite se aposentar com tempo mínimo 
de contribuição de 30 anos (mulheres) e 
35 anos (homens), sem idade mínima, 
ou ainda, por IDADE com 65 anos de 
idade desde que tenha contribuído por 
15 anos (INSS). 

Para os servidores públicos, o gover-
no Bolsonaro determina que o direito à 
aposentadoria só poderá ser concedido 
se, alcançada a idade mínima exigida, for 

comprovado 25 anos de contribuição, 
com, no mínimo, dez deles no serviço 
público e cinco no último cargo. 

A reforma também aumenta a idade 
mínima de aposentadoria: que será de 
65 anos para homens e 62 anos para as 
mulheres, e um período mínimo de con-
tribuição, de 20 anos (servidor público 
25 anos). No entanto, para que o valor da 
aposentadoria seja equivalente à renda 
média do trabalhador, o tempo de con-
tribuição salta para 40 anos. Por exemplo, 
um trabalhador homem, hoje, com 51 
anos de idade e que poderia se aposentar 
com 61 anos, em 2029, completando 35 
anos de contribuição, só poderá pedir o 
benefício em 2034, quando chegar aos 
65 anos. Isso porque o cálculo do bene-
fício leva em conta apenas o tempo de 
contribuição. O trabalhador terá direito 
a 100% (da média) do benefício somente 
com 40 anos de contribuição. Com 20 
anos de contribuição (o mínimo para os 
trabalhadores privados do regime geral), 
o benefício será de 60%, subindo 2 pon-
tos percentuais para cada ano a mais de 
contribuição.

Os servidores públicos terão idade 
mínima de aposentadoria igualada à dos 
trabalhadores do setor privado: 62 anos 
para mulheres e 65 para homens. O tem-
po de contribuição mínimo, no entanto, 
será de 25 anos, sendo necessário 10 anos 
no serviço público, e 5 no cargo. O valor 
do benefício será calculado da mesma 
forma do que dos segurados do INSS.

Para servidores que ingressaram 
até 31 de dezembro de 2003, a inte-
gralidade (se aposentar com o mesmo 
salário da ativa) da aposentadoria será 
mantida para quem se aposentar aos 
65 anos (homens) ou 62 (mulheres). No 
caso de professores, a idade será de 60 
anos. Para quem ingressou após 2003, 
o critério para o cálculo do benefício é 
igual ao do INSS.
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AOS POLICIAIS CIVIS, OS PREJUÍZOS 
SÃO INCALCULÁVEIS

Ao policial civil especialmente e traba-
lhadores da segurança pública, excluindo 
os policiais militares, a proposta de refor-
ma da previdência traz prejuízos incalcu-
láveis. Para policiais civis, a idade mínima 
para aposentadoria, hoje não exigida, 
ficará em 55 anos, com tempo mínimo 
de contribuição de 30 anos para homens 
e 25 para mulheres, e tempo mínimo de 
exercício no cargo de 20 anos para eles 
e 15 para elas (FRISE-SE QUE NÃO TERÃO 
A INTEGRALIDADE NEM PARIDADE). Será 
um caos para os integrantes das carreiras 
da segurança pública.

Sobre o artigo 203 da PEC, referente à 
assistência social, as alterações dificultam 
o acesso aos benefícios assistenciais e po-
dem levar o país a um cenário alarmante 
de miséria extrema, isso porque pratica-
mente impedirá o acesso à assistência 
social para aqueles que são os mais as-
sistidos no Brasil, que são as pessoas com 
deficiência e os idosos que não podem 
prover sua subsistência. 

“Eles pegaram vários requisitos que 
são piores, que já tinha sido até ultrapas-
sados pelo Judiciário, e colocam esses 

requisitos na Constituição, piorando o 
acesso à Assistência Social. Eles fizeram 
um cerco de enxugamento de prestações 
do Estado”, diz o jurista Marcus Orione, 

professor do Departamento de Direito do 
Trabalho e da Seguridade Social da Facul-
dade de Direito da Universidade de São 
Paulo (USP). O especialista destaca que o 
texto propõe reduzir garantias mínimas 
de direitos dos trabalhadores. 

“Essas regras mínimas para a ob-
tenção do benefício, valor mínimo de 
benefício, reajuste, isso tudo que era mi-
nimamente desenhado na Constituição, 
foi retirado e passado para lei infracons-
titucional, trazendo a possibilidade de 
uma reforma previdenciária constante. 
Acabou o mínimo de proteção social da 
Previdência”, disse Orione em entrevista 
ao portal de notícias Brasil de Fato. Para 
o jurista, as mudanças são tão radicais 
em favor do “capitalismo predatório” 
que contradizem até o neoliberalismo 
econômico – defendido pelo ministro 
Paulo Guedes.

Muito existe pra se falar, mas, para pôr 
fim ao texto, ainda há a desconfiança e 
incerteza sobre a implantação do sistema 
de capitalização que pretendem adotar, 
algo que entendemos ser nocivo aos 
interesses da nação brasileira.

“Eles pegaram 

vários requisitos 

que são piores, 

que já tinha sido até 

ultrapassados pelo 

Judiciário, e colocam 

esses requisitos na 

Constituição, piorando 

o acesso à Assistência 

Social. Eles fizeram um 

cerco de enxugamento 

de prestações 

do Estado”
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POLICIAIS CIVIS 
PROTESTAM EM BRASÍLIA

MOBILIZAÇÃO CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Adriana do Valle

Acompanhando movimentação 
nacional da União das Polícias 
do Brasil (UPB), representantes 

goianos e de todo Brasil de categorias 
da Segurança Pública de carreiras civis, 
no âmbito estadual e federal,  participa-
ram, no dia 21/5/19, de um ato contra a 
reforma da Previdência. A manifestação 
aconteceu na Esplanada dos Ministérios 
em Brasília e contou com a participação 
de policiais civis, guardas municipais, 
policiais federais e rodoviários federais 
oriundos de vários estados. Líderes sin-
dicais, deputados e senadores também 
participaram do ato.

De acordo com os organizadores, cer-
ca de 4 mil pessoas participaram do ato, 
incluindo caravanas e representantes de 
estados como Pernambuco, Rio Grande 
do Sul, Pará, Paraná, Minas Gerais, entre 
outros. Os manifestantes reclamaram 
que o governo federal optou por definir 
as regras de aposentadoria e pensão de 
policiais civis e federais, policiais rodovi-
ários federais, de agentes penitenciários 
e socioeducativos e guardas municipais e 
daqueles que desempenham atividades 
de risco de modo diferente dos policiais 
militares e bombeiros militares, que 
seguirão as regras da reforma das Forças 
Armadas.

“As regras precisam ser as mesmas, 
já que a natureza do trabalho e os riscos 
são os mesmos para todos os servidores 

da segurança pública, sejam civis ou 
militares”, afirma José Virgílio Dias, presi-
dente da União Goiana dos Policiais Civis 
(UGOPOCI).

Os policiais civis defendem a neces-
sidade de aposentadoria policial com 55 
anos de idade para homens e 52 anos 
para mulheres, com regras de transição 

equilibradas.
A pauta principal dos servidores da 

segurança pública quanto à PEC 06/2919 
inclui:

1) Aposentadoria policial com 55 anos 
para homens e 52 para mulheres, com 
regra de transição justa e equilibrada;

2) Paridade e integralidade para to-
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dos os policiais, independente da data 
da posse;

3) Manutenção do regime de pensão 
(salientando que os riscos que o policial 
corre, sua família também corre);

4) Mesmos benefícios que os militares 
estão se contemplando na reforma, já que 
a natureza do trabalho e os riscos são os 
mesmos.

No final do evento, foi realizado um 
abraço simbólico em volta do prédio do 
Ministério da Justiça e Segurança Pública 
e uma passeata em volta do Congresso 
Nacional.

O objetivo da mobilização é articular 
com o governo federal mudanças para 
a categoria na proposta da reforma da 
Previdência. Segundo os participantes, 
é preciso que o governo reconheça a 
atividade de risco e peculiar dos servi-
dores da Segurança Pública, que não foi 
reconhecida na Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC da Previdência) apre-
sentada pelo governo federal.

“A categoria apoiou em peso o pre-
sidente Jair Bolsonaro durante a campa-
nha, mas não nos sentimos prestigiados 
no texto da PEC. Não se trata de privilégio, 
e sim do reconhecimento da atividade 
diferenciada”, afirmou o presidente do 
Sindicato dos Policiais Civis do Estado 
do Rio (Sindpol RJ), Marcio Garcia, que 
participou do ato.

Os manifestantes se posicionaram 
em frente ao Congresso Nacional com 
faixas e cartazes, um pato inflável e um 
cemitério – que representou os policiais 
mortos em exercício da profissão.

“O efeito dessa reforma passando do 
jeito que está vai ser o desinteresse pela 
carreira policial”, disse André Gutierrez, 
presidente da Confederação Brasileira 
dos Trabalhadores e Policiais Civis.

Durante o movimento, que ficou no 
gramado, líderes sindicalistas e depu-
tados federais e senadores discursaram 
em favor das reivindicações e contra 
pontos da reforma da Previdência. Para 
a deputada federal Sâmia Bomfim (SP), 
a PEC 06 é “um grande retrocesso para 
todas as categorias de trabalhadores do 
país”, apontou.

Mulheres injustiçadas
Um outro ponto bastante contestado 

pelos policiais e que deve ser revisto é a 
diferença de gênero no tempo de contri-

buição. Atualmente, existe uma aposen-
tadoria diferenciada para mulheres. No 
entanto, em reunião feita em fevereiro 
deste ano a equipe econômica decidiu 
igualar as idades.

Em defesa das mulheres, a presidente 
do Sindicato dos Policiais Federais no 
Estado do Paraná (SINPEF-PR), Bibiana 
Orsi, afirmou que as decisões do governo 
têm tirado o direito constitucional das 
mulheres policiais. 

“O óbvio é que as mulheres policiais 
tenham os mesmos direitos que as mu-
lheres trabalhadoras”, reclamou.
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VOCÊ PAGARÁ A CONTA
Entenda as principais mudanças propostas, ponto a ponto, e veja como o governo pretende 

retirar mais de R$ 1,164 trilhão do trabalhador em dez anos

Idade mínima

Como é hoje

Não há idade mínima na aposen-
tadoria por tempo de contribuição. Na 
aposentadoria por idade, é preciso ter 
60 anos, no caso das mulheres, e 65, no 
caso dos homens

O que o governo propõe

A reforma vai elevar a idade mínima para 62 anos para mulheres e 65 
anos para homens. Essa idade mínima vai subir a partir de 2024 e, daí em 
diante, a cada quatro anos, levando em consideração a expectativa de 
sobrevida do brasileiro.

Beneficiários terão que contribuir por um mínimo de 20 anos. 

Servidores públicos

Como é hoje
É possível se aposentar por tempo de con-

tribuição: com 60 anos de idade e 35 de contri-
buição, para homens, e 55 anos de idade e 30 de 
contribuição, para mulheres. Na aposentadoria 
por idade, a exigência é ter 65 anos de idade, 
para homens, e 60 anos, para mulheres. Para os 
dois casos, é preciso ter ainda dez anos como 
servidor público e cinco anos no cargo em que 
irá se aposentar.

O que o governo propõe

Os funcionários públicos terão que seguir as mesmas regras que os 
trabalhadores de empresas. Será preciso ter 62 anos (mulheres) e 65 anos 
(homens). Também precisarão ter 25 anos de contribuição, dez anos como 
servidor público e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria. 
Para quem está próximo de se aposentar, também haverá uma regra de 
transição. Para servidores que ingressaram até 31 de dezembro de 2003, 
a integralidade da aposentadoria será mantida para quem se aposentar 
aos 65 anos (homens) ou 62 (mulheres). No caso de professores, a idade 
será de 60 anos. Para quem ingressou após 2003, o critério para o cálculo 
do benefício é igual ao do INSS.

Policiais civis, federais e agentes penitenciários e socioeducativos

Como é hoje

Não há idade mínima para policiais civis se aposentarem, 
desde que comprove o tempo mínimo de contribuição – 30 
anos para homens e 25 para mulheres, e tempo de exercício 
de 20 anos para eles e 15 para elas.

O que o governo propõe

Os que ingressarem terão seus benefícios calculados 
pelo mesmo critério do RGPS (Regime Geral da Previ-
dência Social). Os que tiverem ingressado antes disso 
receberão a remuneração do último cargo.

Para policiais, a idade mínima para aposentadoria 
ficará em 55 anos, com tempo mínimo de contribuição 
de 30 anos para homens e 25 para mulheres, e tempo 
de exercício de 20 anos para eles e 15 para elas.

Para agentes penitenciários e socioeducativos, os 
critérios serão os mesmos, excetuando o tempo de 
exercício, de 20 anos para ambos os sexos.
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Tempo de contribuição

Como é hoje

Mínimo de 15 anos para quem se aposenta por idade. 
Para quem se aposenta por tempo de contribuição, são 35 
anos de contribuição para homens e 30 para mulheres.

O que o governo propõe

Mínimo de 20 anos de contribuição para todos. Para 
receber 100% da aposentadoria, é preciso contribuir por 
40 anos. A aposentadoria por tempo de contribuição 
deixaria de existir ao final da regra de transição.

Cálculo da aponsentadoria

Como é hoje

O INSS sempre calcula primeiro a média salarial com 
os 80% maiores salários de contribuição desde julho de 
1994, descartando as contribuições mais baixas. O valor 
final depende do tipo de aposentadoria (se é por idade ou 
por tempo de contribuição, por exemplo) e do tempo que 
a pessoa trabalhou. É possível se aposentar sem desconto 
no valor do benefício pela regra 86/96.

O que o governo propõe

Será calculada a média salarial considerando todos 
os salários de contribuição desde julho de 1994, sem 
descartar as menores contribuições. Quem cumpre os 
prazos mínimos – 62 anos (mulheres) ou 65 anos (ho-
mens) e 20 anos de contribuição – tem direito a 60% da 
aposentadoria. Para receber 100%, é preciso contribuir 
por 40 anos. Se passar de 40 anos, recebe mais de 100%.

- Média salarial: R$ 2.000
- Tempo de contribuição: 35 anos
- Tempo além dos 20 anos obrigatórios de 
contribuição: 15 anos (35 - 20 = 15)

- 2% para cada ano excedente (2 x 15 = 30%)
- 60% básicos + 30% adicionais = 90% do salário
- 90% de R$ 2.000 = R$ 1.800

Exemplo de cálculo:

Observação

Com 20 anos de contribuição (o mínimo para os trabalhadores privados do regime geral), o benefício será de 60%, subindo 2 
pontos percentuais para cada ano a mais de contribuição.

Quem se aposentar pelas regras de transição terá o teto de 100%. Quem se aposentar já pela regra permanente não terá esse 
teto, podendo receber mais de 100%, se contribuir por mais de 40 anos. O valor do benefício, no entanto, não poderá ser superior 
ao teto (atualmente em R$ 5.839,45), nem inferior a um salário mínimo.

Sistema de capitalização

Como é hoje

O sistema atual é o de repartição, em que 
os trabalhadores da ativa bancam a aposen-
tadoria dos mais velhos.

O que o governo propõe

O governo propôs o sistema de capitalização como uma alternativa 
ao modelo atual, em que cada trabalhador poupa para a própria apo-
sentadoria. Esse sistema ainda não foi detalhado e depende de uma lei 
complementar.
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Valor (alíquotas) da contribuição

Como é hoje

Há várias possibilidades e alíquotas, dependendo do 
regime (trabalhadores em geral ou regime previdenci-
ário próprio), iniciando geralmente em 8% e indo até 
11%, sendo que em alguns estados, como Goiás o per-
centual para servidores é de 14,25%, a mais alta do país.

O que o governo propõe

A proposta da nova Previdência prevê uma mudança na 
alíquota paga pelo trabalhador. Os trabalhadores que recebem 
um salário maior vão contribuir com mais. Já os recebem menos 
vão ter uma contribuição menor, de acordo com a proposta.

Haverá também a união das alíquotas do regime geral – dos 
trabalhadores da iniciativa privada – e do regime próprio – aque-
les dos servidores públicos.

Forças Armadas, policiais e bombeiros militares

Como é hoje

Hoje o militar precisa de 30 anos 
na ativa para passar para a reserva, 
ou seja, se aposentar, sem exigência 
de idade mínima. Pensionistas, alu-
nos de escolas de formação, cabos e 
soldados não contribuem, enquan-
to ativos e inativos contribuem com 
7,5% sobre o rendimento bruto.

O que o governo propõe

Servidores das Forças Armadas que queiram deixar a ativa com o salário 
integral e garantindo o direito de receber os mesmos reajustes precisariam 
atuar durante 35 anos e não mais 30 anos. No entanto, diferente da reforma 
previdenciária para civis, não há a exigência de idade mínima. A proposta prevê 
ainda a manutenção da integralidade e da paridade dos benefícios. Assim, os 
militares inativos receberão o mesmo soldo dos militares na ativa – incluindo 
eventuais reajustes. Em contrapartida, pensionistas, cabos e soldados, além de 
ativos e inativos contribuirão também com 3,5% para o fundo de saúde, levando 
a alíquota total a 14%. 

Pensão por morte

Como é hoje

Uma pessoa pode acumular pensão por morte e aposen-
tadoria. A pensão é 100% do valor da aposentadoria que o 
morto recebia ou a que teria direito se fosse aposentado 
por invalidez.

O que o governo propõe

A pensão deve ser de 50% da aposentadoria do mor-
to, mais 10% por dependente. Mesmo que não tenha 
filho, o cônjuge vivo conta como dependente, ou seja, 
a pensão será de, no mínimo, 60%. O máximo é 100%.

Observação

Pela proposta, o valor da pensão por morte ficará menor. 
Tanto para trabalhadores do setor privado quanto para o 
serviço público, o benefício será de 60% do valor mais 10% por 
dependente adicional. Assim, se o beneficiário tiver apenas 1 
dependente, receberá os 60%, se tiver 2 dependentes, receberá 
70%, até o limite de 100% para cinco ou mais dependentes.

Hoje, a pensão por morte é de 100% para segurados do INSS, 
respeitando o teto de R$ 5.839,45. Para os servidores públicos, 
além deste percentual, o segurado recebe 70% da parcela que 

superar o teto.
Em caso de morte por acidente de trabalho, doenças profis-

sionais e de trabalho, a taxa de reposição do benefício será de 
100%, segundo a proposta.

Os dependentes de servidores que ingressaram antes da 
criação da previdência complementar terão o benefício calculado 
obedecendo o limite do teto do INSS, que hoje é de R$ 5.839,45 
em 2019.
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Aposentadoria por invalidez

Como é hoje

O aposentado por invalidez 
recebe 100% da média salarial.

O que o governo propõe

O benefício passa a ser de 60% mais 2% por ano de 
contribuição que exceder 20 anos. Só receberão 100% 
da média salarial no caso de acidente de trabalho, 
doença relacionada à atividade profissional ou doença 
comprovadamente adquirida no emprego.

Acumulação de benefícios

Como é hoje

Hoje, não há limite para acumulação de diferentes be-
nefícios. 

O que o governo propõe

A proposta prevê que o beneficiário passará a re-
ceber 100% do benefício de maior valor, somado a um 
percentual da soma dos demais. Esse percentual será 
de 80% para benefícios até 1 salário mínimo; 60% para 
entre 1 e 2 salários; 40% entre 2 e 3; 20% entre 3 e 4; e 
zero para benefícios acima de 4 salários mínimos.

Trabalhadores rurais

Como é hoje

Pode se aposentar com 60 anos (homens) e 55 anos 
(mulheres), com 15 anos de contribuição. Trabalhadores de 
economia familiar podem se aposentar sem ter contribuído, 
desde que comprovem 15 anos de atividade rural.

O que o governo propõe

O trabalhador rural poderá se aposentar com 60 
anos de idade e 20 anos de contribuição. Os segurados 
especiais terão que contribuir com um percentual sobre 
a produção, com contribuição anual de pelo menos R$ 
600 para a família.

Revista Ugopoci 20.indd   17 13/06/2019   12:24:43



18 Revista UGOPOCI EM FOCO 

REGRAS DE TRANSIÇÃO
Policiais Civis

Para os integrantes das forças de segurança pública, 
exceto os militares (PMs e BMs), a proposta não traz ne-
nhuma regra de transição, prevendo apenas o direito de 
aposentadoria a partir de 55 anos de idade, além dos demais 
requisitos.

Regime Próprio (servidores)
O tempo de transição do atual sistema de Previdência 

para o novo será de 12 anos. Para os servidores públicos, 
a transição entra em uma pontuação que soma o tempo 
de contribuição mais uma idade mínima, começando em 
86 pontos para as mulheres e 96 pontos para os homens.

A transição prevê um aumento de 1 ponto a cada ano, 
tendo duração de 14 anos para as mulheres e de 9 anos 
para os homens. O período de transição termina quando a 
pontuação alcançar 100 pontos para as mulheres, em 2033, 
e a 105 pontos para os homens, em 2028, permanecendo 
neste patamar.

O tempo mínimo de contribuição dos servidores será 
de 35 anos para os homens e de 30 anos para as mulheres. 
A idade mínima começa em 61 anos para os homens. Já 
para as mulheres, começa em 56 anos. Ao fim da transição, 
a idade mínima também alcançará 62 anos para mulheres 
e 65 para os homens.

Regra de transição – Regime Geral
A reforma propõe três regras de transição para a apo-

sentadoria por tempo de contribuição para o setor privado 
(INSS) – o trabalhador poderá optar pela forma mais vanta-
josa. Uma outra regra de transição será implementada para 
o RPPS (servidores públicos).

Transição 1 – Tempo de 
contribuição + idade:

A regra é semelhante à formula atual para pedir a apo-
sentadoria integral, a fórmula 86/96. O trabalhador deverá 
alcançar uma pontuação que resulta da soma de sua idade 
mais o tempo de contribuição.

Para homens, hoje esta pontuação é de 96 pontos e, para 
mulheres, de 86 pontos, respeitando um mínimo de 35 anos de 
contribuição para eles, e 30 anos para elas. A transição prevê 
um aumento de 1 ponto a cada ano. Para homens, ela deve 
alcançar 105 pontos em 2028. Para mulheres, deve chegar a 
100 pontos em 2033.

Transição 2 – Tempo de 
contribuição + idade mínima

A idade mínima para se aposentar chegará a 65 anos 
para homens, e 62 anos para mulheres, após um período de 
transição. Ele vai durar 8 anos para eles e 12 anos para ela, 
começando em 61 anos (homens) e 56 anos (mulheres).

Transição 3 – Tempo de contribuição
Poderá pedir a aposentadoria por esta regra quem estiver 

a 2 anos de completar o tempo mínimo de contribuição, de 
35 anos para homens e 30 anos para mulheres. O valor do 
benefício será reduzido pelo fator previdenciário, um cálculo 
que leva em conta a expectativa de sobrevida do segurado 
medida pelo IBGE, que vem aumentando ano a ano. Quanto 
maior esta expectativa, maior a redução do benefício.

Haverá um pedágio de 50% sobre o tempo que falta para 
se aposentar. Assim, se faltam 2 anos para pedir o benefício, 
o trabalhador deverá contribuir por mais um ano.
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Visita à UGOPOCI

O presidente da UGOPOCI, 
José Virgílio, recebeu no dia 
29/03 a visita do Agente de 
Polícia Evani Leite de Araújo, 
lotado em Nova Glória. Na 
oportunidade, Evani, que estava 
acompanhado de seu irmão, 
Evandui, agradeceu o apoio 
da UGOPOCI ao projeto social 
Escolinha Craque do Futuro, 
que há quatro atende crianças 
naquele município.

Cidadania
A escolinha foi idealizada pelo 
ex-profissional do futebol Elier, 
coordenador do projeto, que 
funciona com recursos próprios 
e colaboração do povo. “Os pais 
dos pequenos atletas pagam uma 
taxa simbólica de contribuição”, 
explica Evani, que é colaborador 
do projeto, que visa o resgate 
de crianças em situação de 
vulnerabilidade. “É uma grande 
satisfação à UGOPOCI poder 
contribuir com um projeto bonito 
e de impacto social como esse”, 
declarou Virgílio.

Escrivã de Polícia ministra palestra

A Escrivã de Polícia de Classe Especial 
e associada da UGOPOCI Evelyn Ferreira 
Campos, lotada na 6ª DRP/Itumbiara mi-
nistrou uma palestra, na data de ontem, 
06 de abril de 2019, na Loja Maçônica 

Diretores daUGOPOCI prestigiam 
posse do Delegado-Geral

Diretores da UGOPOCI prestigiaram 
a posse de Odair José Soares como 
Delegado-Geral de Polícia Civil do Estado 
de Goiás, no dia 03 de janeiro de 2019 
no auditório da Secretaria de Segurança 
Pública e Justiça. O evento contou com 
a participação do governador Ronaldo 
Caiado, além dos auxiliares da área de 
segurança pública, comandantes da PM 
e Corpo de Bombeiros, Sistema Penitenci-
ário, Polícia Técnico-Científica, delegados, 
agentes e escrivães.

Agente de Polícia vence troféu de Jiu-jitsu
O agente de polícia Rafael de Moraes 

Santos, 30 anos, conquistou o primeiro 
lugar na etapa Anápolis do Troféu Brasil 
de Jiu-jitsu 2019, realizada dia03/19. 
Na Polícia Civil há cerca de dois anos e 

Paranaíba nº 04, em Itumbiara. O tema 
foi sobre a Violência contra a Mulher, 
Assédio e Drogas.

lotado na 17ª Regional de Águas Lindas, 
ele afirma que o treinamento físico mais 
efetivo dos policiais civis de Goiás poderia 
melhorar o desempenho dos profissio-
nais em suas atividades.
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AÇÕES DA UGOPOCI/DIRETORES

DIRETORES DA UGOPOCI PARTICIPAM DA 
INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRINDADE

O presidente da UGOPOCI, José 
Virgílio, a vice-presidente, Nel-
ma Félix, e a diretora Selma 

Bessa prestigiaram na manhã do dia 
09/04/19 a solenidade de inauguração 
da 16ª Delegacia Regional de Polícia 
Civil, na cidade de Trindade. Localizado 
no Setor Cristina II Expansão, próximo à 
Igreja Basílica, o prédio conta com amplo 
espaço para atender moradores de 20 
municípios, funcionando no local tam-
bém a Delegacia da Mulher e Delegacia 
de Proteção à Criança e ao Adolescente 
de Trindade.

Além do delegado André Fernandes, 
titular da 16ª DRP, participaram do evento 
o prefeito de Trindade, Jânio Darrot, a 
primeira-dama, Dairdes Darrot, e o vice-
-prefeito, Cabriny, deputados federais e 
estaduais. 

Com mais esta grande estrutura, 
Trindade reforça o compromisso com 
parcerias voltadas para ações no setor 
de segurança pública que, cada vez mais, 
combatam a criminalidade e garantam 
tranquilidade para nossas famílias e de 
toda região metropolitana”, disse Jânio 
Darrot.

O delegado André Fernandes agra-
deceu a parceria entre a prefeitura de 
Trindade e o Governo estadual, que possi-
bilitou a acomodação da nova Delegacia 
Regional, que conta em sua área cidades 
como Inhumas, Palmeiras de Goiás, Aba-
dia, Guapó, Santa Bárbara de Goiás. 

“Somente unidos conseguiremos en-
frentar a criminalidade e prestar um bom 
atendimento ao cidadão nos momentos 
de dificuldade”, disse o delegado regional.

O presidente da UGOPOCI compôs a 
mesa de autoridades presentes à sole-
nidade e parabenizou André Fernandes 
pela nova sede, que significará melhor 
atendimento à população. 

“A Polícia Civil é instituição permanen-
te do Estado, patrimônio da população, 
e toda melhoria do trabalho policial 
merece nossos aplausos”, declarou José 
Virgílio.

Também participaram do ato diri-
gentes e servidores de instituições do 
Poder Judiciário, Ministério Público, das 
polícias Civil e Militar, Guarda Municipal, 
prefeitos de cidades vizinhas, vereadores, 
secretários municipais e moradores. O se-
cretário de Segurança Pública do Estado, 
Rodney Miranda, e o delegado-geral da 
Polícia Civil, Odair José Soares, enviaram 
representantes à solenidade.

“A Polícia Civil 
é instituição 
permanente do 
Estado, patrimônio 
da população, 

e toda melhoria do 
trabalho policial merece 
nossos aplausos”

Selma Bessa, Nelma Félix e o presidente da UGOPOCI, José Virgílio, parabenizaram 
o delegado regional André Fernandes
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AÇÕES DA UGOPOCI/JURÍDICO

COBRANÇA DA URV: MAIS UMA VITÓRIA
DA UGOPOCI PARA SEUS ASSOCIADOS

A União Goiana dos Policiais Ci-
vis (UGOPOCI) no ano de 2017 
solicitou os serviços de uma de 

suas bancas de advogados – CELESTINO, 
BORGES E URANI ADVOGADOS ASSOCIA-
DOS –, para que fizesse um estudo sobre 
as perdas que os servidores em cargo no 
Estado na época da URV tiveram em seus 
salários (redução salarial).

O estudo foi realizado e, após auto-
rização dos associados em Assembleia 
e individualmente, no mês agosto de 
2017 foi proposta a AÇÃO ORDINÁRIA 
DE COBRANÇA DA URV (processo nº 
5275788.73.2017.8.09.0051), na qual foi 
solicitada a incorporação de um percen-
tual de 11,98% na remuneração dos asso-
ciados que à época encontravam-se em 
cargos no Estado e também para aqueles 
que ingressaram posteriormente, bem 
como o pagamento das diferenças dos 
valores não pagos, vez que a conversão 
dos valores em cruzeiros novos para a 
URV foi feita erroneamente, causando 
prejuízo aos servidores.

Ocorreu a tramitação do processo 
e, em 05 de novembro de 2018, saiu a 
sentença proferida pelo Juiz de Direito 
da 6ª Vara da Fazenda Pública Estadual 

- Dr. Élcio Vicente Da Silva, concedendo 
aos servidores ocupantes de cargo na 
época da Lei de Conversão um percentual 
de reajuste de 11,98%, o qual passará a 
integrar a remuneração dos servidores 
e será parâmetro para todas as incidên-
cias legais, bem como as diferenças dos 
valores não pagos, respeitando o limite 
prescricional.

A sentença transitou em julgado em 
25 de abril de 2019 e, com essa vitória 
para nossos associados, conclamamos a 
todos (que faziam parte dos quadros da 
Polícia Civil do Estado de Goiás antes de 
27 de maio de 1994) a comparecer mu-
nidos com as documentação necessária 
para a execução da sentença, qual seja:

01- RG, CPF e COMPROVANTE DE 
ENDEREÇO ATUALIZADO E COM 
CEP;

02- CARTÃO DO BANCO ONDE 
RECEBE O SALÁRIO;

03- ENDEREÇO DE E-MAIL;

04- SENHA DO CONTRACHEQUE 
(PARA EMISSÃO DAS FICHAS 

FINANCEIRAS ANUAIS DOS 
EXERCÍCIOS DE 1993 A 2019).

A UGOPOCI tendo em vista que vá-
rios associados que à época da Lei de 
Conversão – URV ( Lei nº 8880/1994) 
eram ocupantes de cargos no Estado e 
não participaram da ação mencionada, 
resolveu propor uma segunda ação 
para contemplar aqueles que ficaram 
de fora dessa. Assim, conclama a todos 
associados a comparecerem na sede da 
UGOPOCI para autorizarem por escrito 
a propositura da ação pela UGOPOCI e 
informa àqueles que não são associados 
e caso queiram participar dessa ação a 
ser proposta que procurem a secretaria 
da entidade e se filiem, pois o prazo de 
carência para propositura da ação ao 
novo associado é de três meses e como a 
ação será proposta no mês de setembro, 
ainda dá tempo de se filiar.

A UGOPOCI agradece o empenho dos 
advogados RAFAEL URANI e LEONARDO 
BORGES, integrantes da banca vitoriosa 
nessa ação, e a confiança dos associados 
que mais uma vez acreditaram no traba-
lho desenvolvido pela gestão UGOPOCI 
QUE QUEREMOS.
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GERAL

Foi empossada pela Comissão Eleito-
ral na manhã do dia 3 de maio de 2019 
a nova Diretoria Executiva da União 
Goiana dos Policiais Civis (UGOPOCI). Na 
Solenidade foram empossados todos os 
membros da Diretoria Executiva, UGOPO-
CI QUE QUEREMOS, Triênio 2019/2022.

Após a composição dos integrantes 
presentes da nova Diretoria foi formada 
a mesa de honra pela Comissão Eleitoral, 
sob a coordenação do presidente Ciro 
Melo, que abriu e conduziu a solenidade. 
De pronto, Ciro Melo cumprimentou a 
todos os presentes e convidou o reem-
possado Presidente da UGOPOCI, José 
Virgílio Dias para breve discurso.

Na oportunidade, o presidente José 
Virgílio falou das conquistas na última 
gestão, comemorados neste novo mo-
mento, como a vitória na Ação da URV 
proposta pela UGOPOCI. Na sequência a 
Comissão Eleitoral, composta pelo presi-
dente Ciro Melo e demais componentes 
Angélica Borges Batista, Baltazar Torres 
e Marcos Mendes realizaram as entregas 
dos Certificados  a cada componente da 
Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e 
Conselho Deliberativo.

Foram empossados os seguintes 
associados (as):
Diretoria Executiva
Presidente: José Virgílio Dias de Sousa
1ª Vice-Presidente: Nelma das Graças 

RECONSTRUÇÃO 
DA CHÁCARA 
TIO PATINHAS
No passado a Chácara Tio Patinhas 

deu muitas alegrias aos associados da 
UGOPOCI. Foi a primeira área de lazer da 
associação. Com o tempo, foi se deterio-
rando e deixou de ser uma das opções 
de lazer dos associados e associadas da 
nossa querida e amada UGOPOCI.

Para reverter esse quadro, a diretoria 
UGOPOCI QUE QUEREMOS, resgatan-
do compromissos firmados com os 
associados(as), deu início à reconstrução 
da Chácara Tio Patinhas, que está locali-
zada numa área nobre de Goiânia, nas 
proximidades do Setor Novo Horizonte, 
atrás da Garagem de Ônibus do Rápido 
Araguaia.

“Em breve, dentro de alguns meses, 
entregaremos mais uma opção de lazer 
para nossos associados e associadas. Será 
o novo clube da família Ugopociana”, 
adianta o presidente José Virgílio.

POSSE DA NOVA DIRETORIA 
DA UGOPOCI 2019/2022

Almeida Félix
2º Vice-Presidente: Ricardo V. de Oliveira
Secretário Geral: Raquel Marques Rodo-
valho
1º Secretário Geral: Gildeci Alves Marinho
Diretor de Finanças: Eldo Campos Pereira
1º Diretor de Finaças: Marlívia Gonçalves 
da Silva Costa
Diretor Administrativo: Geraldo Rodri-
gues Pereira
1º Diretor Administrativo: Selma Cristina 
Bessa
Conselho Fiscal
Carmen Lúcia de Oliveira – Efetivo
Vera Lúcia Nascimento Virgílio – Efetivo
Fernanda Monteiro de Carvalho – Efetivo
Mardane Valentino Porto – Suplente
Delci Alves Rocha – Suplente
Walter José de Queiroz – Suplente
Conselho Deliberativo
Maria de Lourdes da Silva – Efetivo
Armando de Almeida Carvalho – Efetivo
Luizmar José da Silva – Efetivo
Divino de Jesus – Suplente
Maria das Graças de Oliveira – Suplente
Arexildes Benedito Cid de Almeida – Su-
plente

Todos com seus certificados e devi-
damente empossados, o Presidente José 
Virgílio agradeceu a presença da Diretoria 
Executiva e de todos dos Conselhos, res-
saltando a importância da união de todos 
na defesa dos interesses da categoria. 
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GERAL

TODOS OS CRIMES CONTRA A VIDA 
APRESENTAM REDUÇÃO NO 1º TRIMESTRE

Fonte/foto: Comunicação Setorial  Secretaria de Segurança Pública

Goiás registrou queda em todos os 
crimes contra a vida no primeiro 
trimestre de 2019, na compa-

ração com o mesmo período do ano 
passado. Homicídios recuaram 11,39%, 
ao passo que as tentativas de homicídio 
regrediram 12,99%. Latrocínios, por sua 
vez, recuaram 26,67%. As informações 
são da Assessoria de Comunicação da 
Secretaria de Segurança Pública. 

“Há um empenho muito grande das 
forças policiais para coibir o crime no 
Estado. Estamos no caminho certo e a 
tendência é de que vamos avançar ainda 
mais para garantir a segurança da popula-
ção, como se comprometeu o governador 
Ronaldo Caiado”, afirmou o secretário 
de Segurança Pública, Rodney Miranda 
durante a apresentação dos números.

Também apresentaram redução os 
crimes de roubo de cargas (-75,36%), 
roubos de veículos (-58,23%), roubos ao 
comércio (-54,22%), roubos a transeuntes 
(-58,32%). De janeiro a março de 2019, 
foi registrado apenas um roubo contra 
instituições financeiras, o que representa 
uma queda de 88,89%. Casos de estupro 
caíram 4,62%. 

“O trabalho de inteligência das nos-
sas tropas tem sido muito eficiente. 
Isso permite um avanço muito grande 
também na prevenção de ocorrências. 
Diversas quadrilhas foram desarticuladas 
nos últimos meses antes de cometerem 
crimes. Vamos continuar atuando de 
forma incisiva neste sentido”, explicou o 
titular da SSP.

Ainda nos primeiros três meses deste 
ano, foram registradas quedas em furtos 

de veículos (-28,34%) e furtos a transeun-
tes (-71,01%). Apenas três indicadores os-
cilaram para cima: furtos em residências 
(6,18%), furtos ao comércio (42,35%) e 
roubos em residências (29,55%).

“Todas as forças policiais já estão 
atuando para reverter este quadro. Te-
nho certeza que, muito em breve, essas 
ocorrências também serão reduzidas”, 
garantiu Rodney Miranda.

Comparativo mensal

Na comparação entre março de 2019 
com o mesmo mês do ano passado, apre-
sentaram queda: homicídios (-17,39%), 
tentativas de homicídio (-23,79%), latro-
cínios (-50%), estupros (-3,80%), roubos 
a transeuntes (-56%), roubos de veículos 
(-59,51%), roubos ao comércio (-47,58%), 
roubos de cargas (-58,14%), furtos de 
veículos (-30,66%) e furtos a transeuntes 
(-69,51%).

Secretaria aposta no trabalho de inteligência policial para prevenir a criminalidade
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REGIONAL ÁGUAS LINDAS

PC PRENDE TRAFICANTES EM ÁGUAS LINDAS

Policiais civis do Grupo de Repressão 
a Narcóticos (Genarc) de Águas Lindas de 
Goiás prenderam, no dia 12/4/19, o casal 
Igor Fonseca dos Reis e Marli Cristina de 
Araújo, que já vinha sendo investigado 
depois de operação realizada em dezem-
bro do ano passado. Naquela ocasião, o 
Genarc apreendeu 54 pedras de crack, 
um galão de lança-perfume e mais de R$ 
600 em espécie, durante operação em um 
ponto de tráfico de drogas localizado no 
bairro Setor 2, naquele município.

Naquelaoportunidade, os traficantes 
conseguiram fugir assim que perceberam 
a presença da equipe policial. Investi-
gações da Polícia Civil apontaram que 
o ponto de tráfico funcionava em um 

Policiais Civis de Águas Lindas de 
Goiás também prenderam em flagrante, 
no final de janeiro, Absair Vieira Junior. Ele 
utilizava sua residência como ponto para 
o tráfico de drogas. Ao chegar no local, 
a polícia verificou uma movimentação 
suspeita e encontrou Absair dispensando 
porções de maconha.

Na residência do suspeito foram loca-
lizados mais quatro tabletes de maconha, 
uma balança eletrônica, quatro rolos de 
plástico-filme (usado para embalar as 
drogas), um papel-seda e R$ 59,00 pro-
venientes da traficância. Também foram 
encontradas pedras de crack. Os tabletes 
de maconha totalizaram um quilo.

A autuação em flagrante contra Absair 
Vieira Junior foi lavrada na Central de Fla-
grantes de Águas Lindas, sendo o preso 
recolhido ao presídio local. (As informa-

estabelecimento comercial de fachada, 
cujos responsáveis, Igor e Marli, foram 
identificados posteriormente.

No dia 12 de abril o casal foi alvo de 
mandado de busca e apreensão, expe-
dido pelo juízo local. Com eles, foram  
apreendidas mais de 90 pedras de crack 
fracionadas e prontas para a comercia-
lização.

MAIS UM É DETIDO COM DROGA

ções são da Assessoria de Comunicação 
Social da PC/GO)

Policiais civis da Delegacia de 
Polícia de Alto Paraíso de Goiás cum-
priram, no dia 15/04/19, mandado 
de prisão preventiva contra Mateos 
Almeida Campos e Maurício de Car-
valho da Paz. Eles são suspeitos de 
roubar a casa lotérica da cidade res-
tringindo a liberdade de uma família, 
utilizando-se de muita violência e 
arma de fogo. Mateos também foi 
autuado por posse ilegal de arma 
de fogo.

Na ocasião do roubo, os autores 
roubaram cerca de R$ 78 mil do es-
tabelecimento. Na casa de Mateos, 
durante busca, foi encontrada uma 
pistola calibre 380, com onze muni-
ções intactas.

No dia 19 de março, a equipe da 
Polícia Civil já havia recuperado dois 
veículos, um Pajero e um Sandero. Os 
carros foram roubados em Alto Para-
íso. Os principais autores dos roubos 
são também Mateos e Maurício. Os 
autores foram colocados à disposi-
ção do Poder Judiciário da comarca.
(As informações são da Assessoria de 
Comunicação Social da PC/GO)

REGIONAL FORMOSA

SUSPEITOS DE ASSALTAR 
CASA LOTÉRICA DE ALTO 

PARAÍSO SÃO PRESOS
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REGIONAL GOIANÉSIA

TRÊS SÃO INDICIADOS POR MATAR MENOR EM JARAGUÁ
A Polícia Civil indiciou três pessoas 

pela morte de um menor em Jaraguá. 
Alexandre José Galdino Ribeiro, Luciano 
José Batista Nascimento Filho (vulgo 
“Cotonete”) e José Francisco Dornas Neto 
(conhecido como “Zé Neto”) devem res-
ponder por homicídio qualificado.

O crime aconteceu em Jaraguá no dia 
12 de janeiro deste ano. O menor estava 
em sua residência quando dois homens 
chegaram à procura de seu irmão, que é 
maior de idade. O irmão conseguiu fugir, 
mas o menor foi alvejado por disparos de 
arma de fogo e morreu.

Uma testemunha contou aos poli-
ciais ter visto dois suspeitos entrarem 
na residência e um terceiro aguardar os 
comparsas do lado de fora. Após várias 
diligências, os três suspeitos foram iden-
tificados. Foi feita representação pela pri-
são temporária deles, o que foi atendido 
pelo Poder Judiciário. O cumprimento do 

mandado teve apoio da Polícia Militar.
Antes de finalizar a investigação, a 

polícia pediu ainda a conversão da prisão 
temporária pela preventiva, tendo sido 
o pedido deferido. Os indiciados foram 
recolhidos ao presídio local. (As informa-
ções são da Assessoria de Comunicação 
Social da PC/GO)

Policiais civis da Delegacia de Polícia 
de Caldas Novas deram cumprimento, na 
manhã do dia 23/4/19, a mandados de 
prisão preventiva em desfavor de A. B. S., 
18 anos, M. F., 19 anos, e W. L., 21 anos., 
apontados como autores da tentativa 
de homicídio qualificado praticada em 
desfavor de Jones Reis Batista e Flávio 
Fernandes Oliveira. 

A tentativa de homicídio ocorreu 
no dia 1º de março deste ano, no Setor 
Lago das Brisas, em Caldas. Segundo a 
Polícia Civil apurou, câmeras de vigilância 
flagraram a ação dos criminosos, sendo 
possível perceber que eles chegaram no 
bar onde as vítimas estavam sentadas e 
atacaram-nas a tiros. 

As investigações apontaram que ocri-
me foi motivado por conta da recorrente 
disputa entre grupos rivais pelo domínio 
do tráfico de drogas na cidade. As vítimas, 
embora baleadas, sobreviveram à ação.

Os investigados, que já possuem pas-
sagens na polícia por tráfico de drogas, 
homicídio e porte ilegal de arma de fogo, 
foram encaminhados ao presídio local, 
onde ficaram à disposição da Justiça. (As 
informações são da Assessoria de Comu-
nicação Social da PC/GO)

TENTATIVA DE HOMICÍDIO:
PC CUMPRE MANDADOS DE 
PRISÃO EM CALDAS NOVAS

REGIONAL ITUMBIARA

A Delegacia de Atendimento à Mu-
lher de Goianésia  realizou no dia 22 de 
maio na Universidade Estadual de Goiás 
(UEG) a prova do 4° Concurso de Redação: 
“Violência Contra a Mulher e a Lei Maria 
da Penha”. 

 Os alunos dos 4º anos da rede pública 
de ensino fizeram um poema com o tema 
“Ser menina é....”  ou “Ser menino é...”. Por 
sua vez, os alunos dos 2º anos do ensino 
médio dissertaram sobre “Educação 
sexista”. O texto de apoio trouxe a frase 
“A Educação deve ser livre de qualquer 
discriminação para proporcionar as 
condições do pleno desenvolvimento” – 
Rebeca Otero, Unesco e pesquisas sobre 
“os brinquedos ‘de meninas’ afastam as 
mulheres da ciência?” e “distribuição 
de tarefas domésticas entre meninos e 
meninas”. 

As redações serão corrigidas por uma 
banca composta por três corretores no 
mês de junho. A premiação ocorrerá dia 
21 de agosto, na Câmara Municipal de 
Vereadores. Os três primeiros colocados 
de cada série receberão, respectivamen-
te, um Notebook; um Smartphone Sam-
sung J4 CORE e um Tablet. O professor-
-orientador do primeiro colocado em 
cada modalidade receberá uma TV 32’ 
polegadas. 

DELEGACIA DE GOIANÉSIA REALIZA 
4º CONCURSO DE REDAÇÃO
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REGIONAL LUZIÂNIA

PC SOLUCIONA TRÊS HOMICÍDIOS PRATICADOS 
PELO MESMO AUTOR EM CIDADE OCIDENTAL

A Polícia Civil, por meio da Delegacia 
de Cidade Ocidental, deu cumprimento 
a mandado de prisão preventiva em des-
favor de Paulo dos Santos Felipe Ricarte, 
pela prática de três homicídios qualifica-
dos, todos executados em Cidade Oci-
dental, região Leste do estado. Paulo foi 
preso preventivamente no dia 28/03/29.

Os policias apuraram que Paulo foi o 
autor do duplo homicídio praticado no 
dia 29 de outubro de 2017, no centro da 
cidade. Ele chegou em um veículo Peu-
geot de cor preta e, após descer de seu 
automóvel, efetuou diversos disparos de 
arma de fogo em direção a outro veículo 
onde estavam as vítimas Ariel Lopes 

e sua mãe Maria Eunice, além de uma 
terceira pessoa que estava no banco de 
trás do carro.

Em decorrência dos disparos, a mãe e 
o filho morreram no local, ainda dentro 
do automóvel, enquanto a terceira vítima 
que os acompanhava conseguiu sobrevi-
ver aos ferimentos.

O investigado também foi identifica-
do como o autor do homicídio praticado 
no dia 26 de fevereiro deste ano, contra 
Rafael da Cruz Pereira. Rafael andava pelo 
centro da cidade com uma criança no 
colo, quando foi surpreendido por Pau-
lo. Após descer do carro, Paulo desferiu 
diversos disparos de arma de fogo em 

direção à vítima, que morreu no local.
Paulo dos Santos Felipe Ricarte foi 

indiciado pela prática de três homicídios 
consumados e também por uma tenta-
tiva de homicídio. Se condenado, pode 
pegar pena de até 90 anos de reclusão. 
(As informações são da Assessoria de 
Comunicação Social da PC/GO)

REGIONAL ITUMBIARA

POLÍCIA CIVIL APREENDE ADOLESCENTE QUE 
PLANEJAVA ATAQUE TERRORISTA EM PONTALINA

Policiais civis da Delegacia de Polícia 
de Pontalina cumpriram no dia 18/03/19 
mandado de busca e apreensão de um 
adolescente de 17 anos, por planejar ato 
de terrorismo. A Polícia Civil descobriu 
que o menor planejava um ataque a 
uma escola de Pontalina, o que levou à 
realização de investigações no sentido 
de qualificar o adolescente e representar 
à Justiça por sua apreensão. 

O mandado de apreensão foi expedi-
do pela Vara da Infância e Juventude da 
cidade. Também foi cumprido mandado 
de busca e apreensão na residência do 
adolescente, onde foram apreendidos 
uma capa, uma máscara, desenhos, um 
coturno e um arco e flechas. A polícia 
recolheu ainda uma arma de fogo e 
munições, que pertenciam ao pai do ado-

lescente, o qual foi autuado em flagrante.
O adolescente tinha planos de execu-

tar um massacre na escola onde estudava. 
Ele alegou que já sofreu bullying, que as 
pessoas vivem “num inferno”, e que, ao 
matá-las, ele livraria essas pessoas do 
sofrimento.

Ao ser ouvido formalmente, o ado-
lescente confirmou que ainda não tinha 
executado o massacre porque não teve 
acesso a arma de fogo de repetição. A 
última vez que pensara em executar o 
plano foi dias antes do carnaval.

O menor também foi questionado 
se não tinha medo da reprovação social 
após executar um plano dessa natureza, 
ao que alegou que não, pois se mataria 
em seguida, sem sentir remorso. E lem-
brou dos massacres recentes acontecidos 

numa escola em Suzano (SP) e numa 
mesquita da Nova Zelândia.

O adolescente responderá a Auto de 
Investigação de Ato Infracional por apo-
logia a crime e atos preparatórios de ter-
rorismo. Após audiência de apresentação 
no fórum de Pontalina, ele foi recolhido 
em local apropriado. (As informações são 
da Assessoria de Comunicação Social da 
PC/GO)
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REGIONAL JATAÍ

AUTOR DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO NO TRÂNSITO É PRESO EM JATAÍ
Policiais do Grupo de Investigação 

de Homicídios (GIH) de Jataí cumpriram 
mandado de prisão preventiva, no dia 
21/03/19, contra Paulo André Batista 
Morais, suspeito de ter agredido violenta-
mente Jhonny Max da Silva Tomasczeski, 
após um acidente de trânsito ocorrido na 
cidade no dia 17 de fevereiro deste ano.

Segundo a investigação, após o aci-
dente, Paulo André e um outro suspeito 

ainda não identificado teriam agrediram 
a vítima de forma violenta usando uma 
barra de ferro. A vítima foi socorrida pelo 
Corpo de Bombeiros como se tivesse 
sofrido os ferimentos em decorrência 
do acidente, conforme teriam informado 
os autores no local ao acompanharem o 
trabalho de resgate dos bombeiros.

A vítima sofreu traumatismo craniano 
e foi internada na UTI do Hospital de 

Urgência da Região Sudoeste (Hurso) de 
Santa Helena em estado vegetativo, 
podendo ficar com graves sequelas. 
Após a prisão do primeiro envolvido, a 
Polícia Civil tenta identificar o segun-
do autor que aparece nas imagens 
de uma câmera de segurança que 
registrou o acidente.(As informações 
são da Assessoria de Comunicação 
Social da PC/GO)

VIGILANTE É DETIDO POR ENVOLVIMENTO EM “SAIDINHA DE BANCO”
O Grupo Especial de Repressão a 

Narcóticos (Genarc) de Jataí, coordenado 
pelo Delegado Dannilo Proto, prendeu 
em flatrante, no dia 30/01/19,dois en-
volvidos em um roubo a uma agência 
bancária da cidade.

Um dos suspeitos foi preso na porta 
de sua casa; o outro, vigilante de um 
banco onde acontecera um assalto no 
início da tarde do dia anterior, foi preso 
em seu serviço, na mesma agência onde 
aconteceu o assalto, na Avenida Valeriano 
do Prado, na Vila Santa Maria.

sável por passar as informações sobre 
os clientes que sacavam grande quantia 
em dinheiro no banco. Descobriu-se que 
ele está envolvido em pelo menos outros 
cinco assaltos.

Em uma breve entrevista concedida 
à imprensa na sede da 14ª Delegacia 
Regional da Polícia Civil, no dia da prisão, 
o Delegado Dannilo Proto ressaltou que, 
devido às investigações ainda estarem 
em andamento, o nome dos dois presos, 
e maiores detalhes seriam divulgados 
posteriormente.

POLICIAIS CIVIS ESCLARECEM CRIME EM MENOS DE 24H
A Polícia Civil de Jataí prendeu, na ma-

druga da desta segunda-feira (28) Sávio 
Neves da Silva, autor confesso do homicí-
dio de Cleibismar Alves dos Santos, morto 
a tiros na frente dos amigos, no domingo 
(27), em um bar da cidade.  Sávio en-
tregou aos policiais a arma utilizada no 
crime, que foi registrado pelas câmeras 
de monitoramento do estabelecimento. 
Segundo o delegado Agnaldo Coelho, 
responsável pelas investigações, tanto o 
principal suspeito quanto a vítima tinham 

passagens pela polícia.
As imagens mostram um homem se 

aproximando a um grupo de amigos que 
está sentado ao redor de uma das mesas 
do bar. Ele chega e dá um empurrão na 
vítima. Depois ele atira e vai embora. 
As pessoas ao redor ficam assustadas 
saem correndo. Conforme levantamento 
da Polícia Civil, Cleibismar tinha várias 
passagens na polícia por lesão corporal, 
receptação e tráfico de drogas. Ele tam-
bém era investigado por uma tentativa 

de homicídio, ocorrida em setembro de 
2018. (As informações são da Assessoria 
de Comunicação Social da PC/GO)

As investigações dos policiais civis 
apontaram que o vigilante era respon-
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REGIONAL URUAÇU

DELEGADO USA DINHEIRO DO PRÓPRIO 
BOLSO PARA REFORMAR DELEGACIA

Graças à iniciativa do delegado Ra-
fhael Neris Barboza, a Delegacia 
de Polícia de Uruaçu, no norte 

de Goiás, está de cara nova. O prédio 
passou por uma reforma que mudou a 
realidade de quem trabalha e busca aten-
dimento no local. Partiram do delegado a 
mobilização e a maior parte do dinheiro 
investido na obra.

De acordo com Rafhael Neris, 29 anos, 
que assumiu a unidade em novembro do 
ano passado, o prédio não passava por 
obras havia 17 anos. Em nota, a Polícia 
Civil declarou que existe uma obra em 
andamento para construção de uma nova 
sede para a Delegacia de Uruaçu, em imó-
vel diverso de onde funciona atualmente.

O custo da reforma foi de R$ 15 mil, 
explica Rafhael, sendo quea R$ 12 mil 
foram doados por ele. O restante veio 
de um advogado e dois fazendeiros da 
região. 

“O clima na delegacia já é outro para 
todo mundo. Cada melhoria quem vai 
usufruir somos nós mesmos. Eu achei que 

Unidade abriga ainda a Delegacia da Mulher, que também atende vítimas de São Luís do Norte

Foto: Divulgação/Polícia Civil

não conseguiria muitos recursos do Esta-
do, pela crise. Apesar de ouvir muito que 
era loucura tirar do próprio bolso, não 
me arrependo, valeu a pena”, diz Rafhael.

As mudanças começam já do lado de 
fora da delegacia. A parte externa, que 
antes era ocupada por veículos apreen-
didos, documentos antigos e entulho, se 

transformou em um estacionamento. A 
fachada do prédio, calçada e muro tam-
bém foram melhorados. Todo o imóvel foi 
pintado por dentro e por fora.

Para atender as cerca de 50 pessoas 
que passam por dia na delegacia, uma 
nova recepção foi construída.

“Geralmente, a pessoa chegava e fica-
va meio desnorteada ou ia direto na sala 
do delegado. Agora não, ela chega, passa 
por uma triagem, já aguarda sabendo pra 

Delegado Rafhael Neris Barboza: em um 
ambiente agradável o trabalho fica mais 

produtivo
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ondea será direcionada”, conta Rafhael.
Também foram reformadas a sala do 

delegado, um banheiro, uma das duas 
celas e as salas de cartório.

“Além da reforma, coloquei placas de 
identificação em todas as sala, comprei 
algumas mobílias para a delegacia e col-
chonetes novos para os presos”, lembra 
Rafhael.

O empresário Antônio Rodrigues 
Neto vê as melhorias na delegacia como 
uma forma de aproximar a população 
da polícia. 

“Com certeza [foi bom]. Eles acha-
vam até então que delegado só serve 
pra prender pessoas, e ele [Rafhael] está 
fazendo algo para a população em geral”, 
comenta.

REGIONAL IPORÁ

DELEGADO DE ARAGARÇAS PARTICIPA 
DE CAFÉ DA MANHÃ COM IDOSOS

 O delegado de Aragarças, Ricardo Galvão, participou, na 
manhã do dia 23 de março, de um café da manhã com ido-
sos que integram o Grupo Flor da Idade, que, há mais de 10 
anos, reúne pessoas da melhor idade em pontos específicos 
da cidade para atividades que visam integração e melhoria 
na qualidade de vida.

Ricardo Galvão disse ter ficado lisonjeado com o convite 
do grupo e afirmou ter aprendido muito com a experiência. 

“Me senti muito feliz com a homenagem, conversamos 
e sorrimos muito. É uma turma muito animada”, descreveu. 

Uma das participantes do projeto, Dona Eunice agradeceu 
a presença do delegado. 

“Rezamos por ele e agradecemos por ele ter vindo, já que 
é tão ocupado. Achamos linda a atitude dele”, completou.

O Grupo Flor da Idade foi criado pela Secretaria de Assis-
tência Social de Aragarças e desenvolve, ao longo do ano, 
uma série de atividades para pessoas da terceira idade, como 
ginástica, natação, aeróbica, zumba, caminhada e recreação 
com momentos de lazer nos principais pontos turísticos da 
região.

Reforma da unidade policial teve um custo total de R$ 15 mil reais

Segundo o delegado, devido às mu-
danças no local os resultados já estão 
sendo notados.

“O principal é que o funcionário da 
delegacia trabalha em um ambiente 
agradável e fica mais produtivo. Quando 
se tem um bom atendimento, as pessoas 
sentem mais confiança em vir e trazer de-
núncias para cá, trazer informação. Então, 
tudo isso a gente está sentindo, que está 

melhorando. O bom atendimento gera 
resultado”, completa.

Ainda sobre a construção da futura sede 
da Delegacia de Uruaçu, a Polícia Civil infor-
mou que terá aproximadamente 420 m² de 
obra construída, erguida em um terreno de 
1,6 mil m². Segundo a nota da corporação, a 
obra é custeada através de parceria público-
-privada e, conforme liberação de recursos, 
pode ser concluída em sete meses.
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REGIONAL IPORÁ

CAIAPÔNIA: OPERAÇÃO PRENDE SUSPEITO 
DE ESTUPRAR MENINAS DURANTE RITUAIS

 O líder de uma seita religiosa foi preso 
no início doa mês de janeiro suspeito 
de estuprar três meninas, entre 7 e 13 
anos, durante rituais em Caiapônia, no 
sudoeste de Goiás. De acordo com as in-
vestigações, elas eram levadas pela a avó 
para serem violentadas com a promessa 
de enriquecimento. A mulher também foi 
presa durante a operação, denominada 
Anjos da Guarda 2.

O delegado Marlon Luz, responsável 
pela operação, acredita que se tratavam 

de rituais de magia negra. 
“Esse líder, Nilson Alves de Souza, 

de 42 anos, diz que não era ele quem 
cometia os abusos, e sim a entidade que 

ele incorporava”, explicou o delegado. 
Segundo as investigações, os crimes 
aconteciam há cerca de 5 meses.

A avó das crianças, Noêmia Cândida 
de Jesus Sousa, de 49 anos, tinha um re-
lacionamento extraconjugal com o líder 
da seita. Os crimes aconteciam em um 
acampamento na zona rural da cidade. 
Nas barracas foram encontrados diversos 
símbolos religiosos e roupas que seriam 
usadas nos rituais. Vários documentos 
também foram apreendidos.
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REGIONAL CATALÃO

GENARC DE CATALÃO 
APREENDE LSD E 

ECSTASY
O Grupo de Repressão a Narcóticos 

(Genarc) de Catalão prendeu, na tarde do 
dia 7 de março , um traficante de drogas 
que mantinha em depósito mil pontos da 
droga LSD e 60 comprimidos de Ecstasy 
numa residência da cidade.

A prisão em flagrante foi efetuada 
após recebimento de denúncias via apli-
cativo de mensagens. Sidney Pereira dos 
Santos, 37 anos, estava na posse de dro-
gas sintéticas. Ele foi preso no momento 
em que se preparava para transportar 
os entorpecentes para outro local, na 
intenção de ocultá-lo.

O suspeito vai responder pelo crime 
de tráfico de drogas e pode pegar até 15 
anos de prisão. Após lavratura do flagran-
te, ele foi encaminhado ao presídio local. 
(Fonte: PC de Goiás)

POLÍCIA CIVIL PRENDE EXECUTOR E 
MANDANTE DE HOMICÍDIO EM IPAMERI

 PAoliciais civis da Delegacia Polícia de 
Ipameri cumpriram, na última semana de 
marçoa, dois mandados de prisão tem-
porária e dois de busca domiciliar, como 
desfecho das investigações referentes 
ao homicídio qualificado da vítima 
Neide E. Rodrigues, ocorrido em feve-
reiro do ano passado, na Vila Carvalho, 
em Ipameri.

Conforme consta do inquérito po-
licial, a vítima foi assassinada por dois 
indivíduos armados mediante disparos 
de arma de fogo, enquanto ela confrater-
nizava com amigos. Ainda em 2018, um 
adolescente, apontado como um dos exe-
cutores, foi identificado e apreendido. Ele 
tentou assumir toda a responsabilidade 
do crime. Apesar disso, as investigações 
prosseguiram, em busca da verdade real 

e demais circunstâncias do delito.
Desse modo, foi identificado o possí-

vel mandante do crime, o investigado W. 
A. B., comerciante que nutria rixa pessoal 
e econômica com a vítima. Apurou-se que 
foi ele quem encomendou o crime por 
intermédio de outro investigado, C. B. P., 
trabalhador autônomo ligado a crimino-
sos conhecidos na cidade, o qual, por sua 
vez, transferiu a execução do crime ao 
adolescente e a uma mulher, já identifica-
da pela polícia, e que possui condenações 
e indiciamentos por homicídios e tráfico 
de drogas em Ipameri.

O inquérito policial ainda está em 
andamento, a fim de esclarecer em de-
finitivo a participação de cada um dos 
envolvidos (autorias intelectual, material 
e participação). (Fonte/foto: PCGO)
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REGIONAL POSSE

PRESO HOMEM QUE MATOU A COMPANHEIRA 
COM TIRO NA CABEÇA AO SER DESAFIADO

A Polícia Civil de Posse prendeu, no 
dia 19 de janeiro, Gidauto Joaquim da 
Silva, suspeito de ter matado com um 
tiro na cabeça sua esposa Iranilda Batista 
dos Santos. O crime ocorreu no dia 13 de 
janeiro último, no Povoado Cachoeira 
II, município de Posse.  Ao ser preso, o 
homem confessou o crime, e disse ter 
atirado contra a mulher porque ela teria 
o xingado e o desafiado.

De acordo com as investigações, um 
vizinho do casal ouviu um disparo de 
arma de fogo e viu o suspeito na porta 
da casa, visivelmente alterado e gritan-
do muito. Com receio de ser agredido, 
a testemunha fugiu do local e retornou 
algum tempo depois, quando visualizou 
pela janela a vítima agonizando. A teste-
munha, então, ligou para os bombeiros, 
que já encontrou a mulher sem vida.

Baseada no relato da testemunha, a 
Polícia Civil representou pela prisão do 
suspeito, depois de realizar buscas pela 
região e não encontrar Gidauto. Três dias 
depois, ainda em investigação pelos ar-
redores, os policiais avistaram o suspeito 
e cumpriram o mandato. Aos policiais, 
Gidauto disse que atirou porque ficou 

com muita raiva da esposa, que teria o 
xingado de “corno”.  De acordo com relato 
do suspeito, ao apontar a arma para a 
mulher,  ela teria dito que ele não teria 
coragem de atirar.

Após efetuar o disparo na cabeça da 
esposa, Gidauto correu em direção a uma 
mata, onde permaneceu escondido. O 
suspeito foi conduzido para a Delegacia 
de Posse, onde foi apresentado a autori-
dade policial. Gidauto foi encaminhado 
para a cadeia pública de Posse, onde se 
encontra à disposição do Poder Judici-
ário.

TRÁFICO: PC CUMPRE 
MANDADO DE PRISÃO

 
Policiais civis da Delegacia Distrital 

(DP) de Posse, no nordeste do estado, 
prendeu, no dia 4 de fevereiro, Fábio Ba-
tista de Almeida. Fábio é apontado, pelas 
investigações, como autor do crime de 
tráfico de drogas. A prisão é preventiva 
e foi autorizada pelo juiz da cidade no 
final de janeiro. Fábio Batista foi recolhido 
no presídio local e está à disposição do 
Poder Judiciário.
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HOMENAGEM

O ADEUS AO INSPETOR GALENO
Policial símbolo da PCGO, 
ele tinha 104 anos e, ao 
longo da vida, participou 
de momentos históricos do 
estado de Goiás

“A UGOPOCI é eternamente agradecida 
ao Inspetor Galeno por ele ter pertencido 

por mais de 40 anos aos quadros dessa 
entidade representativa, sendo um dos seus 

fundadores”

Um verdadeiro símbolo da Polí-
cia Civil do Estado de Goiás, o 
Inspetor Galeno (Galeno Nico-

demos Braga) morreu no dia 14/01/19, 
em Goiânia, aos 104 anos de idade. Mais 
do que um policial civil, ele foi um ícone, 
símbolo, que engrandeceu a instituição 
policial civil goiana.

Com mais de 70 anos de atividade 
policial, Galeno começou a trabalhar em 
Caiapônia como delegado, nomeado 
pelo interventor do Estado, Pedro Lu-
dovico Teixeira. Em novembro de 1963, 
quando o governador Mauro Borges foi 
deposto pelo regime militar, que inter-
veio em Goiás, ele foi um dos que faziam 
o policiamento interno do Palácio das 
Esmeraldas. 

Inspetor Galeno completara 104 anos 
de vida no dia 14 de novembro de 2018. 
Em comemoração à data e a convite da 
família, a vice-presidente da UGOPOCI, 
Nelma Félix, na ocasião esteve no almoço 
de aniversário representando a Diretoria 
da UGOPOCI.

A diretoria da UGOPOCI participou 
do velório e sepultamento do Inspetor 
Galeno, no dia seguinte ao falecimento. 
O velório ocorreu na Funerária Fênix, no 
Setor Gentil Meirelles, em Goiânia. Antes 
do corpo sair em cortejo até o Cemitério 
Santana, houve homenagem ao policial 
civil, quando colegas de profissão, fami-

liares e amigos destacaram a importância 
do Inspetor Galeno para a instituição, 
lembrando que ele foi um exemplo de 
luta e persistência.

Falando em nome da entidade, Ricar-
do Vilaverde, vice-presidente da UGOPO-
CI, enalteceu a figura do Inspetor Galeno, 

que conseguiu ser mais que um policial, 
sendo reconhecido pelos parentes e 
amigos como grande homem na esfera 
familiar, pai, avô, amigo.

Policiais do GT-3, Grupo Tático de 
elite da Polícia Civil, também prestaram 
homenagem ao Inspetor Galeno e enca-

Inspetor Galeno durante visita da vice-presidente da UGOPOCI, Nelma Félix
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beçaram o cortejo fúnebre, com viaturas 
de trabalho, até o Cemitério Santana, em 
Campinas, onde realizaram uma salva de 
tiros em última homenagem ao policial.

Antes do adeus derradeiro, familiares 

e amigos ouviram palavras do delegado-
-geral da Polícia Civil, Odair José Soares. 
O presidente da UGOPOCI, José Virgí-
lio, amparou os familiares do querido 
Galeno.

“A UGOPOCI é eternamente agrade-
cida ao Inspetor Galeno por ele ter per-
tencido por mais de 40 anos aos quadros 
dessa entidade representativa, sendo um 
dos seus fundadores”, afirma José Virgílio.

OUTROS FALECIMENTOS

Além do Inspetor Galeno, outros po-
liciais civis faleceram nos últimos meses:

Em novembro faleceu o associado 
ANTONIO CARLOS DE PAULA (PENINHA), 
Agente de Polícia.

Em dezembro faleceu o associado e 
agente de políciaHERMES MARTINS DA 
SILVA.

Em janeiro, faleceram os associados 
JOÃO BOSCO DE CASTILHO, Agente de 
Polícia, e o perito ERLY DE LIMA SANTOS.

Em fevereiro, faleceu o Agente de 
Polícia aposentado GEOVANE ARAÚJO DA 
SILVA, vítima de acidente automobilístico 
ocorrido no dia 8/02/19, na BR 040, no 
município de Cocalzinho-GO. Também 
em fevereiro, faleceram o associado e 
delegado de polícia WILTON ANTONIO 
MARCHESINI, no dia 16, vítima de câncer 
de fígado, e Benedito Ferreira de Ázara, 
sócio-fundador e perito criminal apo-
sentado.

Já em março faleceram o policial civil 
PAULO CÉSAR BARBOSA, vitimado pelo 
câncer, e o associado SEBASTIÃO FRAN-
CISCO DE SOUZA, Agente de Polícia.

Agente de Polícia ANTONIO CARLOS 
DE PAULA, INSPETOR PENINHA

Policial civil PAULO 
CÉSAR BARBOSA
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INVESTIGADOR MIRIM

AÇÃO SOCIAL DA POLÍCIA 
CIVIL BENEFICIA CRIANÇAS

O mês de abril foi marcado 
por ações sociais na Escola 
Superior da Polícia Civil do 

Estado de Goiás (ESPC). O Programa 
Investigador Mirim (PIM) contemplou 
crianças e familiares com cestas de 
páscoa, cestas de alimentos e pares de 
tênis aos atendidos pelo Programa. A 
ação social contou com a participação 
e a colaboração da turma 2019 do curso 
preparatório para Delegados da Polícia 
Civil. De acordo com Jurema Martins Te-
lho, responsável pelo PIM, o Programa 
busca aproximar a sociedade da Polícia 

Civil pelo desempenho concreto da 
ação social. “O PIM possui uma proposta 
anual de matriz curricular, que inclui 
disciplinas como ética e cidadania, 
educação artística, educação ambiental 
e de trânsito, música, informática, ativi-
dades desportivas, além de orientação 
psicológica. A intenção é melhorar o 
desempenho escolar dos estudantes, 
realizando um acompanhamento por 
meio de profissionais capacitados, de 
modo a auxiliar na formação de ci-
dadãos pensantes e com consciência 
cívica”, explica.

GOVERNO DE GOIÁS E IPHAN ANUNCIAM R$ 7 MILHÕES 
PARA RECUPERAÇÃO DA CHEFATURA DE POLÍCIA

“Estamos reconstruindo Goiás e 
reconstruindo também a parte 
histórica do nosso Estado.” Assim o 

governador Ronaldo Caiado anunciou, 
no dia 14 de abril, o início das obras de 
recuperação do prédio da antiga Chefa-
tura de Polícia, localizado na Praça Cívica, 
em Goiânia.

O edifício, projetado pelo arquiteto 
urbanista Attilio Corrêa Lima na década 
de 1930, em estilo Art Déco, foi o primeiro 
prédio da Polícia Civil. Além da Chefatura 
de Polícia, o prédio já abrigou a Superin-
tendência de Planejamento do Estado e, 
mais recentemente, a Agência Goiana de 
Cultura Pedro Ludovico Teixeira (Agepel).

O edifício, que é tombado pelo Insti-
tuto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (Iphan) e protegido no âmbito 
estadual, está fechado desde 2015 devido 
ao comprometimento de sua estrutura. 
Após negociação do governo de Goiás, 
o Iphan disponibilizará recursos para a 
recuperação do espaço. O projeto prevê 

a recuperação do imóvel valorizando a 
arquitetura original.

“Hoje depois de uma longa atuação 
nossa junto ao Governo federal, a presi-
dente do Iphan, Kátia Bogéa, vai destinar 
R$ 7 milhões para a gente recuperar todo 
esse prédio, que a partir dos próximos 
meses estará à disposição da população 
de Goiânia”, declarou Caiado.

Kátia Bogéa enfatizou a necessidade 
urgente de restauração da estrutura 
que compõe o conjunto arquitetônico 
da Praça Cívica, onde estão localizados 
os principais prédios institucionais da 
capital. Segundo ela, o projeto para res-
tauração já está finalizado.

“Todo projeto para restauração deste 
prédio está preparado”, destacou. 

Governador Ronaldo Caiado vistoriou o 
prédio histórico

Jurema Martins, responsável pelo PIM

OBRAS
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UMA FESTA MARCANTE
Baile Azul e Branco UGOPOCI comemorou as quatro décadas da União 

em grande estilo, com muita festa e alegria

Adriana do Valle

No dia6 de Janeiro de 2019 a União 
dos Policiais Civis do Estado de 
Goiás, UGOPOCI, completou 41 

anos de existência. A data foi comemo-
rada no dia 5 de janeiro, sábado, às 21h, 
com um maravilhoso baile dançante 
intitulado “Baile Azul e Branco”. As cores 
que cravam a  identidade da instituição 
serviram de especial e cuidadosa deco-
ração em todos os ambientes do Salão 
de Festas da Associação dos Delegados 
de Polícia do Estado de Goiás (ADPEGO), 
palco da grande festa. 

Na entrada todos foram pessoalmen-
te recepcionados pelo Presidente José 
Virgílio, pela Vice-presidente Nelma Félix, 
pelos Diretores e pelo cerimonial, que 
distribuiu canecas alusivas ao evento e 
minigarrafas de cachaça artesanal, como 
lembranças do Baile, e na sequência 
foram convidados para a foto oficial, no 
cenário especialmente preparado para 
o registro. Assim, só a entrada do evento 
já indicava o clima, que deu o tom de 
toda a programação do Baile repleto de 
muita alegria. 

Os associados compareceram em 
peso com seus familiares, neste momento 
de importância histórica. Lotaram o salão 
e fizeram do Baile um sucesso absoluto, 
reflexo de tantas conquistas da UGOPO-
CI, nesta última gestão UGOPOCI Que 
Queremos. 

Após a recepção, tivemos Abertura 
do cerimonial e a fala do Presidente José 

Virgílio Dias.
“A marca de nossa gestão é aproximar 

o associado da UGOPOCI, trazê-lo para 
a entidade. Então a realização desse 
baile é mais um esforço nesse sentido. 
Ficamos muito felizes e contentes com a 
pronta resposta da família ugopociana, 
que compareceu em peso e abrilhantou 
demais esse evento”, observou Virgílio.

Durante o discurso, o Presidente 
convidou à palavra os colegas e Diretores 
Executivos da UGOPOCI, os ex-presiden-
tes, representantes de outras entidades 
representativas da Polícia Civil, como 
SINPOL e ADPEGO e demais autoridades 
presentes que prestigiaram o Baile Azul 
e Branco. 

O Baile seguiu com o início do show 
musical e dançante da Banda Scalla. 
Os mais de 400 convidados dançaram 
e cantaram todos os sucessos, com as 
apresentações performáticas da Banda. O 

buffet temático do Gil, “Comida de Bute-
co”, servido em miniestações nos pontos 
estratégicos do Salão, arrasou com boli-
nhos de bacalhau e muitos outros quitu-
tes deliciosos. Como bebida, foi servido 
chopp claro e escuro, refrigerantes, sucos 
e água. Só alegria!

A UGOPOCI é uma das mais antigas 
entidades de representação dos servido-
res públicos e a primeira dos servidores 
da Polícia Civil. Esse espírito combativo, 
de luta e a vontade de defender os di-
reitos do corpo da Segurança Pública 
do Estado de Goiás nortearam as quatro 
décadas de existência da UGOPOCI e se 
transfiguram nesta gestão – UGOPOCI 
Que Queremos – como uma força que 
honra os 300 policiais que a criaram e a 
Polícia Civil como um todo. São 41 anos 
defendendo direitos, conquistando me-
lhorias salariais, liderando movimentos 
de reivindicações que beneficiam todos 

Presidente da UGOPOCI, José Virgílio, falou aos presentes antes do início do baile
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os servidores da Segurança Pública do 
Estado, sempre buscando compor forças 
com as outras entidades trabalhistas nas 
agendas de lutas.

Vale contextualizar o momento eco-
nômico destas instituições que após a 
Reforma Trabalhista perdem 90% de suas 
contribuições só no primeiro ano da Lei 
em vigor. Muitas entidades tiveram de 
se reinventar, cortar custos com pessoal, 
imóveis e atividades. Muitas delas corta-
ram suas atividades recreativas (colônia 
de férias e clubes) ou se fundiram a outras 
entidades.

A Diretoria da UGOPOCI Que Que-
remos, antes da Reforma Trabalhista, já 
estava se reinventando. O Baile Azul e 
Branco foi a consagração das quatro dé-
cadas de existência da União e de todos 
os objetivos, compromissos cumpridos 
e obstáculos vencidos por esta Gestão.  

Dentre eles, a construção do Clube Cam-
pestre na cidade de Aruanã, os cercamen-
tos e limpeza das Chácaras da UGOPOCI 
em Porangatu e Anápolis. Reforma da 
fachada e pintura, incluindo a entrada e 
o salão de eventos, com climatização do 
mesmo, na Sede da Entidade. 

Além disso, foi inauturada na sede 
da UGOPOCI a  Galeria de Valores e dos 
Presidentes, como forma de registrar e 
homenagear todos os ex-presidentes. E 
de brindar todas as conquistas firmadas 
na assembleia de 2016 e que hoje são 
realidade. Todos os Auxílios Funerais que 
estavam atrasados e que vieram a óbito 
nos últimos dois anos foram pagos e foi 
feita uma reserva emergencial para este 
fim. Foram pagos 170 Prêmios Inativida-
de, tudo com recursos próprios e valores 
arrecadados com as Ações entre Amigos, 
onde foram sorteados cinco carros, cinco 

prêmios em dinheiro e duas motos. Aqui 
a Diretoria Executiva da UGOPOCI Que 
Queremos agradece a participação de 
todos nas Ações, pois foi a União de cada 
ugopociano que possibilitou a realização 
e sucesso do nosso trabalho e esforço. 

Por meio de seu competente Depar-
tamento Jurídico, a UGOPOCI propôs e 
propõe diversas ações, uma delas a da 
Unidade Real de Valor, URV, 1993/94 com 
parecer favorável, beneficiando mais 
de mil policiais civis. Com as finanças 
saneadas, os salários dos colaboradores 
estão em dia, com os pagamentos dos 
convênios todos cumpridos e obrigações 
sociais devidamente recolhidas. Dentro 
de uma gestão responsável e comprome-
tida, só faltava comemorar. O Baile azul e 
Branco foi a coroação desta Gestão e um 
momento festivo de agradecer pela con-
fiança depositada dos nossos associados.
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POR UM MUNDO MELHOR
“A falta de amor é 

a maior de todas as 
pobrezas”

Madre Teresa de Calcutá

Nelma Félix

A UGOPOCI, como instituição social 
representativa da polícia civil no 
Estado de Goiás, desempenha 

um papel fundamental na defesa dos 
direitos da categoria e representa seus 
associados em ações sociais variadas, 
respeitando um conjunto de regras e 
procedimentos que visam o desenvol-
vimento econômico, o progresso social 
e a manutenção da Democracia e da 
Constituição.

Esse entendimento por parte da 
Diretoria Executiva vai de encontro aos 
anseios de seus filiados nesta Era hostil 
de tantas notícias e imagens falsas. A 
UGOPOCI cuida de checar a realidade e 
sempre dentro de suas normas, contri-
bui em nome de todos os afiliados, para 
construir um mundo melhor. 

E a expressão “Construir um mundo 
melhor” é utilizada nos discursos políticos 
e filosóficos desde de que se tem conheci-
mento dos primeiros registros escritos da 
humanidade. Construir, neste contexto, 

significam duas ações básicas. A primeira 
é minimizar os efeitos deste “mundo pior”, 
a segunda é preventiva. As duas atitudes 
dentro da UGOPOCI tratam de pessoas e 
de estruturas sociais mais justas. Há um 
extremo cuidado e respeito com valores 
humanos.

A Diretoria Executiva da UGOPOCI 
abre o olhar aos que pouco ou nada pos-
suem. Eles não têm proteção do Estado 
para os quatro momentos mais críticos 
de suas vidas, quando perdem o trabalho, 
quando perdem a saúde, quando perdem 
a juventude e quando perdem a vida.

Neste contexto social a Diretoria 
da União Goiana dos Policiais Civis – 
UGOPOCI, participou e contribuiu com 
vários Kits de beleza, no café da manhã, 
das festividades em comemoração ao 
Dia Internacional da Mulher. O evento 
aconteceu no Auditório da Secretaria de 
Segurança Pública. Centenas de mulheres 
entre policiais civis e servidoras adminis-
trativas, participaram do evento. 

A Diretoria da UGOPOCI, representada 
pela Vice-Presidente Nelma Félix, esteve 
presente na Ação Social e doou ovos 
de chocolate para as crianças no CRAS 
Real Conquista em Goiânia. O evento 
comemorativo da Páscoa aconteceu em 
parceria com o Projeto Cativar e o Grupo 
recreativo Trupe da Alegria, que ofere-
ceu delicioso café da manhã a todos os 
presentes. 

Doações para o CRAS Real 
Conquista – tel.: 62/ 3524-4608 

“A Diretoria 
Executiva da 
UGOPOCI abre 
o olhar aos que 
pouco ou nada 
possuem, nos 
momentos mais 
críticos de suas 
vidas”
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