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A cada dois anos, temos eleições 
para cargos do Poder Executivo 
e Legislativo – um momento 

ímpar para a democracia e o cidadão 
exercer cidadania. A UGOPOCI des-
de 2010 vem tentando convencer os 
colegas da Polícia Civil sobre um pro-
jeto institucional que visa fortalecer a 
instituição e as carreiras, e isto se faz 
necessário justamente pelo espaço 
que a Polícia Judiciária vem perdendo 
ao longo dos últimos 30 anos. Esse 
projeto tem como objetivo estabelecer 
uma carta de compromissos entre os 
policiais civis (todos, sem distinção 
de cargos.) que tenham potencial e 
queiram disputar uma eleição, em 
qualquer município. 

As entidades se responsabiliza-
riam por estabelecer critérios, oferecer 
cursos, seminários, viabilizar candida-
turas e auxiliar no suporte e logística 
das campanhas. Importante dizer que 
não importa a qual partido pertença, 
mas que as (os) candidatas (os) as-

sumam o compromisso de seguir a 
carta-compromisso com a categoria. 

Num primeiro momen-
to o foco é eleger vereadores, 
prefeitos, vice-prefeitos; em 
seguida deputados estaduais 
e federais e depois cargos de 
governador e senador. É uma 
forma de buscar o fortaleci-
mento, maior credibilidade 
e valorização do trabalho e da classe 
policial civil. 

Em Goiás, inclusive para as 
eleições de 2020, tentamos criar uma 
pauta política, em especial para as 
maiores cidades, buscando filtrar o 
número de candidatos da Polícia Civil 
– o que criaria melhores condições 
para elegermos representantes da ca-
tegoria. Em Goiânia, as diretorias das 
entidades de representação da classe 
policial civil goiana reuniram-se com 
os candidatos a prefeito melhor coloca-
dos nas pesquisas de intenção de voto, 
para discutir propostas de interesse da 
categoria. Até o fechamento desta edi-
ção, foram realizados encontros com 
Maguito Vilela, Vanderlan Cardoso, 
Elias Vaz e Adriana Accorsi.

Em todas as reuniões o presi-
dente da UGOPOCI apresentou pro-
postas de parcerias com o Governo 
Municipal que melhorem o trabalho do 
Policial Civil, principalmente na estru-
turação predial das unidades policiais, 
criação do Gabinete de Representação 

da Polícia Civil no Município, “banco 
de horas” que pode ser implementado 
e estendido a todos os policiais nas 
Delegacias de Polícia instaladas na 
Capital, vez que devido à defasagem do 
quadro de servidores da Polícia Civil os 
mesmos encontram-se sobrecarrega-
dos, chegando a atender mais de três 
Delegacias ao mesmo tempo.

Houve grande receptividade 
pelos candidatos à Prefeitura de 
Goiânia, os quais se comprometeram 
em, vencendo as eleições, colocar em 
prática as sugestões junto às propos-
tas de governo por eles apresentadas. 
Importante ressaltar que os espaços 
de comunicação da entidade estão à 
disposição de qualquer policial civil 
que seja candidato. 

Para nós da atual diretoria, 
quanto maior o número de policiais 
civis eleitos, melhor para a instituição. 
Assim, desde já desejamos sucesso aos 
que colocaram o nome para a disputa 
do pleito municipal. 

JOSÉ VIRGÍLIO DIAS DE SOUSA/PRESIDENTE

EDITORIAL
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HORA DO VOTO

“Para nós 
da atual diretoria, 

quanto maior o 
número policiais 

civis eleitos, 
melhor para a 

instituição”

A BUSCA DO DIÁLOGO 
COM A CLASSE POLÍTICA
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ARTIGO

FESTAS E EVENTOS - ESTAMOS 
ANSIOSOS PARA VOLTAR A NOS 

REUNIR O MAIS BREVE POSSÍVEL
Nelma Félix

O setor de festas e eventos é 
um dos mais prejudicados e 
que mais sofrem os efeitos da 

pandemia de coronavírus que chegou 
ao Brasil ainda no primeiro trimestre 
deste ano e que, até o fechamento desta 
edição, no final do mês de outubro, já 
tirou a vida de mais de 157 mil brasi-
leiros. O isolamento social é uma das 
medidas preventivas mais importantes 
para conter a aglomeração de pessoas 
e, assim, evitar a proliferação do novo 
coronavírus. 

Por isso, as reuniões, confra-
ternizações e encontros com muitas 
pessoas foram proibidas em Goiás, 
como de resto em todo o País, para 
evitar aglomerações, contaminações 
e para preservar vidas. Diante disso e, 
principalmente para preservar a saúde 
de seus associados, a UGOPOCI sus-
pendeu todas as atividades e eventos 
que pudessem gerar aglomeração.

Mas não estamos parados. A 

atual Diretoria continua trabalhando 
para em breve, assim que for seguro 
e permitido pelas autoridades sani-
tárias, retornar com suas atividades 
de confraternização e eventos, como 
apresentações do nosso Coral UGO-
POCI Em Vozes, os eventos festivos em 
datas comemorativas, como Dias das 
Mães e dos Pais, festa junina, além das 
tradicionais Cantatas de Natal e Baile 
da UGOPOCI.

Esperamos com ansiedade, 
mas com paciência, o momento de 
podermos retornar com esses eventos 
que tanto bem fazem a todos, poder 
conversar frente a frente e abraçar os 
amigos e colegas associados e policiais 
civis em geral. Antes que isso seja 
possível, estamos trabalhando para 
termos nosso próprio local de eventos.

Uma das novidades que em bre-
ve os associados da UGOPOCI terão 
para desfrutar é a Chácara Tio Patinhas, 
localizada no Jardim Presidente, região 
Sudoeste de Goiânia. As obras da sede 
recreativa da UGOPOCI encontram-
-se em estado avançado. Além chalés 
para churrasco, o local terá Hotel de 
Trânsito e salão de festas, que será o 
local de realização de eventos festivos 
e confraternização da UGOPOCI.

A conclusão da sede recreativa 
representará uma nova fase na vida 
social da UGOPOCI. Esperamos em 
breve poder voltar a realizar os eventos 
que tanto gostamos. Estamos ansiosos 
e queremos voltar a nos reunir o mais 
breve possível, assim que as autorida-

des da área de saúde indicarem que não 
há mais risco para a saúde das pessoas.

A construção da Chácara Tio 
Patinhas é o resgate de um compro-
misso da atual Diretoria e terá uma 
série de benefícios para os associados 
e seus familiares e dependentes. De 
toda a obra, já está concluída a sede 
administrativa, dois campos de areia, 
um campo de futebol soçaite, salão da 
área gourmet e churrasqueira, inclu-
sive com banheiro para portador de 
necessidades especiais (PNE). 

Em breve teremos muito o que 
comemorar e, até lá, devemos manter 
os cuidados com a saúde nossa e de 
todos que amamos. Até que tenhamos 
uma vacina contra o vírus, é importan-
te continuar as medidas de prevenção 
para evitar a proliferação e o contágio, 
afinal não sabemos como cada pessoa 
reagirá a esta doença.

Nelma Félix, vice-presidente da 
UGOPOCI

“ Em breve 
teremos muito o que 
comemorar e, até lá, 
devemos manter os 

cuidados com a saúde 
nossa e de todos que 

amamos”
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APART HOTEL EM CALDAS NOVAS
A diretoria da União Goiana dos 

Policiais Civis – UGOPOCI informa 
aos seus associados que renovou o 
Convênio, com preços especiais para 
associados (associados, dependentes e 
funcionários) com o sr. DOMICIANO 
DORNELAS DA COSTA, proprietário 
de um apartamento (apart-hotel) loca-
lizado no Condomínio Aldeia do Lago, 
bloco E, apartamento 406, sediada à 
Avenida Caminho do Lago, próximo 

CONVÊNIO

ao Clube Náutico, Lago de Corumbá 
I, Caldas Novas.

O Condomínio Aldeia do Lago 
oferece aos hóspedes 7 (sete) piscinas, 
sendo 4 (quatro) quentes; academia; 
sauna; churrasqueira; campo de fute-
bol; quadra de vôlei; reserva florestal; 
pesqueiro flutuante e rampa náutica. 
Oferece ainda 01 (uma) vaga no esta-
cionamento interno mais a possibili-
dade de estacionar demais veículos em 

frente à portaria de entrada.
As diárias terão início às 14h en-

cerrando-se às 12h do dia subsequente. 

As reservas poderão ser 
solicitadas através do 

(62) 99281-4723 (claro),
diretamente com o proprietário, 

Sr. DOMICIANO DORNELAS 
DA COSTA (Galego).
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“ Importante 
ressaltar que 
os espaços de 

comunicação da 
entidade estão à 

disposição de qualquer 
policial civil que seja 

candidato

ELEIÇÕES MUNICIPAIS

REPRESENTANTES DA CLASSE 
POLICIAL CIVIL SABATINAM 

CANDIDATOS A PREFEITO DE GOIÂNIA

Visando uma nova abordagem e 
comportamento das entidades 
de representação da classe po-

licial civil goiana, as diretorias de cada 
uma delas decidiram reunir-se com 
os candidatos a prefeito de Goiânia 
melhor colocados nas pesquisas de 
intenção de voto. O objetivo foi discutir 
propostas de interesse da categoria. 
Até o fechamento desta edição, foram 
realizados encontros com Maguito 
Vilela, Vanderlan Cardoso, Elias Vaz 
e Adriana Accorsi.

Em todas as reuniões o pre-
sidente da UGOPOCI apresentou 
propostas visando parcerias ações do 

Governo Municipal que melhorem o 
trabalho do Policial Civil, principal-
mente na estruturação predial das 
unidades policiais, e criaçao do Gabi-
nete de Representação da Polícia Civil 
no Município, não se furtando de falar 
também no “banco de horas” que pode 
ser implementado e estendido a todos 
os policiais nas Delegacias de Polícia 
instaladas na Capital, vez que devido à 
defasagem do quadro de servidores da 
Polícia Civil os mesmos encontram-se 
sobrecarregados, chegando a atender 
mais de três Delegacias ao mesmo 
tempo e, para garantir a boa prestação 
de serviço à comunidade, necessário se 
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BUSCANDO UM PROTAGONISMO QUE, DE FATO, REPRESENTE A IMPORTÂNCIA DA 
CLASSE POLICIAL CIVIL NA SOCIEDADE, A UGOPOCI REUNIU-SE COM OS CANDIDATOS 
A PREFEITO DE GOIÂNIA MELHOR COLOCADOS NAS PESQUISAS DE INTENÇÃO DE 
VOTO. O OBJETIVO FOI SUGERIR PROJETOS E AÇÕES AO FUTURO GOVERNANTE DA 
CAPITAL E DISCUTIR PROPOSTAS DE INTERESSE DA CATEGORIA, COMO A CRIAÇÃO DO 
GABINETE DE REPRESENTAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO
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MAGUITO VILELA
A primeira reunião com os 

candidatos a prefeito foi com Maguito 
Vilela, no dia 1º de outubro, em um 
hotel, no Setor Aphaville Flamboyant. 
Com participação de todas as nossas 
entidades e o presidente do Sindicato 
do Sistema Sócio-Educativo, exceto 
o Sindepol (ausência justificada). O 
candidato apresentou suas propostas 
para segurança pública no âmbito do 
município inclusive, destacando a 
aproximação e diálogo com a Polícia 
Judiciária. Os representantes das en-
tidades expuseram as dificuldades e 
apresentaram sugestões ao candidato, 
que as recebeu bem, determinando que 
sua equipe aproveitasse parte delas 
para compor o plano de governo final. 

Dentre as sugestões apresenta-
das, estava, por exemplo dois pontos, 
a saber: a instalação de um gabinete 

destinada a Polícia civil, para auxiliar 
o prefeito nas políticas de segurança 
pública municipal. Um dos focos é a 
aproximação da Polícia Judiciária com 
a sociedade. Outro ponto abordado 
é a possibilidade de parceria entre a 
Prefeitura municipal e a Polícia Judi-
ciária na reforma, doação, realocação 
de delegacias, além de permutas de 
áreas. O candidato se comprometeu, 
caso eleito, em adotar em seu governo 
várias das sugestões apresentadas. 
Colocar algumas fotos.

“Hoje Aparecida tem um Cen-
tro de Inteligência Tecnológico que é 
exemplo para todo o Brasil. Eu instalei 
as primeiras câmeras de segurança lá, 
o que diminuiu em 27% a criminali-
dade”, explicou o emedebista sobre 
o projeto que pretende replicar na 
capital, caso seja eleito.

O presidente da UGOPOCI 
sugeriu romper com um pensamento 
de gestão que entrega toda a respon-
sabilidade da pauta ao Governo do 
Estado. Segundo ele, apesar de não ser 
competência das cidades, cabe ao ges-
tor implantar ações dentro do que lhe 
compete para melhorar a vida da popu-
lação. “Eu acho um equívoco quando 
se fala que o município não tem a ver 
com a segurança. É no município onde 
acontece tudo. Não há ninguém no 
mundo que consiga viver bem se não 
tiver a segurança ao lado. A segurança 
tem que estar presente também na 
gestão do governo municipal”, frisou.

“ Hoje Aparecida tem um Centro de 
Inteligência Tecnológico que é exemplo 

para todo o Brasil. Eu instalei as primeiras 
câmeras de segurança lá, o que diminuiu 

em 27% a criminalidade”

faz a contrapartida, no caso o banco de 
horas, o qual depende de convênio com 
o governo estadual.

Na ocasião das reuniões muito se 
falou também sobre problemas de lo-
calização das Delegacias Distritais e da 
Central de Flagrantes, a qual apesar de 
ter sido um grande avanço na prestação 
de serviços à comunidade não atende 
aos setores mais distantes, dificultando 
o acesso do cidadão à prestação do ser-
viço policial, ocorrendo com isso uma 
falsa estatística de crimes, vez que o 
cidadão deixa de registrar o boletim de 
ocorrência por não conseguir se dirigir 
à Central de Flagrantes.

Foi sugerida também a des-
centralização da Central Geral de 
Flagrante, dividindo a capital em re-
giões, levando em conta a densidade 
demográfica e índice de criminalida-
de. A ideia é fechar alguns distritos 
inoperantes, reforçar os antigos ou 
as novas centrais, caso sejam criadas, 
colocando-as a serviço da comunidade 
da região.

Enfim, houve grande receptivi-
dade pelos candidatos à Prefeitura de 
Goiânia, os quais se comprometeram 
em, vencendo as eleições, colocar em 
prática as sugestões junto às propostas 
de governo por eles apresentadas.

Importante ressaltar que os 
espaços de comunicação da entidade 
estão à disposição de qualquer policial 
civil que seja candidato. Para nós da 
atual diretoria, quanto maior o número 
policiais civis eleitos, melhor para a 
instituição. Assim, desde já desejamos 
sucesso aos que colocaram o nome 
para a disputa do pleito municipal. 
Portanto, entendemos que, seja na 
capital ou no interior, os policiais civis 
que não são candidatos e seus familia-
res deveriam votar em um colega da 
carreira, oportunizando iniciarmos 
uma mudança de paradigmas em 
nosso meio.
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No dia 15 de outubro, a candida-
ta da coligação “Coragem para Mudar”, 
Delegada Adriana Accorsi (PT), foi a 
convidada da reunião promovida pelas 
entidades sindicais classistas da Polícia 
Civil. O encontro ocorreu na sede da 
UGOPOCI e, na ocasião, a deputada 
ouviu as demandas e propostas das 
entidades para o futuro prefeito(a) 
da capital, como descentralização da 
Central Geral de Flagrante, dividindo 
a capital em regiões, levando em conta 
a densidade demográfica e índice de 
criminalidade. 

Adriana já foi superintendente 

A reunião com o senador Van-
derlan Cardoso, candidato a prefeito 
de Goiânia pelo PSD,  aconteceu no dia 
7 de outubro, na sede da ADPEGO, e 
contou com participação do presiden-
te da UGOPOCI, José Virgílio, vice-
-presidente, Nelma Félix, e os diretores 
Raquel Rodovalho (Jurídico) e Geraldo 
Rodrigues (Administrativo). Também 
participou a presidente do Sindicato 
dos Policiais Civis do Estado de Goiás 
(Sinpol-GO), Wania Cristina, e da Asso-
ciação dos Profissionais em Papilosco-
pia do Estado de Goiás (Appego), Carlos 
Frederico, além do presidente e do 
vice-presidente da Adpego, Waldson de 
Paula Ribeiro e Josuemar Vaz, e outros 
diretores das referidas entidades. Os 
representantes das entidades pediram 
a aproximação da Polícia Civil com a 
gestão municipal, pois, segundo eles, é 
onde ocorre a criminalidade. 

“Se o senhor for eleito, uma su-
gestão é oportunizar um gabinete, na 

sua gestão, para atender as demandas 
da segurança pública. O que precisa é 
chamar os profissionais de cada área 
para entender as necessidades de 
quem faz o serviço”, pontuou o presi-
dente da UGOPOCI. 

O candidato a prefeito da ca-
pital pela coligação “Goiânia em um 
Novo Momento”, composta por PSD, 
PSC, Democratas, Progressistas, PTB, 
PMN e Avante, ouviu as demandas dos 
representantes da segurança pública e 
pediu apoio para execução de projetos 
de seu plano de governo, como a inte-
gração da Guarda Civil Metropolitana 
no sistema único de inteligência do 
Estado de Goiás, caso seja eleito.

Vanderlan lembrou a experiên-
cia como prefeito de Senador Canedo, 
entre 2005 e 2010, quando desenvolveu 
parcerias com os órgãos estaduais de 
segurança pública, resultando na exe-
cução de obras para reformar e ampliar 
prédios, além de um programa, ainda 

VANDERLAN CARDOSO

DELEGADA ADRIANA ACCORSI

de Direitos Humanos da Secretaria da 
Segurança Pública de Goiás e chegou 
ao cargo máximo da Polícia Civil do 
Estado, Delegada Geral, primeira mu-
lher a assumir tal posto. Ela disse que 
quer ser a prefeita grande parceira da 
Polícia Civil.

“Fui recebida com muito carinho 
pelos meus colegas e reforcei o com-
promisso de ser a prefeita parceira da 
Polícia Civil, que vai implantar medidas 
de segurança pública verdadeiras e 
efetivas na nossa cidade. Irei apoiar a 
Polícia Civil para que ela possa prestar 
um serviço cada vez melhor a nossa 
sociedade goianiense e faremos uma 
grande parceria entre Policia Civil e 
Guarda Civil Metropolitana para pro-
teger o povo de Goiânia”, disse Adriana.

Segundo a candidata, seus pro-
jetos para a segurança pública passam 
por ações preventivas, especialmente a 
política antidrogas focada nas crianças 
e adolescentes. Além disso, ela disse 

que pretende desenvolver, a partir de 
parcerias, um projeto de capacitação e 
incentivo ao primeiro emprego volta-
do a esse público, além de capacitar e 
valorizar a Guarda Civil Metropolitana 
e desenvolver um projeto para ilumi-
nação pública, o que pode ajudar a 
coibir crimes praticados à noite. Para 
integrar as forças de segurança pública 
e valorizar ações conjuntas, a candida-

vigente, de destinação de dinheiro 
para pagar horas extras a servidores 
da segurança para trabalhar no período 
noturno e nos finais de semana.

“Fizemos um trabalho humani-
zado. O banco de horas foi implantado 
e devolvemos a polícia militar comuni-
tária como uma amiga da população”, 
reforçou Vanderlan, garantindo que 
pretende desenvolver as mesmas par-
cerias na prefeitura de Goiânia.

“ Fui recebida 
com muito carinho 
pelos meus colegas 

e reforcei o 
compromisso de ser a 
prefeita parceira da 

Polícia Civil”
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ELIAS VAZ
O candidato da coligação Goi-

ânia Merece Mais (PSB/PDT/Rede 
Sustentabilidade), deputado federal 
Elias Vaz (PSB), se reuniu com os re-
presentantes da classe policial civil no 
dia 13 de outubro, na sede da UGO-
POCI. O candidato recebeu sugestões 
dos representantes da UGOPOCI e da 
Adpego, especialmente sobre a ne-
cessidade de criação de um gabinete 
de representação da Polícia Civil no 
município, ajuda da prefeitura na 
melhoria da estrutura das delegacias, 
banco de horas e diálogo permanente 
para apresentação de projetos de 
interesse da sociedade.

“O diálogo com a sociedade 
civil e as entidades de classe é fun-
damental e será a tônica da nossa 
gestão. Ouvir o povo para administrar 
para o povo”, declarou o candidato a 
prefeito, adiantando que, se eleito, 
vai instalar o Gabinete de Seguran-
ça Pública, com a participação das 

Polícias Militar e Civil e da Guarda 
Municipal. 

“O objetivo é estabelecer uma 
estratégia de atuação conjunta para 
otimizar a segurança na nossa capi-
tal”, frisou Elias Vaz.

A vice-presidente da UGO-
POCI, Nelma Félix, que é filiada 
ao mesmo partido de Elias Vaz, fez 
questão de agradecer a presença 
do candidato e o interesse em en-
contrar caminhos para melhorar a 
segurança pública.

ta disse que, se eleita, vai criar um Ga-
binete de Gestão Integrada, que reúne 
diversas instâncias do poder público 
e a sociedade para discutir, propor e 
executar medidas de segurança.

Na oportunidade a candidata re-
cebeu uma carta com várias sugestões 
e reivindicações da Polícia Civil. 

“Assinei de pronto o documen-
to e fiz o compromisso de cumprir 
integralmente, inclusive relacionadas 
a várias ações que vão trazer mais se-
gurança pra nossa cidade”, destacou, 
lembrando, carinhosamente, que a 
UGOPOCI “é a minha casa, instituição 
à qual sou filiada e sempre sou recebida 
com muito carinho, como parceira e 
companheira”. 

Participaram da conversa o 
presidente da UGOPOCI, José Virgí-
lio, a vice-presidente Nelma Félix; a 
presidente do Sinpol/GO, Vânia Cris; 
Simone Jesus e Carlos, da APPEGO; 
o presidente da Adpego, Delegado 
Waldson de Paula Ribeiro e o vice-
-presidente, Delegado Josuemar Vaz.

UGOPOCI ABRE SUAS 
PORTAS PARA POLICIAIS 

CIVIS CANDIDATOS A 
VEREADOR ELTON MAGALHÃES

14.123
JOVANI CABRAL

23.555

PAULINHO PIMENTA

15.345

Analisando a necessidade da Polícia Civil do 
Estado de Goiás em representatividade, no âmbito 
político, a Diretoria Executiva da UGOPOCI reuniu-
-se e optou por abrir as portas a todos os candidatos 
policiais civis, independentemente de serem ou não 
associados à Entidade, pois durante anos vem apre-
sentando projetos visando destacar entre a categoria 
algum policial que nos represente e com isso alcance 
melhorias em todas as áreas para a Polícia Civil do 
Estado de Goiás.

Foram realizadas reuniões, entre outros, com 
os candidatos a vereador Elton Magalhães, Paulo 
Sérgio, Edmar Pereira dos Santos (Bacuri), Álvaro 
Cássio, todos candidatos em Goiânia. Também são 
candidatos, entre outros, os policiais civis Paulinho 
Pimenta (Aparecida de Goiânia), Jovani Cabral e 
Paulão Civil (Anápolis) e Léo da Civil (Hidrolândia).

EDMAR DA BACURI

19.197

POLICIAL PAULO 
SÉRGIO

17.111

PAULÃO CIVIL

77.321

DELEGADO
ÁLVARO CÁSSIO

28.197

DELEGADO WILSON  
CAVALCANTE

25.160
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MUNICÍPIO PARTIDO Número do 
candidato NOME DO CANDIDATO NOME DO CANDIDATO (URNA) CARGO

Acreúna PTB 14123 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA MELO PEDRO DA CIVIL Vereador

Água Fria de Goiás PP 11111 LAERCIO DE CARVALHO ALVES DELEGADO LAERCIO Vereador

Alvorada do Norte PRTB 28000 MELQUIZEDEQUE MARTINS DE SOUZA MELK DA CIVIL Vereador

Anápolis SOLIDARIEDADE 77321 PAULO SERGIO BERNARDO DA SILVA PAULÃO CIVIL Vereador

Anápolis CIDADANIA 23555 JOVANI CABRAL FERREIRA JOVANI CABRAL Vereador

Aparecida de Goiânia MDB 15345 PAULO CÉSAR ALVES PIMENTA PAULINHO PIMENTA Vereador

Aragarças REPUBLICANOS 10 RICARDO GALVÃO DE SOUSA RICARDO GALVÃO Prefeito

Catalão PSB 40000 ROBSON MENDONÇA DO NASCIMENTO PROFESSOR ROBSON Vereador

Cidade Ocidental PV 43707 ROBERTO NAPOLEÃO SPOLZINO PORTO NAPOLEÃO SPOLZINO Vereador

Cocalzinho de Goiás PSL 17017 JAYDER WILKER SILVA JAYDER Vereador

Cristalina PSDB 45000 MARCELO LEMOS DE CARVALHO MARCELO LEMOS Vereador

Cristalina DEM 25007 WILIAM DA SILVA RIBEIRO AGENTE RIBEIRO Vereador

Formosa PDT 12 CECÍLIO CARVALHO BASSO PROFESSOR CECILIO Vice-prefeito

Formosa SOLIDARIEDADE 77111 FERNANDA MARTINS DE LIMA DELEGADA FERNANDA Vereador

Formosa PDT 12133 CLEUTON RODRIGUES CLEUTON PAPILOSCOPISTA Vereador

Goianésia PODE 19197 ELIANO GLÓRIA DOS SANTOS ELIANO GLÓRIA Vereador

Goiânia PRTB 28197 ÁLVARO CÁSSIO DOS SANTOS DELEGADO ÁLVARO CÁSSIO Vereador

Goiânia PTB 14123 ELTON RIBEIRO DE MAGALHÃES ELTON MAGALHÃES Vereador

Goiânia PSL 17111 PAULO SÉRGIO ALVES DE ARAÚJO POLICIAL PAULO SÉRGIO Vereador

Goiânia DEM 25160 WILSON WOLNEY DELEGADO WILSON CAVALCANTE Vereador 

Goianira PSL 17190 CLAUDIO TEODORO DA SILVA CLAUDIO TEODORO Vereador

Goiás PP 11123 NEONILDO JOÃO DE SOUZA NEONILDO POLICIAL Vereador

Hidrolândia PP 11333 LEONARDO ALVES PEREIRA LEO DA CIVIL Vereador

Inhumas PSL 17500 SILVANO FERREIRA DE ASSIS SILVANO DE ASSIS Vereador

Ipameri PSC 20020 MARINA MARIA DA SILVA MARINA ESCRIVÃ Vereador

Jussara PSC 20333 JOSE ALBERTO ALMEIDA JOSE ALBERTO DA CIVIL Vereador

Niquelândia PSL 17777 ERLANDSON PEREIRA BOMFIM DE SENA ERLANDSON SENA Vereador

Novo Gama PRTB 28 FRANCISCO DOS SANTOS BEZERRA CHICO CIVIL Vice-prefeito

Piracanjuba PDT 12000 EDUARDO GOMES BERNARDES EDUARDO DA SÃO VICENTE Vereador

Pirenópolis PP 11122 IDELVAIR RODRIGUES DA SILVA DELVAIR Vereador

Planaltina PSL 17 CRISTIOMARIO DE SOUSA MEDEIROS DELEGADO CRISTIOMARIO Prefeito

Pontalina PSC 20000 MAGNO MESQUITA SOUSA MAGNO MESQUITA Vereador

Posse SOLIDARIEDADE 77197 GABRIEL BATISTA NEVES GABRIEL POLICIAL CIVIL Vereador

Santa Bárbara de Goiás PODE 19444 AGNALDO JOSÉ ALVES AGNALDO ALVES Vereador

Santo Antônio da Barra MDB 15 JOSE CANDIDO DO NASCIMENTO ZE CANDIDO Prefeito

Santo Antônio do Descoberto PSL 17200 CARLOS EDUARDO MACHADO DOS SANTOS 
SOARES CARLÃO CIVIL Vereador

São Simão REDE 18 FREDSON CRUZ SILVA FREDSON CRUZ SILVA Prefeito

Senador Canedo PODE 19700 SARA CARDOSO DA SILVA POLICIAL SARA CARDOSO Vereador

Trindade PSD 55190 RENATA VIEIRA DA SILVA FREITAS DELEGADA RENATA VIEIRA Vereador

Uruaçu MDB 15200 GLAUCIO DOS REIS SANTANA AGENTE GLAUCIO SANTANA Vereador

CONFIRA RELAÇÃO DE POLICIAIS
CIVIS CANDIDATOS

Esta lista contém nomes de todos os candidatos que declararam na Justiça Eleitoral a profissão de policial civil. Policiais civis 
inativos ou não que declararam profissão “aposentado”, por exemplo, ou uma segunda profissão não constam nesta lista.
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Em meados de setembro a 
Diretoria Executiva da UGOPOCI, 
com muita satisfação, recebeu em 
seus quadros, novamente, dois 
filiados. São eles os Agentes de Po-
lícia aposentados de Classe Especial 
VALERIANO ARANTES FILHO e 
VITAL PEREIRA DOS SANTOS. 
Em ambos os casos, as refiliações 
foram realizadas pelo presidente 
José Virgílio. 

AÇÃO SOCIAL

POLÍCIA CIVIL REALIZA CAMPANHA 
DE DOAÇÃO DE SANGUE

A Polícia Civil de Goiás realizou, 
no dia 17 de setembro, sua 2ª Campa-
nha de Doação de Sangue. Dezenas de 
policiais civis fizeram sua doação de 
bolsas de sangue ao Hemocentro, em 
caminhão de coleta no pátio da Secre-
taria de Segurança Pública. As bolsas 
de sangue arrecadadas servirão para 
abastecer o Hemocentro, sobretudo 
neste período de pandemia do novo 
coronavírus. A campanha é realizada 
pela Divisão de Proteção à Saúde do 
Servidor (DPSS), da Polícia Civil, em 
parceria com o Hemocentro.

A Hemorrede de Goiás tem 

reforçado continuamente o pedido 
de doação de sangue à população, 
especialmente durante a pandemia 
de Covid-19. Os estoques registraram 
queda significativa este ano. Hoje, a 
demanda mensal no Estado é de apro-
ximadamente 3,8 mil bolsas de sangue. 
Para evitar aglomerações, as unidades 
móveis do Hemocentro têm trabalhado 
com 50% da capacidade para atender 
os doadores.

Pessoas interessadas em fazer 
a doação de sangue podem agendar 
horário pelo site agenda.hemocentro.
org.br e pelo telefone 0800-642-0457.

UGOPOCI RECEBE NOVAS REFILIAÇÕES
Além das refiliações de José 

Valeriano e Vital Pereira, nos últimos 
meses a UGOPOCI recebeu entre filia-
ção e refiliação mais de uma dezena de 
novos filiados.

A diretoria da UGOPOCI agra-
dece aos novos associados pela refilia-
ção. Agradecemos também aos demais 
associados, familiares e amigos pelas 
constantes visitas. 

Gostaríamos de convidar a todos 

os policiais civis para se filiarem na 
UGOPOCI. Sempre estivemos na luta 
pelos interesses dos nossos associa-
dos nos últimos 42 anos e gostaría-
mos de contar com todos. Será um 
enorme prazer poder recepcioná-los 
e tirar quaisquer tipos de dúvidas 
ou esclarecimentos sobre a carreira 
policial. Estamos sempre prontos e a 
disposição trabalhar sempre em prol 
dos nossos associados (as), a nossa 
maior razão de existência.

“ Ficamos 
muito felizes por 
tê-los novamente 

como sócios”
José Virgílio
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AÇÃO ENTRE SÓCIOS ENTREGA 
R$ 41 MIL EM PRÊMIOS E PAGA 

63 AUXÍLIO INATIVIDADE
AÇÃO ENTRE AMIGOS TEM OBJETIVO DE ARRECADAR VALORES PARA PAGAR AUXÍLIOS 
INATIVIDADE ATRASADOS, ORIUNDOS DE GESTÕES PASSADAS CONFORME DECIDIDO 
EM ASSEMBLEIA. A MEDIDA É UMA FORMA DE COLOCAR AS OBRIGAÇÕES DA ENTIDA-
DE EM DIAS COM TODOS SEUS ASSOCIADOS E, AO MESMO TEMPO, PREMIAR AQUELES 
QUE PARTICIPAM

Mesmo em tempo de pande-
mia e isolamento social, a 
Diretoria da União Goiana 

dos Policiais Civis (UGOPOCI) man-
tém seu compromisso de zelar pelos 
direitos de seus associados. Dessa 
forma manteve a tradição e realizou 
a AÇÃO ENTRE SÓCIOS 2020 – 1º 
SEMESTRE. A ação consiste no 
desconto de um valor na folha de 
pagamento do associado participan-
te, para arrecadação de fundos que a 
Diretoria da UGOPOCI utiliza para 
pagamento de Auxílios Inatividade 
em atraso de outras gestões. Confor-
me aprovado em Assembleia, cada 
associado recebe, a título de Auxílio 
Inatividade, dois salários mínimos, 
valor este já com deságio do prêmio 
estatuído. Com a ação, foram pagos 
63 Auxílio Inatividade em atraso, 
totalizando quase R$ 135 mil.

“Na edição da Ação entre Só-
cios referente ao primeiro semestre 
de 2020, com uma pequena reserva e 
fundos arrecadados foi possível pagar 
o Auxílio Inatividade a 63 pessoas, 

que aguardavam há anos o benefício, 
além dos sorteados com os prêmios 
que receberam R$ 20 mil, R$ 10 mil, 
R$ 5 mil, R$ 3 mil e R$ 3 mil, respec-
tivamente para o 1º, 2º, 3º, 4º e 5º 
prêmios. Com isso, reduzimos a fila 
de espera em mais 5 anos”, explica o 
presidente da UGOPOCI, José Virgílio 
Dias de Sousa.

Devido à suspensão de alguns 
sorteios da Loteria Federal, por conta 
da pandemia de Covid-19, o cronogra-

COOPERAÇÃO
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ma de sorteios sofreu atraso durante 
o primeiro semestre deste ano. A 
Caixa Econômica Federal suspendeu 
os sorteios da Loteria por três meses, 
retomando o serviço somente no 
início do mês de julho. No primeiro 
sorteio, Concurso 05478, realizado 
dia 4 de julho, nenhum associado foi 
contemplado.

Já no Concurso seguinte, de nú-
mero 05479, realizado no dia 11 de ju-
lho, o associado RUBENS VITORIANO 
DA CONCEIÇÃO, Agente de Polícia de 
Classe Especial, residente em Goiânia, 
foi o ganhador do 3º prêmio pela mi-
lhar anterior 3723 (o mesmo número 
da sua matrícula de associado na UGO-
POCI). O associado ganhou o prêmio 
de R$ 5 mil. Neste mesmo concurso 
(05479), o associado FLÁVIO HENRI-
QUE BRANDÃO BARBOSA ganhou o 
5º prêmio pela milhar principal 4855 
(o mesmo número da sua matrícula de 
associado na UGOPOCI). O associado 
ganhou o prêmio de R$ 3 mil.

Já no Concurso 05480, do dia 
18 de julho, nenhum associado foi 

“ Esta foi 
uma forma que 

encontramos 
de os próprios 

associados 
colaborarem entre 

si para ajudar 
aqueles que 

entraram para a 
inatividade”
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contemplado, seja no prêmio princi-
pal, antecedente ou posterior.

No Concurso 05481, realizado 
dia 25 de julho, a associada MARCE-
LIA SUELI DE ALMEIDA QUEIROGA 
foi a ganhadora do 1º prêmio pela mi-
lhar posterior 6758 (milhar posterior 
ao número da sua matrícula de asso-
ciada na UGOPOCI). Ela recebeu o prê-
mio de R$ 20 mil. No mesmo concurso 
(05481), a associada PAULA SIQUEI-
RA DE MORAES, foi a ganhadora do 
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5° PRÊMIO
O sorteado foi o 
Agente Auxiliar 

Policial 
Flávio Henrique 

Brandão Barbosa, 
lotado no Grupo 
de Investigação 
de Homicídios 

de Aparecida de 
Goiânia. Ele ganhou 
o prêmio de R$ 3 mil

4º prêmio pela milhar principal 6765 
(mesmo número da sua matrícula de 
associada na UGOPOCI). A associada 
levou o prêmio de R$ 3 mil.

Por fim, no Concurso 05484, re-
alizado no dia 15 de agosto, o associado 
CLEONAN GONÇALVES DO NASCI-
MENTO foi o ganhador do 2º prêmio, 
pela milhar principal 0515 (o mesmo 
número da sua matrícula na UGOPOCI). 
Ele ganhou o prêmio de R$ 10 mil.

De acordo com José Virgílio, 

todo o processo de arrecadação, 
sorteio e entrega dos prêmios é feito 
com a máxima transparência e par-
ticipação dos associados, seguindo 
regulamento.

“Esta foi uma forma que encon-
tramos de os próprios associados cola-
borarem entre si para ajudar aqueles 
que entraram para a inatividade, mas 
que não conseguiam receber o Auxílio, 
por conta de atrasos no pagamento 
durante gestões anteriores”, explica.

CONFIRA TODOS OS GANHADORES DA 
AÇÃO ENTRE AMIGOS 2020 – 1º SEMESTRE
1° PRÊMIO

Agente de Polícia 
de 1a classe 

Marcélia Sueli de 
Almeida Queiroga, 

de Goiânia, lotada 
na Corregedoria. 

Contemplada com 
o prêmio de R$ 

20 mil e recebeu o 
prêmio na presença 

dos Diretores da 
UGOPOCI

2° PRÊMIO

Agente de Polícia 
Cleonan 

Gonçalves 
Nascimento. 

Ele é de Aruanã 
e esteve na sede 

da UGOPOCI, no 
dia 18 de agosto, 

receber o prêmio de 
R$ 10 mil. 

3° PRÊMIO
O Agente de Polícia 
de Classe Especial/

Aposentado 
Rubens 

Vitoriano da 
Conceição, 
residente em 
Goiânia, foi o 
ganhador do 

terceiro prêmio, no 
valor de R$ 5 mil.

4° PRÊMIO

A Agente de Polícia 
de 1ª Classe 

Paula Siqueira 
de Moraes, 
residente em 

Cabeceiras, na 
região Nordeste 

goiana, recebeu o 
prêmio de R$ 3 mil 

via transferência 
bancária.
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ESPECIAL

O BÁRBARO HOMICÍDIO DO MENINO DANILO DE SOUSA SILVA, DE 7 ANOS, OCORRIDO 
DIA 21 DE JULHO, ESPANTA PELA BRUTALIDADE E NOS CHAMA A ATENÇÃO PARA A IM-
PORTÂNCIA DE, EM TODOS OS CASOS, HAVER CAUTELA NA INVESTIGAÇÃO E JAMAIS 
CONDENAR SUSPEITOS ANTES DO VEREDICTO JUDICIAL. APÓS PRISÃO DO PADRASTO, 
INVESTIGAÇÕES COMPROVARAM QUE SOMENTE O SERVENTE DE PEDREIRO E VIZINHO 
DA CRIANÇA, HIAN ALVES DE OLIVEIRA, FOI O AUTOR DO CRIME. DUAS SEMANAS DE-
POIS DA DESCOBERTA DO CRIME, HIAN FOI INDICIADO POR HOMICÍDIO DUPLAMENTE 
QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. O PADRASTO, SOLTO EM SEGUIDA

Manoel Messias Rodrigues

O desaparecimento de criança não é fato raro e em boa 
parte dos casos se encontra a pessoa nas horas seguin-
tes, não chegando o fato ao conhecimento geral. No 

dia 21 de julho deste ano, o menino Danilo de Sousa Silva, de 
7 anos, sumiu ao sair para ir à casa da avó, numa ocupação no 
Parque Santa Rita, região Sudoeste de Goiânia. Com o passar 
das horas e primeiros dias do desaparecimento, o caso tomou 
repercussão e, após buscas realizadas por equipes do Corpo 
de Bombeiros Militar, seis dias depois o corpo do menino foi 
encontrado já em estado de decomposição, em um lamaçal a 
cerca de 100 metros da residência dele, em uma área de mata 
fechada. O Instituto Médico Legal emitiu um laudo apontando 
que o garoto havia sido morto por asfixia em lama. Um crime 
brutal que exigia resposta o mais breve possível da polícia.

No dia em que foi feita a identificação do corpo do 

CASO DANILO
VIDA INTERROMPIDA NA 
PERIFERIA DE GOIÂNIA
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Danilo de Sousa: vida interrompida de forma brutal, 
em crime terrível praticado  mediante emprego de meio 

cruel, consistente em asfixia e dissimulação
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No dia 6 de agosto, uma recons-
tituição simulada do caso foi realizada. 
Contudo, o servente de pedreiro prefe-
riu não participar após o advogado dele 
apresentar uma decisão liminar sobre 
o caso. Durante as investigações, o tra-
balho da Polícia Técnico Científica foi 
fundamental, como apontou o perito 
criminal, Hugo Lincoln. 

“Foram realizados 10 laudos 
periciais, três idas até o local do crime, 
para o colhimento de vestígios. Tudo 
isso no momento da reprodução simu-
lada, veio a se somar e convergir com os 
depoimentos que foram prestados pelo 
suspeito Hian. Então é um trabalho ex-

menino, o caso, que era apurado na 
Delegacia de Proteção à Criança e 
Adolescente (DPCA), foi repassado à 
Delegacia de Investigação de Homi-
cídios, que montou uma força-tarefa, 
com aproximadamente 30 policiais ci-
vis, para solucionar o caso. As equipes 
realizaram dezenas de diligências de 
campo, com laudos periciais e teste-
munhas ouvidas. Uma nova varredura 
chegou a ser feita no local do crime e 
diversos objetos foram apreendidos.

Na tarde do dia 31 de julho, a 
força-tarefa da Polícia Civil prendeu o 
padrasto do menino, Reginaldo Lima 
Santos, de 33 anos, e Hian Alves de 
Oliveira, de 18 anos, conhecido e vizi-
nho da família de Danilo. Na ocasião, 
Hian Alves, que é filho de um pastor da 
região, confessou a participação no cri-
me, dizendo, durante depoimento, que 
receberia em troca uma motocicleta. 
Já o padrasto da vítima – na versão de 
Hian – estava insatisfeito com a con-
vivência com o menino e também com 
os demais filhos da companheira, que 
eram frutos de outro relacionamento. 
Nesta versão depois desmentida pelo 

Prisão de Reginaldo Lima (E) e Hian Alves: padrasto da vítima, Reginaldo, que também era 
suspeito do assassinato, foi considerado inocente e solto pela Justiça

PIPA QUE CAIU FOI ATRATIVO PARA 
LEVAR DANILO PARA A MATA

próprio Hian, ele teria chamado a 
criança para a área de mata, enquanto 
o padrasto aguardava no local. Hian 
teria segurado a criança pelos braços, 
enquanto Reginaldo teria agredido o 
menino com um pedaço de pau. Na 
sequência, o padrasto teria afogado a 
criança na lama. 

De acordo com a polícia, já 
nesse depoimento, Hian apresentou 
informações que apenas poderiam 

ser conhecidas por uma pessoa que 
estivesse no local, no momento do 
crime. Os dois então suspeitos foram 
autuados em flagrante por homicídio 
qualificado e ocultação de cadáver e 
permaneceram detidos na Delegacia de 
Investigação de Homicídios. Durante 
as investigações para a conclusão do 
inquérito policial, todavia, o caso to-
mou outra direção, uma verdadeira 
reviravolta.

tenso, peças de um quebra-cabeça que 
vão sendo moldadas”, pontuou.

A versão inicial, apresentada 
por Hian, de que o crime teria sido 
praticado pelo padrasto do menino 
e de que ele teria apenas auxiliado 
em troca de uma moto e um carro, 
levantou suspeitas no decorrer das 
investigações. Para a polícia a versão 
apresentada por ele se tornou ainda 
mais frágil quando ele informou aos 
policiais o local onde estava escondida 
a vara usada no crime.

“Nos causou muita estranheza 
essa informação. Após localizar a vara 
e ter outra conversa com ele, o suspeito 

mudou a versão. Ele afirmou que o 
Reginaldo não havia participado do 
crime, infligiu a si todos os atos de exe-
cução. Ele motivou a lesão produzida 
na nádega da vítima”, conta o delegado 
Ernane Cazer.

Ainda segundo o delegado, Hian 
Oliveira conseguiu levar o menino para 
a mata usando como atrativo uma 
pipa, que havia acabado de cair no 
meio das árvores.

“O motivo que ele deu para 
atrair a criança foi corroborado pelo 
laudo de exame no local de morte 
violenta. Realmente essa pipa foi lo-
calizada momento depois pela Polícia 
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Reginaldo Lima, padrasto de Danilo: 
investigação comprovou inocência e ele foi 

colocado em liberdade

Técnico-Científica próximo ao cadáver 
da criança. Então a investigação teve 
uma mudança de versão, mas algo que 
foi corroborado por novos elementos, 
que geraram o nosso convencimento 
da participação exclusiva do Hian no 
cometimento deste homicídio”, relatou.

As investigações apontaram ain-
da que o crime teria sido motivado por 
ciúmes de Hian, que não gostava da 
relação do seu pai adotivo, um pastor 
conhecido na região, com o padrasto 
do menino Danilo. O pastor, segundo 
o delegado Rilmo Braga, titular da 
Delegacia de Homicídios, chegou a 
ajudar a família da criança com cesta 
básica e dinheiro, situação que inco-
modava Hian.

“Ele teria um sentimento de 
revolta em desfavor do padrasto. Ele 
sentia ciúmes do seu pai adotivo, o 
pastor, porque presenciou alguns 
afagos, inclusive financeiros para 
família de Danilo. Para se vingar do 
Reginaldo, tendo certeza que ele seria 
apontado como autor desse homicídio, 
ele decidiu cometer o crime”, explicou 
o delegado.

Hian, que trabalhava como 
servente de pedreiro, de acordo com 
o delegado chegou a planejar o crime 
por cinco dias, inclusive observando 
toda a rotina da família e como faria 
para que a responsabilidade do crime 
recaísse sobre o padrasto. O titular da 
DIH disse não ter dúvidas que a crian-
ça morreu afogada na lama. 

“Houve um golpe com a vara na 

região das nádegas. Ele [Hian] relatou 
que após sufocamento, ele teria usado 
a vara para verificar se o menino esta-
ria morto. Está descartado a suspeita 
de crime sexual”, destacou.

Após confirmada essa versão 
e diante de tudo que foi apurado, a 
Polícia Civil deixou para o Ministério 
Público pedir a soltura do padrasto, 
já que, como a prisão preventiva foi 
decretada pela Justiça, a revogação 
deveria ser feita pelo próprio poder 
judiciário. Ainda de acordo com o 
delegado Rilmo Braga, mesmo ten-
do a possibilidade de Reginaldo ser 
inocente, a polícia optou por deixá-lo 
preso naqueles dias para assegurar sua 
integridade física. 

O inquérito policial, que foi rea-
lizado em 10 dias, foi encaminhado ao 
Judiciário no dia 9 de agosto.

A Diretoria da UGOPOCI para-
beniza  a todos os policiais que, com 
brilhantismo e dedicação, não medi-
ram esforços para a correta e imparcial 
elucidação do repugnante crime que 
chocou e causou grande comoção so-
cial. Nossos parabéns.

“EPISÓDIO TRISTE EM NOSSO ESTADO, MAS 
QUE NÃO FICOU IMPUNE”, DIZ GOVERNADOR

O secretário de Segurança 
Pública do estado, Rodney Miran-
da, também destacou a relevância 
do esforço dos policias, que conse-
guiram, pouco mais de uma semana 
após o descobrimento do homicí-
dio, solucionar o crime e prender 
os responsáveis.

“Não traz a vida da criança 
de volta, mas traz um pouco de 
conforto à família e à sociedade 
saber que a justiça está sendo feita 
pelas polícias e certamente vai ser 
feita também pela Justiça. Quero 
parabenizar a Polícia Civil mais 
uma vez pelo brilhante trabalho e 

esforço, não parou um segundo desde 
o dia em que teve conhecimento do 
crime e o resultado saiu. E também pa-
rabenizar a Polícia Técnico-Científica 
pelo empenho na perícia realizada. E o 
Corpo de Bombeiros Militar pelas bus-
cas realizadas com objetivo de achar o 
corpo da criança”, afirmou.

Por meio das redes sociais, o go-
vernador Ronaldo Caiado pediu rigidez 
no julgamento do caso e afirmou que 
crimes como esse não ficarão impunes 
no estado. 

“Quero parabenizar a nossa Po-
lícia Civil pela solução do crime brutal 
que tirou a vida do pequeno Danilo. 

Secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda: 
resposta rápida da polícia traz um pouco de conforto 

à família e à sociedade
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Episódio triste em nosso Estado, mas 
que não ficou impune. A dor da mãe 
e dos familiares permanece, mas a 
impunidade não terá vez. Que Deus 
conforte os familiares pela perda do 
amado Danilo. E que a justiça seja dura 
contra quem cometeu esse assassina-
to”, destacou.

Segundo o delegado Rilmo 
Braga, o trabalho intenso foi de ex-
trema importância para a elucidação 
dos fatos. A participação dos peritos 
da Polícia Técnico-Científica teve 
fundamental relevância na conclusão 
do caso. 

“Quero que se registre o nível 
de dedicação dos nossos homens e 
mulheres da Delegacia de Homicídios, 
que deixaram de lado todos os seus 
afazeres, descanso e suas famílias, 
para que pudéssemos dar essa pron-
ta resposta que a nossa sociedade 
precisa e merece, a um crime dessa 
natureza, que não será tolerado pela 
Polícia Civil e Secretaria de Segurança 
Pública”, pontuou.

Logo após a conclusão do in-
quérito policial, no dia 11 de agosto, 
o Ministério Público de Goiás (MP-
-GO) ofereceu denúncia em desfa-
vor de Hian Alves de Oliveira pelo 
homicídio de Danilo, por motivo 
torpe, mediante emprego de meio 
cruel, consistente em asfixia e me-
diante dissimulação. A promotora 
de Justiça Renata de Oliveira Ma-
rinho e Sousa, autora da denúncia, 
manifestou-se ainda pela soltura de 
Reginaldo Lima dos Santos, padras-
to da vítima, uma vez que nenhuma 
imputação a ele foi dirigida.

De acordo com a denúncia, o 
crime ocorreu por volta das 17 horas 
de 21 de julho, no interior da mata 
localizada na Ocupação Santa Rita, 
em Goiânia. Hian Alves de Oliveira 
morava na casa do pastor Fabiano 
Martins da Silva, sendo ajudado por 
este. O religioso também ajudava 
a família de Reginaldo Lima dos 
Santos, fato que despertou ciúmes 
no denunciado. Com o fim de pre-
judicar Reginaldo Lima dos Santos, 
ele decidiu matar a criança, para 
que a responsabilidade recaísse 
sobre o padrasto, o qual não era 
benquisto na região e já ostentava 
histórico de violência doméstica 
contra a mulher, fato conhecido na 
comunidade. 

Segundo a denúncia, o pri-
meiro passo do plano de Hian Alves 
de Oliveira foi colocado em prática 
alguns dias antes do fato, quando 
ele fez pontas em algumas varas 
que pretendia utilizar no crime. A 
vítima, que era uma criança criada 
livre pela redondeza e transitava 
sem a companhia de adultos, saiu 
de casa sozinha, no dia do crime, in-

DENÚNCIA APONTA 
MOTIVO TORPE, MEDIANTE 
EMPREGO DE MEIO CRUEL

formando que iria para a residência 
dos avós, na rua dos fundos de sua 
casa, como fazia costumeiramente. 
A criança levava consigo uma pipa 
e passou no campinho, onde con-
versou com um amigo. 

Ainda de acordo com a de-
núncia, no dia do crime, Hian, que 
trabalhava em uma obra da igreja ali 
próximo, percebeu a oportunidade 
de matar o menino. Ele pegou uma 
das varas previamente preparadas e 
ficou aguardando nas proximidades 
do campinho. Quando Danilo ficou 
sozinho no local, o denunciado 
atraiu a vítima para dentro da mata, 
a jogou no chão lamacento, forçou 
seu rosto para baixo fazendo com 
que aspirasse lama. Com a vítima 
desfalecida, mas ainda viva, Hian, 
ao perceber ainda um suspiro, 
pegou a vara que levou e espetou a 
vítima na nádega para conferir que 
não mais reagiria.

A denúncia narra que Hian 
Alves de Oliveira chegou a unir-se 
na busca pela criança, para que não 
fosse tido como suspeito. Depois 
do encontro do corpo, ele apontou 
Reginaldo Lima dos Santos como 
suspeito. Entretanto, as provas pro-
duzidas indicaram que o padrasto 
da criança estava em outro lugar na 
hora do crime. 

Conforme apontado pelo MP, 
o homicídio foi cometido por motivo 
torpe, uma vez que o denunciado 
sentiu ciúmes pelo fato de o pastor 
com quem morava ajudar a família 
da vítima. O meio utilizado foi cruel, 
pois o crime foi executado com as-
fixia mecânica por afogamento em 
lama. (Com informações da Assessoria 
de Comunicação Social do MP-GO)

Investigação apontou Hian Alves de Oliveira  
como autor do homicídio de Danilo, por motivo 

torpe, mediante emprego de meio cruel



COLUNA 
JURÍDICA

Uma das áreas mais atuantes 
da atual Diretoria, o Departamento 
Jurídico da UGOPOCI não parou um 
dia sequer na luta pela garantia dos 
direitos dos nossos associados, mesmo 
durante a pandemia. Várias ações fo-
ram protocoladas na Justiça buscando 
restabelecer direitos dos associados, 
conquistados a duras penas e que, por 
má-fé ou desconhecimento, foram ig-
norados pelo Governo estadual.

Muitas vezes no afã de equilibrar 
as contas públicas, o gestor público 
busca atribuir ao salário do trabalha-
dor a responsabilidade pelos rombos e 
desvios no caixa do governo. Para não 
permitir injustiças e garantir os direitos 
de seus associados, a UGOPOCI está 
atenta e conta com um quadro de ad-
vogados especialistas contratados para 
fazer valer a lei e não deixar precarizar 
ainda mais a situação do servidor po-
licial civil. 

Além de casos específicos de 
cada servidor, o Departamento Jurídico 
tem recorrido à Justiça para garantir os 
direitos da classe policial civil de Goiás, 
especificamente de seus associados. 
Seja com o corpo jurídico interno ou 
com as Bancas de Advogados contra-
tadas, por especialidades, a UGOPOCI 
acompanha diariamente o andamento 

das ações judiciais de interesse dos seus 
associados. 

Neste segundo semestre, até aqui 
avançamos no acordo jurídico para con-
cessão das promoções que deveriam ter 
sido efetivadas em 2019, mas o Governo 
estadual não concedeu. Publicamos 
uma reportagem completa sobre o 
assunto no nosso Boletim Informativo. 
Em resumo, o acordo, em andamento 
na 1a Vara da Fazenda Pública Estadual 
da Comarca de Goiânia, foi assinado 
pela Procuradoria Geral do Estado, 
representando o Governo estadual, e a 
UGOPOCI e publicado no Diário Oficial 
do Estado do dia 22 de setembro. 

Para passar a ter valor jurídico, 
o acordo precisa ser homologado na 
Justiça. Pelo que foi acordado, todos 
os servidores que estão na lista de pro-
moção e que têm seus dados e e-mail 

AÇÕES DA UGOPOCI EM ANDAMENTO 
NO JUDICIÁRIO RESGUARDAM 
INTERESSE DOS ASSOCIADOS

atualizados na UGOPOCI devem veri-
ficar se já receberam uma mensagem da 
associação para que assinem um termo 
de ciência e concordância, bem como 
procuração, para que possam fazer par-
te da ação como litisconsorte. Somente 
desta forma, o associado terá garantido 
seu direito, nos termos do acordo.

Outras inúmeras ações judiciais 
continuam em tramitação visando ga-
rantir os direitos do associado, como 
as ações referentes a diferença de 13º 
salário, todas julgadas procedentes. 
Vários associados já receberam; ou-
tros estão aguardando a expedição de 
RPV (requisição de Pequeno Valor). 
A seguir, listamos algumas ações em 
andamento na Justiça que têm especial 
acompanhamento do Departamento 
Jurídico por defender interesses dos 
nossos associados.
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O DEPARTAMENTO JURÍDICO DA UGOPOCI NÃO MEDE ESFORÇOS PARA GARANTIR OS DIREITOS 
DA CLASSE POLICIAL CIVIL DE GOIÁS, ESPECIALMENTE DE SEUS ASSOCIADOS. SEJA COM O CORPO 
JURÍDICO INTERNO OU COM AS BANCAS DE ADVOGADOS CONTRATADAS, POR ESPECIALIDADES, A 
UGOPOCI ACOMPANHA DIARIAMENTE O ANDAMENTO DAS AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE DOS 
SEUS ASSOCIADOS. AÇÕES SÃO CONSTANTEMENTE PROTOCOLADAS NA JUSTIÇA BUSCANDO RES-
TABELECER DIREITOS DOS ASSOCIADOS, CONQUISTADOS A DURAS PENAS



COLUNA 
JURÍDICA
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Esse processo visa garantir 
o direito de progressão imediata à 
classe superior, com data retroativa 
ao período aquisitivo do direito, aos 
servidores ocupantes dos cargos de 
agente policial, agente auxiliar policial 
e escrevente policial. 

AÇÃO REFERENTE 
À COBRANÇA 
DA ALÍQUOTA 
PREVIDENCIÁRIA

AÇÃO PARA PROGRESSÃO DOS ANTIGOS 
CARGOS DE CLASSE ÚNICA

A ação ordinária para progres-
são à classe superior e cobrança de 
diferenças salariais encontra-se com 
vistas ao Ministério Público. Proces-
so número: 5109724.68 Escritório 
Celestino, Borges & Urani Advogados 
Associados.

AÇÃO DOS 
RESÍDUOS DE  
12,33% REFERENTES
À PARCELA NÃO 
PAGA PELO 
GOVERNO EM 2015

Esta ação coletiva ordinária 
de cobrança visa receber as dife-
renças devidas pelo Estado aos 
nossos associados, desde novem-
bro de 2015, data em que devia ter 
incorporado o reajuste de 12,33% 
aos salários e não o fez (e que 
só incorporou em novembro de 
2018). O Departamento Jurídico 
da UGOPOCI entende que há um 
resíduo que deve ser pago corrigi-
do. Aqui o percentual de 12,33% 
não incorpora aos salários, esta-
mos tentando receber a diferença 
(resíduo) relativa ao período de 
novembro de 2015 a novembro de 
2018. A ação encontra-se na fase 
intimação das partes para produ-
ção de provas. Para acompanhar: 
Escritório Celestino, Borges & 
Urani Advogados Associados. 
Processo n° 5256686.60.

Considerando que ação 
movida pelo SINPOL foi senten-
ciada COM EFEITO ERGA OM-
NES (PARA TODOS OS BENE-
FICIÁRIOS DAS LEIS 18.419/10, 
18.420/10 E 18.421/10), a UGO-
POCI firmou parceria com o 
escritório Celestino, Borges e 
Urani Advogados. O associado 
que desejar executar a sentença 
pela UGOPOCI deverá entrar 
em contato com a entidade. Não 
haverá cobrança de cálculos para 
os contadores e o associado pa-
gará via contrato com o escritório 
Celestino, Borges e Urani Advoga-
dos, o percentual de 15% sobre o 
proveito a ser executado (o valor 
depende do cálculo individual de 
cada associado de acordo com a 
sentença judicial).

Caso haja custas judiciais, 
estas serão de responsabilidade 
de cada associado.

Esta ação (mandado de segu-
rança coletivo) diz respeito ao aumento 
do desconto da contribuição previ-
denciária dos servidores aposentados 
e pensionistas. Esta nova alíquota foi 
criada pela emenda constitucional 
103/19 (Reforma da Previdência, de 
alcance nacional) e replicada pelo 
Governo de Goiás pela Emenda Cons-
titucional 65/2019 (Reforma da Previ-
dência Estadual).

Para tanto, as normas consti-
tucionais acima mencionadas, tanto 
no âmbito federal como no âmbito 
estadual, instituíram a cobrança do 
percentual também para os aposen-

tados e pensionistas no valor que 
superar o salário mínimo vigente, e 
para os servidores de Goiás a alíquota 
de 14.25%, apenas quando houver e for 
devidamente comprovado déficit atua-
rial no Regime Próprio de Previdência 
Social do Estado.

Essa ação teve a liminar negada 
e os autos estão conclusos para senten-
ça do juiz responsável pelo processo. 
Processo número: 5198913.57 - Escri-
tório Jurilex.

A UGOPOCI, mesmo com 
sobrecarga de trabalho, tem pres-
tado um atendimento de qualidade 
aos seus associados, sejam realiza-
dos via telefone ou presencial. 

Considerando os últimos 3 
meses foram quase 700 atendi-
mentos feitos pelo departamento 
jurídico, 122 pelo serviço odon-
tológico, mais de 120 pela presi-

ATENDENDO EM QUANTIDADE E QUALIDADE
dência e quase 500 atendimentos 
pela Diretoria Administrativa e 
Secretaria da entidade. Isto fora 
a agenda externa e compromissos 
com a construção do Clube do Poli-
cial Civil na Chácara Tios Patinhas. 
Fica explicito o comprometimento 
da atual gestão em trabalhar em 
defesa dos direitos e interesses de 
seus associados.

Diretoria da UGOPOCI, trabalhando com
responsabilidade e transparência
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ASSIM COMO OCORREU NO PRIMEIRO SEMESTRE DESTE ANO, QUANDO EM MEIO À 
PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, A POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE GOIÁS DESENCADEOU 
VÁRIAS OPERAÇÕES DE COMBATE A ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS E CRIMES CONTRA A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E INTERESSES DIFUSOS, NO INÍCIO DO SEGUNDO SEMESTRE 
ESSAS AÇÕES CONTINUARAM, APARENTEMENTE NA MESMA INTENSIDADE

POLÍCIA CIVIL MANTÉM 
AÇÕES DE REPERCUSSÃO

PLANTÃO POLICIAL

Em que pese denúncia de 
interferência ou pressão 
política na recém-criada 

Delegacia de Combate à Corrup-
ção (Deccor), onde os delegados 
chegaram a apresentar renúncia 
coletiva por discordar da mudança 
do delegado titular, a crise parece 
superada e, mesmo com a troca do 
titular, os demais delegados perma-
neceram na especializada e a Deccor 
desencadeou operação em órgão es-
tadual, no caso concreto envolvendo 
a Secretaria Estadual de Educação, 
suspeita de comprar álcool em gel 
de forma irregular. 

A Polícia Civil tem uma mis-
são gigante e que se renova a cada 
dia, que é desempenhar o trabalho 
de Polícia Judiciária, atribuição 
constitucional que infelizmente 
não consegue realizar plenamente 
por falta de estrutura e pessoal. 
Nesse particular, a nomeação de 
100 novos delegados, anunciada 
pelo governador Ronaldo Caiado, é 
um alento, ainda que não resolva o 
crônico problema de falta de pessoal 
para investigar a maioria dos crimes 
que tanto atormentam a população.

No dia 15 de setembro, A 
Polícia Civil, por meio da Delegacia 
Estadual de Combate à Corrupção 
(Deccor), deflagrou a Operação 
Stop Spooler para cumprimento de 
25 mandados de busca e apreensão 
em Goiânia, Aparecida de Goiânia, 
Indiara e no Distrito Federal. A 
investigação apura irregularidades 
em licitação no Departamento Es-
tadual de Trânsito (Detran/GO) e 
em contrato dele advindo, cujo ob-
jeto era a contratação de empresa 
especializada para impressão e en-
trega de Certificados de Registros 
de Veículos (CRVs) e Certificados 
de Registro e Licenciamento de 
Veículos (CRLVs) aos proprietários 
de veículos automotores.

Segundo cálculos realizados 
pela Controladoria-Geral do Esta-
do, houve sobrepreço e superfatu-
ramento nos valores do referido 
contrato firmado, acumulando 

FRAUDE NO DETRAN LEVOU A 
SOBREPREÇO DE R$ 26 MILHÕES

diferença a maior da ordem de R$ 
26,763 milhões.

A operação contou com a par-
ticipação de 120 policiais civis, da 
Deccor, de outras especializadas e tam-
bém da Coordenadoria de Operações e 
Recursos Especiais (Core/GT3), além 
da Polícia Técnico-Científica e apoio 
da Polícia Civil do Distrito Federal. 
Os crimes investigados são de fraude 
a licitação, corrupção ativa, corrupção 
passiva e organização criminosa.

Operação Stop Spooler cumpriu 25 mandados 
de busca e apreensão em Goiânia, Aparecida de 

Goiânia, Indiara e Distrito Federal
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SUSPEITA DE FRAUDE NO RECEBIMENTO 
DE ÁLCOOL EM GEL NA SEDUC

Com participação de 57 policiais 
civis, a Delegacia Estadual de Combate 
à Corrupção (Deccor), deflagrou no 
dia 21 de setembro uma operação para 
cumprir mandados judiciais contra 
nove alvos (seis residências, sede de 
uma empresa/pessoa jurídica e no al-
moxarifado e gabinete da Secretaria de 
Estado da Educação/Seduc). A Deccor 
investiga a compra com dispensa de li-
citação e contrato de 100 mil unidades 
de álcool gel 70% pelo valor total de R$ 
1,865 milhão. Os frascos de álcool gel 
deveriam conter o sistema de válvula 
pump (mecanismo de bombeamento) 
e serem entregues integralmente no 
Almoxarifado Central da Secretaria.

A Deccor analisou os relatórios 
confeccionados pela Controladoria-
-Geral do Estado (CGE) e pela Supe-
rintendência de Combate à Corrupção 
da Secretaria de Segurança Pública e 
constatou as seguintes irregularidades 
e indícios de prática criminosa:

a) A compra teria acarretado 
prejuízo de R$ 1,327 milhão aos cofres 
públicos em decorrência da entrega 
parcial dos produtos, os quais também 
não dispõem da válvula pump, em 
que pese, na ocasião, os servidores da 
Seduc terem atestado o recebimento 
integral e lançado suas assinaturas no 
rodapé das notas fiscais;

b) Há indícios de que os in-

vestigados fraudaram o recebimento, 
pois na ocasião apenas foi entregue 
metade dos produtos adquiridos e não 
possuíam o sistema de válvula pump, 
conforme apontado no relatório de 
vistoria técnica da CGE;

c) Fiscais da CGE encontraram 
alguns lotes com data de fabricação 
posterior à lançada na formalização 
do recibo.

d) O local de entrega foi diverso 
do estabelecido no Termo de Referên-
cia, que seria no Almoxarifado Central 
da Secretaria, mas que ocorreu na sede 
da Seduc.

e) Em compra similar, a Secre-
taria Estadual de Segurança Pública 

(SSP) comprou álcool gel 70% por R$ 
5,38 a unidade, ao passo que a Seduc 
pagou R$ 18,65. A compra da SSP 
totalizou R$ 538 mil; a da Seduc, R$ 
1,865 milhão;

f) Uma das três empresas que 
apresentaram orçamento estimativo 
de preço não atua na comercialização 
de produtos hospitalares, mas no ramo 
de organização de eventos;

De acordo com a Polícia Civil, 
a operação, denominada Educare, 
resultou na apreensão de celulares, 
computadores e inúmeros documen-
tos. Duas pessoas ainda foram presas 
em flagrante delito pelo crime de posse 
ilegal de arma de fogo.

Operação Educare contou com participação de 57 policiais civis e cumpriu mandados judiciais em  
residências, sede de empresa e no almoxarifado e gabinete da Secretaria de Estado da Educação
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MATERIAL GENÉTICO LEVA À PRISÃO DE 
AUTOR DE ESTUPROS E ROUBOS 

A Polícia Civil de Goiás defla-
grou, em meados do mês de setembro, 
a Operação Predador, uma grande 
investigação de crimes de roubo se-
guido de estupro praticados contra 
seis vítimas mulheres, com idade entre 
19 e 49 anos, ocorridos entre os anos 
de 2016 e 2019. Cinco vítimas foram 
roubadas e estupradas em Goiânia e 
uma delas, em Senador Canedo. Em 
todos os casos, foi constatado que o 
perfil genético do autor corresponde 
ao de um mesmo indivíduo.

Segundo a investigação, o ho-
mem agia de modo agressivo, sempre 
por volta das 6h da manhã, a bordo 
de uma motocicleta ou outro veículo 
automotor. Assim, ele interceptava as 
vítimas que trafegavam em motocicle-
tas, derrubando-as ou as obrigando a 
parar e descer, sempre sob a ameaça 
de estar armado. Após subjugar as 
vítimas, o autor as levava a locais 
ermos onde as estuprava e subtraía 
seus pertences. Algumas das vítimas 
não chegaram a ser roubadas e nem 
estavam em motocicletas.

Diante da constatação de que 
se tratava de um único criminoso, foi 

criada uma força-tarefa para inves-
tigação conjunta, sob a coordenação 
da Superintendência de Polícia Judi-
ciária (SPJ) da Polícia Civil. A Polícia 
Civil chegou à autoria após inúmeras 
diligências que tiveram, auxílio da 
Gerência de Operações de Inteligência 
(GOI) da PCGO, da Superintendência 
de Combate à Corrupção e ao Crime 
Organizado da Secretaria de Segurança 
Pública (SSP) e da Superintendência 
de Polícia Técnico-Científica.

Por meio de inquérito policial 
instaurado pela 1ª Delegacia Especiali-
zada no Atendimento à Mulher (Deam) 
de Goiânia e pela Deam de Senador Ca-
nedo, para apuração do crime ocorrido 
nas cidades, a Polícia Civil chegou à 
identificação do investigado, um homem 

de 40 anos. A Polícia Civil representou 
pela prisão cautelar temporária e por 
mandado judicial de busca e apreensão 
domiciliar contra o suposto autor. As 
medidas foram concedidas pelo Poder 
Judiciário e cumpridas no dia 11 de se-
tembro, em Senador Canedo. 

Três dias depois, foi cumprido 
um outro mandado de prisão preventiva 
contra o investigado. Além disso, segundo 
a Polícia Civil, na data da prisão foi feita 
coleta de material genético do investiga-
do, que, após exame pericial, constatou 
ser ele o autor dos fatos. Foi instaurado 
ainda um outro inquérito policial na 2ª 
Deam de Goiânia a fim de apurar outro 
caso de estupro ligado ao suposto autor.

Suspeito foi preso graças a complexa investigação e utilização 
da ciência para provar autoria de crimes

A Polícia Civil do Estado de Goi-
ás, por meio da Delegacia Estadual de 
Repressão a Furtos e Roubos de Veícu-
los Automotores (DERFRVA), identi-
ficou dois indivíduos responsáveis por 

PRESOS SUSPEITOS DE FURTOS DE MOTOCICLETAS 
NA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA

uma série de furtos de motocicletas na 
região metropolita de Goiânia, apenas 
no mês de setembro deste ano. A prisão 
dos suspeitos ocorreu no dia 22 de 
setembro, após a equipe policial tomar 
ciência do furto de uma motocicleta no 
setor Ipiranga, em Goiânia. 

As diligências culminaram na 
prisão em flagrante dos dois investi-
gados, na localização da motocicleta 
furtada em menos de duas horas após 
a consumação do crime e apreensão de 

chave micha, bem como vestimentas 
usadas nos crimes.

Durante as investigações, foram 
identificados pelo menos outros seis 
furtos de motocicletas praticados pela 
dupla criminosa, sempre com o mesmo 
modus operandi, com utilização de 
chave micha específica para o modelo 
da motocicleta. Os investigados res-
ponderão pelos sete furtos qualificados 
pelo emprego de chave falsa e concurso 
de pessoas.
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NOMEAÇÃO DE DELEGADOS TRAZ 
ALÍVIO, MAS DÉFICIT CONTINUA NA PC

Começaram a ser convocados os 
delegados de polícia civil aprovados em 
concurso público iniciado em 2018 e fi-
nalizado em 2019. O anúncio do crono-
grama para convocação foi anunciado 
pelo governador, durante solenidade 
realizada na Escola Superior da Polícia 
Civil no dia 25 de setembro.

“Desde 2014 nunca mais foi 
nomeado um único delegado de polícia 
em Estado. São quase sete anos viven-
do uma situação que já era calamitosa. 
Assumimos com mais de 160 municí-
pios sem ter delegados”, disse Caiado. 

Em seguida, divulgou o crono-
grama para nomeação dos aprovados. 

“Vocês podem anotar: dia 1 de 
outubro, 20 delegados serão nomea-
dos. No dia 1 de novembro, mais 20; 
em 1 dezembro outros 20; em 1 de 
janeiro todo o restante”, anunciou.

Ao reforçar a necessidade de 
valorização da Polícia Civil, Caiado lem-
brou que mesmo com números “extre-
mamente defasados”, seus integrantes 
têm feito algo que é inédito no País. 

“Isso não é reconhecimento só 
do governador, é reconhecimento do 
ministro da Justiça. Vocês avançaram 
em todos os resultados e Goiás cresceu 
enormemente passando a ser referên-
cia nacional. As maiores prisões foram 
feitas, de todos os tipos de crimes. Vo-
cês estruturaram ações conjuntas que 
foram o suficiente para reconhecermos 
que a segurança pública de Goiás é a 
melhor do País”, pontuou.

O secretário de Segurança Públi-
ca, Rodney Miranda considerou que es-

sas pessoas estão ingressando em uma 
instituição “cada vez mais respeitada” 
não só em todo o Estado de Goiás, mas 
também fora dele. “É uma instituição 
de excelência, que tem realizado um 
belíssimo trabalho. Vocês terão apoio 
e liberdade incondicional do governo 
para trabalhar, não tenham dúvidas. 
Estamos tão ansiosos quanto os apro-
vados para vê-los trabalhando”, disse.

“Esses profissionais estarão se 
alinhando às fileiras dessa instituição 
que trabalha diuturnamente para 
atender o interesse público. Estamos 
ansiosos por receber nossos colegas 
e felizes por aumentar o quadro dos 
nossos funcionários”, destacou o dele-
gado-geral da Polícia Civil, Odair José.

A maioria dos novos profissio-
nais será deslocada para o interior, 
principalmente para as regionais que 
mais precisam, como as de Luziânia, 
Posse, Porangatu, Uruaçu e Goiás. O 
governador Ronaldo Caiado ressaltou 
que, para cumprir o calendário de no-
meação, foi necessário um encaixe no 
orçamento para não quebrar a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF).
Conforme reportagem do jornal 

O Popular, de maio deste ano, a Polícia 
Civil de Goiás possui o mesmo efetivo 
de 30 anos atrás. No total, o quadro de 
pessoal da PC conta com 145 cargos de 
delegado substituto, mas apenas três 
encontravam-se preenchidos. Dos 538 
cargos de delegado, 253 estão vagos, o 
que representa 47%  e a situação, em 
maio deste ano, não era muito diferen-
te da retratada no ano passado, outra 
reportagem do jornal revelou que 70% 
das cidades de Goiás não possuíam 
delegados titulares e o déficit ocorria 
justamente em cidades com alto índice 
de criminalidade.

A Diretoria da UGOPOCI, repre-
sentada pelo presidente, José Virgílio, 
prestigiou o evento do Governo estadu-
al. “Esperamos que os demais cargos 
tenham o mesmo tratamento, visto que 
igualmente estão com o efetivo defasa-
do, o que leva os atuais policiais a uma 
forte  sobrecarga de trabalho. Portanto, 
precisamos de novos concursos, urgen-
te”, destacou Virgílio.

Cronograma da convocação foi anunciado pelo governador durante solenidade na Escola Superior da 
Polícia Civil que contou com participação do presidente da UGOPOCI, José Virgílio

DESDE OUTUBRO, A CADA MÊS 20 DOS 100 DELEGADOS APROVADOS EM CONCURSO 
SERÃO CHAMADOS PARA TOMAR POSSE. COM O INGRESSO DO NOVO EFETIVO, O NÚ-
MERO DE DELEGADOS VAI AUMENTAR EM 25%, MAS O AINDA É BEM ABAIXO DO IDEAL
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OBITUÁRIO

A UGOPOCI lamenta profunda-
mente a perda de quase duas dezenas 
de policiais civis goianos que perderam 
a vida em decorrência da Covid-19, 
entre eles três em atividade e os demais 
inativos.

O mês de setembro foi de muita 
tristeza para a Polícia Civil do Estado 
de Goiás. Já no dia primeiro morreu 
vítima de Covid-19 o Delegado de Po-
lícia ADENIR JOAQUIM BARBOSA 
FILHO, lotado na Gerência de Correi-
ções e Disciplina da Polícia Civil. Ele 
ficou internado na UTI do Hospital São 
Domingos.

O associado e Escrivão de Po-
lícia de classe especial ADOLFO DE 
FREITAS FILHO, de 56 anos, faleceu 
no dia 16 de setembro, após passar 
10 dias internado no Hospital de 
Campanha, em Goiânia. Adolfo era 
evangélico, trabalhou por muitos anos 

POLICIAIS CIVIS MORREM EM
DECORRÊNCIA DA COVID-19

em Iporá e era lotado em São Luiz de 
Montes Belos.

Também em decorrência da 
covid-19 e no mesmo dia 16 de setem-
bro, a UGOPOCI e a Polícia Civil de 
Goiás perderam a Agente de Polícia 
MAÍRA RÚBIA SEGANTINE, 45 anos. 
Lotada na Superintendência de Polícia 
Judiciária, ela faleceu após passar dias 
internada no Hospital Evangélico de 
Anápolis.

Ainda em setembro, no início 

do mês, faleceu o Delegado de Po-
lícia de Classe Especial aposentado 
HOSANA FRANCISCO DA ROCHA, 
pai do Agente de Polícia Hosannah 
Rocha, lotado na Divisão de Trans-
portes.

Pedimos a Deus que conforte 
os familiares e proteja todos os poli-
ciais civis. Aos amigos e familiares, os 
nossos sinceros pêsames. Que Deus 
dê o descanso eterno aos queridos 
associados.

Adenir Joaquim, Adolfo de Freitas, Maíra Rúbia e Hosana Francisco: perdas irreparáveis






