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“
“

PALAVRA DO PRESIDENTE

2019: a luta 
continua

Findado o processo eleitoral em 
2018 com renovação no Poder 
Executivo Estadual, inclusive 

com a positivação dos votos da grande 
maioria dos Policiais Militares, Bom-
beiros Militares, ativos, inativos e pen-
sionistas, que em busca de “mudança” 
contribuiram para a transformação do 
processo democrático de direito. Na 
esperança de dias melhores os milita-
res goianos depositaram seus votos de 
confiança no “novo”.

O ano começou com incertezas, atraso salarial, não 
pagamento de promoções das Praças, ameaça de redução sa-
larial, reforma da previdência, suposições sobre fim da pro-
moção imediata, boatos de aumento do tempo de serviço, 
atraso no pagamento de horas extras remuneradas do De-
tran e Agetop, e, a mais dolorosa ação governamental: rele-
gar os nossos anciãos inativos a segundo plano. 

A Associação dos Subtenentes e Sargentos do Estado 
de Goiás (Assego), Entidade quase centenária, que atual-
mente congrega mais de 5.000 associados de todos os postos 
e graduações, de soldado a coronel, inclusive pensionistas, 
jamais se furtará da defesa veemente dos direitos e prerro-
gativas dos representados, com muita responsabilidade e se-
riedade.

A união faz a força, “para evoluir é preciso cooperar. A 
cooperação nunca significará ausência de conflito de interes-
se, significa um conjunto de regras para negociar conflitos de 
interesse de uma forma que os resolva”. A nossa união e co-
operação será necessária para vencermos os obstáculos, sob 
pena de sermos tragados pelo poder hipersuficiente.

Ressalto que dias difíceis estão por vir, mas a luta con-
tinua, a nossa união demonstrará o tamanho da nossa força.
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Por Ten Rubens

 A consciência política foi um 
dos temas mais trabalhados em 2018 
pela Associação dos Subtenentes e 
Sargento da PM & BM do Estado de 
Goiás (ASSEGO).

O foco principal dos inúmeros 
debates foi a necessidade de coesão da 
categoria em prol dos avanços na po-
lítica, mostrando a importância da re-
presentatividade da classe nas esferas 
do Poder Legislativo em nível estadual 
e federal.

PRÉVIAS ELEITORAIS
Dentro da filosofia de consci-

ência política, a Assego, compondo o 
Fórum das Entidades Representativas 
dos Militares e Pensionistas de Goiás, 
lançou em 22 de maio de 2018 a pré-
via eleitoral através de opinião pública 
entre os 26.738 militares e pensionistas 
em Goiás, os quais manifestaram, re-
sultando os  números da tabela ao lado.

NÚMERO EXPRESSIVO DE
 CANDIDATOS

Mesmo diante da vontade ma-
nifestada pelos militares e pensionistas 
em Goiás através das prévias eleito-
rais, mais uma vez o número expressi-
vo de candidatos militares no Estado, 
tanto para o pleito a deputado federal 
quanto para estadual, “resultou na des-
fragmentação da possibilidade real de 
elegermos representantes nos parla-
mentos”, comentou o presidente da As-
sego, subtenente Cláudio.

Consciência política tem que ser pensada e despertada no meio militar

Militares goianos reforçam a 
representatividade no parlamento

POLÍTICA

Fórum Integrado das Entidades Representativas
dos Militares e Pensionistas em Goiás

1  SENADOR (A) - ESPONTÂNEA
2  SENADOR (A) - ESTIMULADA

3  DEPUTADO (A) FEDERAL - ESPONTÂNEA
4  DEPUTADO (A) FEDERAL - ESTIMULADA

1. Tenente Coronel PM Caixeta ...... 307 votos ...... 5,71%
2. Capitão PM Wayne .................... 251 votos ...... 4,67%
3. Sérgio Goiano ............................ 86 votos ...... 1,60%
4. Outros pré-candidatos civis: .... 1.684 votos .... 31,35%
5. Em branco, nulo: .................... 2.942 votos .... 54,78%
A soma dos demais citados obtiveram menos de 1% das 
opiniões 100 votos - 1,87%

1. Tenente Coronel PM Caixeta .... 1.427 votos .... 26,57%

2. Capitão PM Wayne ................ 1.144 votos .... 21,30%

3. Outros pré-candidatos civis .... 2.339 votos .... 43,55%

4. Em branco, nulo ........................ 460 votos ...... 8,56%

1. Coronel PM Alessandri .............. 1.168 votos .. 21,75%

2. Sargento PM Denise ......................491 votos .... 9,14%

3. Tenente BM Thiago Fagundes ........204 votos .... 3,80%

4. Major Araújo ..................................163 votos .... 3,03%

5. Em nenhum deles, branco, nulo  2.877 votos .. 53,57%

6. Outros pré-candidatos civis ..........233 votos .... 4,33%

A soma dos demais citados obtiveram menos de 1% das 
opiniões 234 votos - 4,35%

1. Coronel PM Alessandri ............ 2.942 votos .... 54,78%

2. Sargento PM Denise ................ 1.011 votos .... 18,82%

3. Sargento PM Alisson Maia ........ 145 votos ...... 2,70%

4. Coronel BM Puglia .................... 114 votos ...... 2,12%

5. Tenente BM Jussimar ................ 109 votos ...... 2,02%

6. Sargento Teles .......................... 100 votos ...... 1,08%

7. Em nenhum deles, branco, nulo .. 932 votos .... 17,35%

A soma dos demais citados obtiveram menos de 1% das 
opiniões - 17 votos - 0,3%

5  DEPUTADO (A) ESTADUAL - ESPONTÂNEA
6  DEPUTADO (A) ESTADUAL - ESTIMULADA

1. Major PM Araújo ...................... 1.154 votos .. 21,49 %

2. Comandante Helbingen .............. 700 votos .... 13,03%

3. Coronel PM Adailton ................ 353 votos ...... 6,57%

4. Sargento PM Rocha .................. 168 votos ...... 3,12%

5. Cabo PM Senna ........................ 167 votos ...... 3,10%

6. Capitão PM Tarley........................ 161votos ...... 3,00%

7. Sargento PM Bueno Hernany .... 129 votos ...... 2,40%

8. Coronel PM Viveiros .................. 100 votos ...... 1,86%

9. Sargento PM Denise Brasil .......... 89 votos ...... 1,65%

10. Sargento PM Gilberto ACS ........ 86 votos ...... 1,60%

11. Sargento PM Belair .................... 62 votos ...... 1,15%

12. Coronel PM Silvio ...................... 61 votos ...... 1,13%

13. Outros pré-candidatos civis ...... 75 votos ...... 1,40%

14. Em nenhum deles, 
branco, nulo ................................ 1.869 votos .... 34,80%

A soma dos demais citados obtiveram menos de 1% das 
opiniões 196 votos - 3,65%

1. Major PM Araújo ...................... 1.779 votos .... 33,13%
2. Comandante Helbingen .............. 800 votos .... 14,90%
3. Capitão PM Pedro Rocha............ 677 votos .... 12,61%
4. Coronel PM Adailton .................. 448 votos ...... 8,34%
5. Cabo PM Senna ........................ 262 votos ...... 4,88%
6. Sargento PM Bueno Hernany...... 227 votos ...... 4,22%
7. Capitão PM Tarley...................... 199 votos ...... 3,70%
8. Sargento PM Rocha .................. 154 votos ...... 2,86%
9. Coronel PM Viveiros .................. 131 votos ...... 2,44%
10. Coronel PM Beleli .................... 123 votos ...... 2,29%
11. Coronel PM Silvio ...................... 74 votos ...... 1,38%
12. Sargento Belair .......................... 66 votos ...... 1,23%
13. Coronel PM Anésio .................... 47 votos ...... 0,87%
14. Coronel PM Macário .................. 47 votos ...... 0,87%
15. Coronel PM Sérgio Caetano........ 41 votos ...... 0,76%
16. Sargento PM Mário Augusto ...... 35 votos ...... 0,65%
17. Coronel BM Gondim .................. 26 votos ...... 0,48%
18. Major PM Davi Pires .................. 23 votos ...... 0,42%
19. Soldado PM Geraldo .................. 16 votos ...... 0,29%
20. Sargento PM Narciso ................ 16 votos ...... 0,29%
21. Coronel PM Alves ...................... 11 votos ...... 0,20%
22. Sargento PM Novandir .............. 10 votos ...... 0,18%
23. Cabo PM Donato.......................... 9 votos ...... 0,16%
24. Em nenhum deles, branco, 
nulo .......................................... 149 votos ...... 2,77%

5.370 opinantes no site de enquete de opinião 
www.forumintegrado.com.br no período de 01 a 15/06/2018

eNQUETE DE OPINIÃO - INTENÇÃO DE VOTOS PARA 
PRÉ-CANDIDATOS (AS) militares e pensionistas de goiás
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POLÍTICA

Major Vitor Hugo (PSL)
Deputado Federal eleito

31.190 VOTOS

Coronel PM Alessandri (PSDB)
Suplente Deputado Federal

26.248 VOTOS

Sargento PM Denise (PSL)
Suplente Deputado Federal

19.796 VOTOS

CANDIDATOS A 
DEPUTADO FEDERAL

Consciente da necessidade de 
representação política, os Policiais 
Militares, Bombeiros Militares, ativos, 
inativos e pensionistas de Goiás exer-
ceram o seu papel e para os 13 candi-
datos a deputado federal, depositaram 
nas urnas o total de 88.597 votos.

Diante do grande número de 
militares candidatos a deputado fede-
ral, mesmo pouco conhecido à época 
dentre os militares goianos, o Major 
do Exército Brasileiro, Vitor Hugo 
(PSL), foi eleito com 31.190 votos, 
tendo ainda como suplentes em Goi-
ás o Tenente Coronel PM Alessandri 
com 26.248 votos e a Sargento PM De-
nise com 19.796 votos, sendo os três 
mais votados em Goiás.

CANDIDATOS A DEPUTADOS FEDERAIS 2018

NOME PARTIDO VOTOS VALOR GASTO GASTO POR VOTO RESULTADO

1. MAJOR VITOR HUGO PSL 31.190 94.922,27 3,04 Eleito

2. CORONEL ALESSANDRI PSDB 26.428 339.686,52 12,85 Suplente

3. SARGENTO DENISE BRASIL PSL 19.796 35.127,90 1,77 Suplente

4. SARGENTO LEANDRO MORO DC 4.184 5.710,55 1,36 Suplente

5. MAJOR ZAMOR PSL 2.436 6.000,00 2,46 Suplente

6. SARGENTO TELES PTC 1.920 4.130,00 2,15 Não eleito

7. CORONEL CAIXETA PSL 1.387 8.805,00 6,34 Suplente

8. TENENTE JUSSIMAR MDB 691 0 0 Suplente

9. SUBTENENTE GILSON GOMES REDE 355 350,00 0,98 Não eleito

10. SARGENTO CALASSI PHS 210 0 0 Não eleito

11. CABO CATARINO PT 0 15.404,00 N/A Indeferido

12. CORONEL VALDERIR REDE 0 7.200,00 N/A Indeferido

13. SARGENTO JOÃO CUNHA PHS 0 530,00 N/A Indeferido

14. SARGENTO RIBEIRO PRP 0 4.395,85 N/A Indeferido

TOTAL 11 88.597 522.262,09   

FONTE: Tribunal Superior Eleitoral
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Major PM Araújo 
(PRP)
eleito

38.278 votos

CEL PM Adailton 
(PP)
eleito

11.616 votos

TEN CEL PM Belelli
(PR)

Suplente
13.436 votos

POLÍTICA
CANDIDATOS A DEPUTADO ESTADUAL

Apesar da candidatura de 21 pro-
ponentes que juntos receberam o total 
de 132.336 votos, a 19ª Legislatura na 
Assembleia Legislativa de Goiás iniciou 
o ano de 2019 com dois representantes 
eleitos dos policiais e bombeiros mili-
tares, ativos, inativos e pensionistas de 
Goiás, sendo o Major PM Araújo (PRP) 
com 38.278 e o Coronel Adailton com 
11.616 votos.

Para o deputado estadual eleito 
Major Araújo, “a representar os mili-
tares na Assembleia Legislativa é algo 
importante, uma vez que passamos 
por momentos de perda de direitos 
que foram ali votados”. 

“Nos traz alento, o exemplo 
demonstrado pelos militares dos Es-
tados do Rio de Janeiro e São Paulo, 
os quais elegeram cinco deputados fe-
derais cada”, ressaltou o presidente da 
Assego, subtenente Cláudio.

Segundo dados do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), em 2018 foram 
eleitos para a Câmara Federal o total 
de 22 policiais militares e bombeiros 
militares de diversos Estados da Fede-
ração, e ainda, foram eleitos para o Se-
nado Federal dois policiais militares. 

CANDIDATOS A DEPUTADOS ESTADUAIS 2018

NOME PARTIDO VOTOS VALOR GASTO GASTO POR VOTO RESULTADO

1. MAJ ARAUJO PRP 38.278 137.675,75 3,59 Eleito

2. CEL ADAILTON PP 11.616 84.050,90 7,23 Eleito 

3. CEL BELELLI PR 13.436 258.857,39 19,26 Suplente

4. BUENO HERNANY SOLIDARIEDADE 10.358 64.578,00 6,23 Suplente

5. CEL HELBINGEN PROS 8.659 54.488,90 6,29 Suplente

6. CABO SENNA PRP 8.409 52.964,18 6,29 Suplente

7. CABO GLACIEL PSL 6.195 7.540,00 1,21 Suplente

8. CAP TARLEY PROS 5.648 45.976,41 8,14 Suplente

9. SGT ALISSON MAIA PMN 4.860 2.300,00 0,47 Suplente

10. SGT MARIO AUGUSTO PHS 4.404 28.000,00 6,35 Não eleito

11. ST SOUZA PROS 4.102 0 0 Suplente

12. CEL VIVEIROS PDT 3.648 23.770,00 6,51 Suplente

13. MAJ DAVI PIRES PP 2.774 54.487,50 19,64 Suplente

14. SGT SERAFIM PSL 2.460 4.472,46 1,81 Suplente

15. CABO DONATO REDE 1.994 9.800,00 4,91 Não eleito

16. CABO SIMÃO PSL 1.781 10.933,53 6,13 Suplente

17. CAP PEDRO ROCHA PMN 1.577 11.500,00 7,29 Suplente

18. SGT ROCHA REDE 897 0 0 Não eleito

19. CEL GONDIN PMN 707 0 0 Suplente

20. SGT PAULO CRISTOLINDO SOLIDARIEDADE 404 6.119,53 15,14 Suplente

21. SGT WEVERTON SOLIDARIEDADE 129 8.971,05 69,54 Suplente

TOTAL 11 132.336 886.485,60   

 FONTE TSE

SGT PM Bueno Hernany 
(Solidariedade)

Suplente
10.358 votos

CEL BM Helbingen
 (PROS)
Suplente

8.659votos 6
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Espaço Aconchego: lazer e 
tranquilidade para associados

Local conta com estrutura moderna e aconchegante

AS RESERVAS SÃO REALIZADAS COM ANTECEDÊNCIA                
DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA DAS 8H ÀS 17H PELOS TELEFONES 

(62) 3281-3177 OU (62) 9 9278-7173

Por Isabella Negrini

No dia 07 de julho de 2018  a ges-
tão do presidente subtenente Cláudio e da 
união dos seus diretores realizaram a en-
trega de mais uma grande obra que tem 
beneficiado sócios e dependentes que vi-
sitam a Sede da Entidade, em Goiânia. 

O Espaço Aconchego, entregue 
após um mês de muito trabalho, possui 
oito quiosques, todos com churrasquei-
ra, bancada, redários, mesas e cadeiras. 
Todos os espaços são temáticos e rece-
bem um nome especial, sendo eles: pen-
sionistas, resistência, cesianos, antigões, 
veteranos, heróis de guerra, toca dos 
músicos e guardiões do cerrado. 

Na oportunidade, também foi en-
tregue a Comenda David Ferreira de Bri-
to (in memoriam), um dos fundadores da 
Entidade, com a presença de sua viúva, 
Benedita Batista de Brito. Autoridades fo-
ram homenageadas com as estatuetas que 
representam os Oficiais e Praças.

“Este é um momento para que 
possamos mostrar aos nossos sócios que 
o seu investimento valeu a pena, quere-
mos proporcionar a cada dia alegria e 
bem-estar aos que nos visitam”, concluiu 
o presente.

INAUGURAÇÃO
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MOBILIZAÇÃO SALARIAL

Folha de pagamento do mês de dezembro de 2018 ainda não foi quitada

Atraso salarial afeta milhares de 
militares e pensionistas em Goiás

26 DE DEZEMBRO DE 2018

Mesmo sem ainda tomar pos-
se, o governador eleito por Goiás, Dr. 
Ronaldo Caiado (DEM) afirmou em 
uma coletiva de imprensa que o défi-
cit orçamentário do Estado é de R$ 3,4 
bilhões, disse também que não haveria 
previsão de pagamento da folha de de-
zembro de 2018.

03 DE JANEIRO DE 2019

O Fórum Integrado de Entida-
des Representativas dos Servidores Pú-
blicos e Militares de Goiás, composto 
por mais de 40 Associações e sindica-
tos, se reuniu pela primeira vez com 
o governador Ronaldo Caiado, onde 
cobrou o pagamento da folha de de-

Por Isabella Negrini

Entre os meses de dezembro 
de 2018 e fevereiro de 2019 os poli-
ciais militares, bombeiros militares 
e pensionistas de Goiás passaram 
por situações inesperadas. A folha 
de dezembro não foi quitada pelo 
Governo de Goiás. As 46 Associa-
ções e Sindicatos que representam 
os servidores públicos civis e milita-
res se uniram no Fórum Integrado 
de Entidades Representativas dos 
Servidores Públicos e Militares de 
Goiás e estabeleceram estratégias 
de luta, conforme abaixo descritas.

zembro/2018. Na ocasião, a proposta 
do governo foi um parcelamento em 8 
vezes, sendo rejeitado pelos represen-
tantes classistas. Uma nova reunião foi 
agendada para o dia 17 de janeiro.

08 DE JANEIRO DE 2019

Na parte da manhã, os repre-
sentantes classistas que compõem o 
Fórum dos Representantes das Enti-
dades da Segurança Pública do Esta-
do de Goiás se reúnem na UGOPOCI 
para discutir a proposta do Governo e 
traçar estratégias para a efetivação do 
pagamento da folha de dezembro/18.

Durante a noite, o governador 
anunciou o pagamento da folha de 
janeiro de 2019 a partir do dia 25 no 
mesmo mês.

10 DE JANEIRO DE 2019

O Governo de Goiás pagou a fo-
lha de dezembro de sete órgãos, o equi-
valente a R$ 255 milhões, sendo estes: 
Tribunal de Justiça, Ministério Público 
Estadual, Tribunal de Contas do Esta-
dos, Tribunal de Contas dos Municí-
pios, Assembleia Legislativa, Defen-
soria Estadual e Secretaria da Saúde. 
A justificativa para este pagamento 
é que a folha havia sido empenhada 
pelo governo anterior, no Orçamento 
Estadual de 2018, o que não ocorreu 
com os outros. O pagamento dos de-
mais servidores estaria em “estudo”, se-
gundo o governador, Ronaldo Caiado 
(DEM). De acordo com a Secretaria da 
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Fazenda, nesta data, 10 de dezembro 
de 2019, ainda faltava pagar R$ 1,42 bi 
lhão a servidores ativos, inativos e o 13º 
salário. A pasta informou em nota, que 
“estuda forma de regularizar o paga-
mento” com o governo federal. 

----------------
Neste mesmo dia, as Entidades 

representantes da Segurança Pública 
de Goiás juntamente com o Sindifis-
co se reúnem pela manhã na ASSOF, 
onde foi apresentado pelo Departa-
mento Jurídico da Assego as medidas 
judiciais cabíveis. O Sindifisco apre-
sentou a possível situação orçamentá-
ria do Estado.  

----------------
Durante entrevista coletiva 

em Jataí, na região sudoeste de Goiás, 
o governador Ronaldo Caiado suge-
riu que os servidores que ainda não 
receberam o salário de dezembro de 
2018 possam comprar fiado e que os 
comerciantes locais contribuam com 
esta causa. 

----------------
O governador Ronaldo Caiado 

reuniu, durante a noite, no Hangar do 
Estado com o Fórum de Entidades da 
Segurança Pública onde recebeu uma 
proposta de encaminhamento para a 
quitação das folhas de dezembro que 
ainda não foram pagas. Porém, o gover-

no insistiu no pagamento da folha de 
dezembro parcelada e alegou não haver 
dinheiro para a quitação da folha em 
atraso de uma vez.

11 DE JANEIRO DE 2019

Em uma Assembleia na Sede 
da ADPEGO, o Fórum esclareceu aos 
presentes sobre a reunião no dia an-
terior com o governo e definiu uma 
Assembleia Geral Conjunta em frente 
a Secretaria da Fazenda (Sefaz) no dia 
14 de janeiro às 15h.

----------------
Neste mesmo dia, a Associação 

dos Subtenentes e Sargentos de Goi-
ás e demais Entidades entraram com 
Mandado de Segurança para garantir 
o pagamento da folha de dezembro.

14 DE JANEIRO DE 2019

Entidades e servidores compa-
receram na Assembleia Geral Conjun-
ta em frente a Secretaria da Fazenda 
(Sefaz) onde, no mesmo dia e local, 
acontecia uma reunião com a comiti-

va do governo federal juntamente com 
o governo de Goiás.
Durante a Assembleia, decidiu-se: 
• NÃO aceitação do pagamento de 

janeiro/19 antes da quitação do mês 
de dezembro/18, impedindo que o 
Estado entre no Regime de Recupe-
ração Fiscal;

• Reunião urgente com o governador 
para que as Entidades apresentas-
sem suas propostas e negociações 
para dar fim a esse impasse;

• Ficou estabelecida Assembleia per-
manente, podendo convocar em 
qualquer momento outra reunião 
para deliberação de outros atos.

----------------
A primeira liminar favorável foi 

concedida aos servidores do Sistema 
Prisional do Estado de Goiás (Aspego). 

----------------
O governador Ronaldo Caiado 

(DEM) e a Secretária da Fazenda Cris-
tiane Schmidt receberam uma missão 
do Ministério da Economia com o ob-
jetivo de analisar as contas do Estado e 
ver a possibilidade de inserir Goiás no 
Regime de Recuperação Fiscal (RRF).
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15 DE JANEIRO DE 2019

O relatório da Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN) não rebaixa 
nota de Goiás, a qual permanece na 
“C” e Estado não se enquadra no Re-
gime de Recuperação Fiscal (RRF).

17 DE JANEIRO DE 2019

Durante entrevista coletiva o 
secretário de governo do Estado de 
Goiás, Ernesto Roller (MDB) anun-
ciou uma proposta de parcelamento 
para a folha de pagamento do mês 
de dezembro dos servidores públicos 
estaduais. Em sua apresentação, as fo-
lhas de janeiro e fevereiro seriam pa-
gas em dia e a de dezembro parcelada 
por faixa salarial da seguinte forma:

Março:  Até R$ 3.500
Abril:  de R$ 3.500 a R$ 4.800
Maio:  de R$ 4.800 a R$ 6.600
Junho:  de R$ 6.600 a R$ 8.100
Julho:  de R$ 8.100 a R$ 17.400
Agosto:  de R$ 17.400 em diante

Na reunião também estavam 
presentes a secretária da Fazenda, Cri-
sitiane Schimdt, o secretário da casa-
-civil, Anderson Máximo e a procura-
dora geral do Estado, Juliana Pereira 
Diniz Prudente.

18 DE JANEIRO DE 2019

Pela manhã, o Fórum reuniu na 
Adpego para discutir uma contrapro-
posta a ser apresentada para o gover-
no durante reunião que aconteceria a 
tarde.

----------------

No final da tarde, em reunião 
com equipe econômica do governo e 
as Entidades Representativas na Sefaz, 
após exaustivas tentativas por parte 
do Fórum de Entidades, onde foram 
apresentadas 4 opções, o governo se 
manifestou pela proposta de parcelar 
os salários de dezembro/2018 em 6 
parcelas a partir de março/2019.

Dentre as propostas, o Fórum 
das Entidades apresentou algumas 
contrapropostas para em seguida se-
rem submetida à Assembléia Geral 
Unificada.

A equipe de secretários do 
governo alegou inviabilidade em se 
pagar qualquer parcela referente ao 
salário de dezembro/2018 no mês de 
fevereiro.

Diante da inviabilidade de acor-
do, as Entidades Representativas que 
compõem o Fórum em Defesa dos 
Servidores Públicos Civis e Militares 
do Estado de Goiás convocou uma 
Assembleia Geral Unificada para dar 
continuidade as deliberações de todos 
os representados.

21 DE JANEIRO DE 2019

Entidades e representados se 
reúnem em frente ao Palácio Pedro 
Ludovico Teixeira para reivindicar o 
pagamento do salário de dezembro 
de 2018. Após discussões, a equipe 
do governo pediu neste dia um pra-
zo até o dia 23 de janeiro para dar a 
resposta definitiva do pagamento do 
salário em atraso. Mesmo diante da 
solicitação do governo as Entidades 
Representativas fizeram os devidos 
encaminhamentos a serem imple-

mentados diante da permanência do 
atraso salarial.

22 DE JANEIRO DE 2019

O Tribunal de Justiça de Goi-
ás determinou que o Governo pague 
os salários do mês de dezembro ime-
diatamente aos Policiais Militares, 
Bombeiros Militares ativos, inativos 
e pensionistas. O mandado de segu-
rança coletivo foi impetrado pela As-
sociação dos Subtenentes e Sargentos 
do Estado de Goiás (Assego) no dia 11 
de janeiro. 

23 DE JANEIRO DE 2019

O governo de Goiás não acei-
tou as seis propostas das Entidades 
Representativas dos Servidores Civis e 
Militares e de forma inflexível ofere-
ceu parcelar os salários dos servidores 
mês de dezembro/2018 em cinco par-
celas a partir de março de 2019. 

24 DE JANEIRO DE 2019

Os representantes de Entidades 
dos Servidores Públicos Civis e Mili-
tares reuniram-se com os promotores 
de Justiça Dr. Eduardo Prego e Dra. 
Liana Antunes Vieira e requereram:
1. Intervenção do MP nas ações judi-

ciais para que o Governo de Goiás 
cumpra as liminares ime-
diatamente;

MOBILIZAÇÃO SALARIAL
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2. Representação para apuração de 
crimes de desobediência e atos de 
improbidade administrativa em 
desfavor do governador de Goiás e 
Secretária da Fazenda;

3. Fiscalização dos créditos recebidos 
pelo Estado de Goiás e pagos sem 
empenho no período de 31/12/2018 
até a presente data;

4. Fiscalização do destino dos recur-
sos do Fundeb no período de 31/12 
até a presente data.

29 DE JANEIRO DE 2019

Entidades representativas dos 
militares ativos, inativos e pensio-
nistas realizaram Assembleia Geral 
com suas respectivas categorias para 
deliberarem próximas ações reivin-
dicatórias, onde ficou decidido pelo 
não parcelamento, conforme pro-
posto pelo governo, em quatro ve-
zes, dando continuidade as negocia-
ções e cumprimento das liminares 
judiciais favoráveis.

----------------
Representantes das Entidades 

dos Servidores e Militares da Seguran-
ça Pública de Goiás reuniram-se após a 
Assembleia Geral com o presidente do 
Tribunal de Justiça de Goiás, o desem-
bargador Gilberto Marques Filho. Na 
pauta, os representantes solicitaram pro-
vidências do TJGO para que o Estado 

de Goiás cumpra as decisões liminares 
imediatamente de pagar os salários dos 
servidores do mês de dezembro/2018.

10 DE FEVEREIRO DE 2019

Durante a manhã, o Secretário 
de Segurança Pública de Goiás, Rodney 
Miranda acompanhado do Secretário 
de Governo, Ernesto Roller e da cúpula 
da Secretaria de Segurança Pública de 
Goiás, reuniu-se em seu gabinete com 
os presidentes das Entidades com o ob-
jetivo de buscar soluções sobre o atraso 
do pagamento de dezembro de 2018. 

14 DE FEVEREIRO DE 2019

No final da tarde, o Fórum de 
Entidades Representativas da Segu-
rança Pública reuniu com o secretário 
de Segurança Pública do Estado de 
Goiás, Rodney Miranda onde o mes-
mo propôs o parcelamento do salário 
em cinco vezes. Os representantes 
classistas não aceitaram e solicitaram 
que o secretário buscasse junto com 
a equipe econômica do governo uma 
solução que atenda a demanda da 
classe. Sendo assim, um novo encon-
tro ficou de ser marcado. 

MOBILIZAÇÃO SALARIAL

22 DE FEVEREIRO DE 2019

Entidades tiveram uma reunião 
com o secretário de Segurança Pública 
de Goiás, Rodney Miranda, para levar 
propostas sobre o atraso salarial. Após 
os representantes classistas esperarem 
uma hora após o horário marcado, o 
secretário não os escutou e perma-
neceu com o parcelamento em cinco 
vezes. Na ocasião, os presidentes gra-
varam um vídeo sugerindo nova As-
sembleia. 

1º DE MARÇO DE 2019

Entidades militares divulgam 
nota de repúdio após o pagamento 
dos policiais e bombeiros militares 
ativos, inativos e pensionistas serem 
pagos separadamente.

----------------
Após divulgação da nota de 

repúdio, presidentes de Entidades 
classistas militares convocaram os 
policiais e bombeiros militares ativos, 
inativos e pensionistas para Assem-
bleia Geral no dia 07 de março, às 15h, 
onde saíram em caminhada da Assego 
até a Praça Cívica.

11

7 DE MARÇO DE 2019

Foi realizada Assembleia Geral onde participaram mais de 600 militares 
goianos ativos, inativos e pensionistas, todos vestindo camiseta preta, mostran-
do a sua indignação com a atual situação. Na ocasião, uma manifestação está 
marcada para o dia 27 de março, às 14h.
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JURÍDICO ASSEGO

Ações Coletivas beneficiam
diversos associados da Assego

O Departamento Jurídico da Associação dos Subtenentes e Sargentos PM & BM de Goiás, 
dirigido pelo diretor Sargento PM Sérgio, possui diversas ações coletivas que visam defender 
o direito de seus associados. Acompanhe abaixo quais são as ações que estão em andamento.

QUINQUÊNIO 

Ação ajuizada em 1993 cobran-
do o pagamento do percentual do 
quinquênio de efetivo serviço público 
– militar prestado, o qual deixou de ser 
pago em dezembro de 1989 a fevereiro 
de 1991, acrescido de juros e correção 
monetária. O processo encontra-se na 
fase de cumprimento de sentença.

DIFERENÇA PARCELAMENTO 
DATA BASE 2014

Ação ajuizada cobrando 
recomposição salarial retroativa, 
em razão do parcelamento, por 
lei, no pagamento da data base 
de 2014. O processo encontra-se 
na fase de conhecimento, aguar-
dando sentença.

DIFERENÇA 13º DE 2011 
A 2015

Ação ajuizada cobrando a dife-
rença de vencimento reajustado entre a 
data do pagamento do 13º salário no dia 
do aniversário e o mês de base (dezem-
bro), dos anos de 2011 a 2015. Processo 
encontra-se na fase de conhecimento, 
sentença procedente em 1º grau.

DATA BASE 2015

Ação ajuizada cobrando 
recomposição salarial relativo à 
data base do ano de 2015, Proces-
so encontra-se na fase de conhe-
cimento, aguardando sentença.

DIFERENÇA DE SOLDO

Ação ajuizada em 1994 co-
brando a correção monetária relativo 
aos vencimentos pagos com atraso e 
o recebimento da diferença entre os 
valores dos soldos e o salário míni-
mo. O processo encontra-se na fase 
de cumprimento de sentença.

DIFERENÇA PARCELAMENTO 
DATA BASE 2011 E 2013

Ação ajuizada cobrando as dife-
renças vencimentais em razão do parcela-
mento da data base dos exercícios de 2011 
e 2013. O processo encontra-se na fase de 
conhecimento, sentença favorável em 1º 
grau e acórdão favorável em 2º grau, onde 
o processo encontra-se aguardando julga-
mento do Agravo em recurso extraordiná-
rio para o STF.

DIFERENÇA SUBSÍDO PROMO-
ÇÃO SETEMBRO DE 2017 

Ação ajuizada cobrando o pa-
gamento da diferença de subsídio 
decorrente da promoção retroativa 
à 21 de setembro de 2017 até sua im-
plementação na folha de pagamen-
to, dos meses de setembro de 2017 
(proporcional), outubro de 2017, 
novembro de 2017, dezembro de 
2017, janeiro de 2018, fevereiro de 
2018, março de 2018, abril de 2018 e 
maio de 2018. Processo encontra-se 
na fase de conhecimento, aguardan-
do contestação.

DIFERENÇA URV 

Ação ajuizada cobrando a 
incorporação de 11.98% relativo 
à perda inflacionária gerada pela 
URV, refletindo sobre 13º salário, 
férias, adicionais, quinquênios e 
demais verbas salariais devidas, 
corrigido e atualizado nos termos 
da lei. O processo encontra-se na 
fase de conhecimento, aguardando 
contestação.

DIFERENÇA SUBSÍDO 
PROMOÇÃO MAIO DE 2017 

Ação ajuizada cobran-
do a diferença no subsídio de-
corrente da   postergação   dos  
efeitos  financeiros, retroagin-
do a 21 de maio de 2017 até 
sua implementação na folha de  
pagamento em 01 de setembro 
de 2017. O processo encontra-
-se na fase de conhecimento, 
aguardando contestação.

DIFERENÇA SUBSÍDO 
PROMOÇÃO SETEMBRO 

DE 2018

Ação ajuizada cobrando a 
diferença de subsídio decorrente 
da postergação dos efeitos financei-
ros, retroagindo a 21 de setembro 
de 2018 até sua implementação na 
folha de pagamento. Processo en-
contra-se na fase de conhecimento, 
aguardando contestação.
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JURÍDICO ASSEGO

Justiça concede a associado direito de recebimento 
do pagamento retroativo da pensão vitalícia do 

Césio 137 a data do pedido administrativo
O Juiz de Direito, Osvaldo Re-

zende Silva, do 2º Juizado Especial da 
Fazenda Pública decidiu que: “Me-
ritoriamente, dispõe o art. 4º da Lei 
14.226/02: Art. 4º. Fica garantida a 
concessão da pensão especial prevista 
no art. 2º aos elencados no Anexo II 
desta Lei, não incluídos dentre o nú-
mero de beneficiários ali definido, des-
de que apresentem, a qualquer tempo, 
manifestação de moléstia diagnostica-
da como grave ou crônica, comprovada 

através de procedimento administrati-
vo junto à AGANP, com acompanha-
mento da Suleide.Portanto, concedida 
à pensão, igualmente devido o seu re-
cebimento a partir do requerimento 
administrativo originário para a con-
cessão, haja a vista a natureza apenas 
declaratória do laudo da Suleide e vez 
que a lei de regência da matéria con-
templava o direito postulado”. 

No caso citado, o associado 
pleiteou o recebimento administra-

13

tivo da pensão do Césio 137 no ano 
de 2003, todavia, começou a receber 
a pensão em maio de 2009. “Graças 
a nossa atuação, o associado recebe-
rá todos os anos retroativos a data de 
protocolo do processo administrativo 
de pedido vitalícia do Césio 137, até a 
data de efetivação do pagamento, de-
vidamente corrigido e acrescido dos 
juros legais”, ressaltou a Dra. Ana Ca-
roline de Oliveira Ferreira, responsá-
vel pelo processo judicial.

O Tribunal de Justiça de Goiás determinou no dia 
22 de janeiro que o pague os salários do mês de dezembro 
imediatamente aos Policiais Militares, Bombeiros Milita-
res ativos, inativos e pensionistas. O Mandado de Segu-
rança Coletivo foi impetrado pela Associação dos Subte-
nentes e Sargentos do Estado de Goiás (Assego) no dia 11 
de janeiro. "A justiça vem a reconhecer o direito líquido 
e certo dos Militares inclusive dos inativos e pensionistas, 
esperamos que o governo ao ser notificado cumpra ime-
diatamente a decisão”, concluiu o presidente da Entidade, 
subtenente Cláudio.

Assego ganha liminar na justiça para 
garantir pagamento de dezembro

Após o não pagamento do salário de dezembro/18, 
alguns militares sentiram-se prejudicados com seus com-
promissos financeiros. Diante disto, um dos nossos asso-
ciados entrou na justiça solicitando que seu desconto do 
consignado não ultrapassasse os 30% do valor líquido, já 
que com o desfalque causado por não receber o seu salário 
isso afetou diretamente o sustento de sua família. Sendo 
assim, após dar entrada com os processos no Departamen-
to Jurídico da Assego, o seu caso foi deferido.

Justiça limita desconto 
de consignado de associado a 

30% do líquido

 

 

 

DECISÃO LIMINAR
 

Trata-se de Mandado de Segurança Coletivo com pedido liminar, impetrado por
ASSOCIAÇÃO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS PM & BM DO ESTADO, apontando como
autoridades coatoras, o GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS e SECRETÁRIA DE ESTADO
DA FAZENDA.

 

Inicialmente, o impetrante defende a sua legitimidade para a impetração do presente
mandamus, vez que é o legítimo representante de todos os Policiais Militares, Bombeiros
Militares, ativos, inativos e Pensionistas do Estado de Goiás tendo entre suas finalidades a
representação e a defesa dos direitos e interesses destas, de forma coletiva e individuais
atuando na qualidade de substituto processual dos mesmos, nos termos do artigo 5º, inciso LXX,
“b”, da CF.

 

Defende, ainda, a legitimidade passiva ad causam das autoridades apontadas como

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5010824.43.2019.8.09.0000
COMARCA DE GOIÂNIA
IMPETRANTE : ASSOCIAÇÃO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS PM &

BM DO ESTADO
IMPETRADOS : GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS e SECRETÁRIA

DE ESTADO DA FAZENDA
RELATOR : DES. AMARAL WILSON DE OLIVEIRA

Processo: 5010824.43.2019.8.09.0000

U
s
u
á
r
i
o
:
 
D
A
I
A
N
N
E
 
W
A
N
E
S
S
A
 
P
E
R
E
I
R
A
 
N
E
V
E
S
 
-
 
D
a
t
a
:
 
2
2
/
0
1
/
2
0
1
9
 
1
1
:
1
5
:
1
4

Ó
R
G
Ã
O
 
E
S
P
E
C
I
A
L

M
a
n
d
a
d
o
 
d
e
 
S
e
g
u
r
a
n
ç
a
 
(
C
F
,
 
L
e
i
 
1
2
0
1
6
/
2
0
0
9
)

V
a
l
o
r
:
 
R
$
 
1
.
0
0
0
,
0
0
 
|
 
C
l
a
s
s
i
f
i
c
a
d
o
r
:
 
I
N
T
I
M
A
Ç
Ã
O
 
D
O
 
D
I
A
 
2
2
/
0
1
/
2
0
1
9

“Art. 96. É obrigatória a quitação da folha de pagamento do pessoal ativo e inativo
da administração direta, autárquica e fundacional do Estado até o dia 10 do mês posterior ao
vencido, sob pena de se proceder à atualização monetária da mesma.”

 

De fato, entendo que, in casu, se encontram presentes os requisitos, uma vez que
vencimento é verba de caráter alimentar, e, o seu atraso desarrazoado coloca em risco a
subsistência dos servidores aqui representados, ofendendo os mandamentos constitucionais,
mormente a dignidade da pessoa humana, resultando sem dúvida alguma, em prejuízo ao
sustento do servidor e de seus dependentes.

 

Lado outro, quanto ao pedido de quitação da folha de pagamento dos demais meses,
até o dia 10 do mês subsequente ao vencido, caracteriza uma tutela preventiva, na qual o risco
deve ser atual e iminete. Neste ponto, não identifico os requisitos necessários para o deferimento,
pois não houve afronta aos direitos futuros dos servidores, não há nenhum fato concreto que
demonstre o risco de não pagamento dos salários posteriores (a partir da folha de janeiro/2019).

 

Assim, após uma cognição sumária do feito, análise comportável por ora, vislumbro,
em parte, a relevância dos fundamentos da pretensão liminarmente deduzida e a ineficácia da
medida caso postergada.

 

Assim sendo, defiro parcialmente a liminar pleiteada no presente mandamus, a fim
de determinar que a autoridade impetrada tome as medidas necessárias para quitação da folha
de pagamento dos Policiais e Bombeiros Militares Ativos, Inativos e Pensionistas, referente a
Dezembro de 2018, de forma imediata, conforme artigo 96 da Constituição Estadual e Enunciado
da Súmula nº 682 do STF.

 

U
s
u
á
r
i
o
:
 
D
A
I
A
N
N
E
 
W
A
N
E
S
S
A
 
P
E
R
E
I
R
A
 
N
E
V
E
S
 
-
 
D
a
t
a
:
 
2
2
/
0
1
/
2
0
1
9
 
1
1
:
1
5
:
1
4

pagamento do recorrente superam o limite previsto em lei.

 

Já o periculum in mora decorre do fato de que a ausência de limitação dos
descontos em seus rendimentos causará sérios prejuízos ao agravante, porquanto
compromete a satisfação de necessidades básicas suas e de sua família.

 

Destarte, concedo a tutela de urgência postulada com o escopo de limitar a
30% (trinta por cento) da remuneração líquida do agravante os descontos efetuados

em sua folha de pagamento, até o pronunciamento desta Corte de Justiça.

 

Oficie-se o Juiz da causa, a fim de que tome ciência do conteúdo desta
decisão, na forma do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

 

Oficie-se à fonte pagadora, dando-lhe ciência desta decisão, e para que tome
as medidas necessárias ao seu cumprimento.
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Encontre o ESCRITÓRIO JURÍDICO
da Assego mais perto de você

Santa Terezinha
de Goiás

Porangatu

Goiás

Anápolis
Luziânia

Goiânia

Rio Verde

Novo Gama

Goiânia

GOMES E NAVARRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Endereço: Rua 11, N. 233, Centro.
Advogado(s): Dr. Dieggo da Paixão Navarro e Dr. Avelino Gomes Silva Junior
E-mail: gomesenavarrojuridico@gmail.com
Telefone fixo: (62) 3363-1003

SANTIAGO ADVOCACIA
Endereço: Avenida Dona Dita, N. 322, Centro.

Advogado(s): Dra. Jhennyffer Jhamielly S. 
Santiago – (62) 98209-4346

E-mail: dr.jhennyffer@hotmail.com

DANILO VALADARES ADVOCACIA
Dr. Danilo Passos Valadares – OAB/GO – 42.814

Endereço: Rua Gonzaga Jaime, Nº. 60, St. São 
Francisco, Goiás Velho – GO

Telefones: 62 3371-1403 / 98400-6301
E-mail: dpvaladares@gmail.com

RIBEIRO E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Endereço: Rua 16, N.110, Parque Bandeirante.
Advogado(s):  Dr. Alessandro Gil Moraes Ribeiro e 
Dra. Marion Cristina Lopes Leão Ribeiro
E-mail: alessandrogil@bol.com.br
Telefone fixo: (64) 3050-7005

MARTINS E VILELA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
Endereço: Rua Padre Félix, N. 471, Centro.
Advogado(s): Dr. Diêgo Vilela, Dr. Arthur Rodrigues, Dra. Samanta Martins e Dra. Kelly Carvalho
E-mail: diego.vilela@martinsevilela.adv.br
Telefone fixo: (64) 3431-3254

ALMIRO JÚNIOR E PAULO LIMA ADVOGADOS
Endereço: Qd. 473, Lt. 12, Sala 101, 
Parque Estrela Dalva VI - Pedregal.
Advogado(s): Dr. Almiro Cardoso Farias
Dr. Paulo Roberto Beserra de Lima
E-mail: atendimento@almirojunior.com.br
Telefone fixo: (61) 3608-2020

ALMIRO JÚNIOR E PAULO LIMA 
ADVOGADOS
Endereço: Av. Inácio Neto, N. 14, Centro.
Advogado(s): Dr. Almiro Cardoso Farias
Dr. Paulo Roberto Beserra de Lima
E-mail: atendimento@almirojunior.com.br
Telefone fixo: (61) 3578-2525

RAFAEL & MOURA
Endereço: Av. Maestro João Luiz do Espírito 
Santo, N. 456, Loja 02, Bairro Formosinha
Advogado(s): Dr. Luciano Rafael da Silva  
(61) 99675-6913
Dr. Diego Raphael M. da Silva 
(61) 99974-7701
E-mail: advlucianorafael@hotmail.com

DEPARTAMENTO JURÍDICO SEDE
Endereço: Rua 87 esq. c/132 nº 561, 
Setor Sul, Goiânia-GO
(62) 3281-3177 / 99213-8356 
9 9115-2972 (Teleconsulta)
E-mail: recepcaojuridico@assego.com.br

ADVOCACIA NUNES E ASSOCIADOS
Endereço: Rua Calixto Abdala nº 76, Centro.
Aadvdogados(a) Dra. Cleide G. Nunes e Dra. 
Silveny Felix Ramos
E-mail: advcleidenunes@gmail.com
Telefone fixo: (62) 3099-1787

ALVES & SALES ADVOGADOS ASSOCIADOS
Endereço: Av. Esmerindo Pereira, N. 882, 
Sala 02, Centro.
Advogado(s): Dr. Lucas Henrique da 
Costa  Alves – (64) 98409-8050 e 
Dra. Thayane S. Sales – (64) 99900-4084
E-mail: lucascalves.jur@gmail.com; 
thayanessales.adv@gmail.com

Itumbiara

Iporá

Caldas
Novas

ADVOCACIA PAIXÃO
Endereço: Rua 6, qd. 44, lt. 20, sls. 01 e 02 - Itaguai III.
Advogado(s): Dra Lorena Paixão Nascimento
E-mail: lorenaadv@yahoo.com.br
Telefones: (64) 3454-4344 / 99224-9274

Formosa

Gama

ALMIRO JÚNIOR E PAULO LIMA 
ADVOGADOS
Endereço: Quadra 2, Conjunto A, Lote 20, 
2º Andar Setor Sul Gama (DF) 
E-mail: atendimento@almirojunior.com.br
(61) 3484-3840/ 3484-4664
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Por Subtenente Cláudio

Antes de adentrarmos nas nu-
ances que circundam o projeto de re-

Muitos são os boatos, burburinhos, fake news, reportagens e
especulações acerca da reforma previdenciária no Brasil com reflexos 
sobre a carreira dos Militares das Forças Armadas, Policiais Militares 

e Bombeiros Militares dos Estados

MILITARES EM GOIÁS
O que o futuro nos reserva?

PREVIDÊNCIA

Em 28 de junho de 1858, nasceu 
na Província de Goyaz uma Corporação 
composta com apenas 47 Policiais Mili-
tares. Atualmente, constituída de pouco 
mais de 13 mil valorosos homens e mu-
lheres, responsáveis por manter a paz 
social em 246 municípios e mais de 6,8 
milhões de goianos.

Um Policial Militar quando in-

A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS

gressa na corporação presta um jura-
mento que nenhum outro profissional 
faz, jura solenemente dar sua vida se 
for preciso para salvar o cidadão goia-
no, juramento esse que leva a risca, 
para tanto que as estatísticas demons-
tram a incidência de mortes de Poli-
cais Militares em serviço.

Mesmo diante das adversida-

forma da previdência em trâmite no 
Congresso Nacional, mister é conhe-
cermos  a atividade policial militar e 
bombeiro militar, em especial no Es-

tado de Goiás, bem como sua nature-
za jurídica constitucional.

Conheça o Policial Militar e o 
Bombeiro Militar do Estado de Goiás:

des, o Policial Militar é capaz de se 
reinventar para proporcionar sensa-
ção de segurança para a sociedade. 
O sentimento que nutre um PM é de 
super-homens e supermulheres capa-
zes de contribuir para mudar o mun-
do. Convicção de dever cumprido e 
amor à causa são capazes 
de sobreviverem ao nefasto 

16
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O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS

PREVIDÊNCIA

Egressos da PMGO, com a designação 
de 11 Policiais Militares Goianos, em 05 de no-
vembro de 1957 surgiu o primeiro embrião do 
que hoje se tornou o Corpo de Bombeiros Mi-
litar de Goiás, uma instituição que dedica suas 
atividades integralmente em salvar vidas, se 
tornando referência para o Brasil e composta 
dos mais qualificados profissionais.

Recentemente nossos heróis Bombeiros 
de Goiás e seus cães destemidos estiveram pres-
tando os mais relevantes serviços na tragédia já 
anunciada de Brumadinho-MG, onde com mui-
ta galhardia deixaram suas marcas indeléveis na 
localização e resgate de vítimas.

NOS RESPONDA CIDADÃO GOIANO, 
SERIAM ESTES HERÓIS DA SOCIEDADE,

MARAJÁS?
O conceito de MARAJÁ no 

dicionário informal é o “funcioná-
rio público com salário incrivel-
mente alto, muitas regalias e que 
geralmente trabalha pouco”.

Ao contrário da definição 

linguística, os Policiais Militares e os 
Bombeiros Militares são operários 
que trabalham arduamente, com pou-
cos recursos financeiros e salários às 
vezes atrasados e longas escalas de 
serviço de 24 horas ininterruptas, seja 

sábado, domingo ou feriado, na-
tal, ano novo, com sol ou chuva, lá 
estarão nossos heróis fardados da 
PMGO e do CBMGO prontos para 
te proteger e te salvar dos perigos 
sociais.

17

terreno da desigualdade social. Às vezes somos 
conselheiros, pastores, irmãos, filhos e partei-
ros de pessoas que acabamos de conhecer. 

Disfarçamos todos os nossos problemas 
pessoais e com um sorriso no rosto não deixa-
mos as dificuldades financeiras, o cansaço da 
longa escala de serviço, o sono, o calor, a chuva 
ou frio, o peso da farda, cinto de guarnição e o 
coturno pesado nos desanimar.

 Esse é o Policial Militar, pai, mãe, filho, 
filha, avô e avó que dedica sua vida exclusiva-
mente para proteger o cidadão goiano. Onde 
está o marajá? Um marajá está à disposição da 
sociedade goiana 24 horas por dia? Em todos os 
rincões de Goiás?
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entre o caos e a ordem estadual. 
Aliado à sua característica es-

pecial, o policial militar e o bombei-
ro militar não se aposenta, podendo 
ser convocado para ativa a qualquer 
momento, sendo a única categoria de 
agentes públicos que ao ingressar na 
carreira jura solenemente empenhar 
sua própria vida na defesa da socieda-
de e do Estado, e em sendo uma ati-
vidade profissional com alto grau de 
letalidade em defesa da sociedade, dei-

O militar goiano contribui 
com a previdência?

PREVIDÊNCIA

Por sua natureza de manuten-
ção da ordem e da defesa do Estado 
Democrátido de Direito, o militar 
estadual não deveria ter previdência 
e, similarmente aos Militares da União, 
possuir um “Sistema de Proteção So-
cial” que contribui para a segurança 
do Estado de Goiás, que para o fiel 
cumprimento da missão constitucio-
nal atribuída aos policiais militares e 
bombeiros militares de Goiás não são 
amparados pelos principais direitos 
trabalhistas dos demais segmentos da 
sociedade, por isso é importante que os 
obreiros da PMGO e CBMGO estejam 
juntamente com seus familiares, ampa-
rados por dispositivos legais e social.

A natureza jurídica constitu-
cional dos militares estaduais estatu-
ída no art. 42 da Carta Magna desde 
a Emenda Constitucional nº18/98, o 
diferencia dos servidores públicos ci-
vis, pois atuam em defesa da ordem, 
do estado democrático do direito e da 
manutenção da paz social. Ser militar 
estadual significa o divisor de águas 

xando precocemente órfãos e viúvas, 
além das enfermidades e o exercício 
da atividade insalubre, diferentemen-

te dos direitos sociais concedidos a 
maioria da população, lhe é ve-
dado sindicalizar e participar de 
greve. O militar não possui FGTS, 
auxílio moradia, vale alimentação, 

vale transporte, seguro desemprego, 
seguro de vida ou adicional noturno. 

Acrescido a todas as caracterís-
ticas peculiares, o policial militar e o 

bombeiro militar cientificamente 
tem expectativa de vida menor 
que o cidadão civil em aproxima-

damente 15 anos.
 Por estarem umbilicalmente 

unidos com os militares da União 
por força do §6º do art. 144 da 
Constituição Federal, os militares 
estaduais prefacialmente também 
não deveriam estar inseridos no re-
gime previdenciário social por ser 
carreira eminentemente de Estado e 
simplesmente seguem a inatividade 
remunerada.
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André Paulo
 Veiga e Silva

Em caso de dúvidas, ligue (62) 3290-6386

Conheça os captadores de anúncio da revista
Esses são os agentes credenciados para captação de recursos para que a nossa revista seja confeccionada

Dárcio de Jesus
 Pires

Gaspar Pereira 
da Cruz

Maurício Alves 
Martins Júnior

Elton Gomes dos 
Santos

José Albino
 Pires
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PREVIDÊNCIA

Dentre todos os Estados da 
Federação, Goiás figura em primeiro 
lugar com a maior alíquota previden-
ciária descontada dos subsídios dos 
policiais militares, bombeiros mili-
tares, ativos, inativos e pensionistas, 
correspondendo a 14,25% que foi es-
tabelecido pela Lei Complementar nº 
137, aprovada no apagar das luzes em 
29 de dezembro de 2017.

É importante ressaltar que pela 
característica de regime de reparti-
ção simples com caráter contributi-
vo, apesar do número de inativos na 
PMGO ter crescido 53% em sete anos 
por ausência de concursos públicos. 
Se o art. 46 da Lei Complementar nº 
66/2009 fosse devidamente cumprido 
com a instituição do Regime Próprio 
de Previdência dos Militares-RPPM, 
com o plano de custeio próprio, depó-
sitos regulares da contribuição patro-
nal de 28,5% e do segurado de 14,25% 
em fundo exclusivo, haveria ainda as-
sim um equilíbrio financeiro e atuarial, 
pois é fato que se paga 74 milhões com 
a folha dos inativos e pensionistas, mas 
se arrecada mais de 75 milhões com as 

Maior alíquota previdenciária do
Brasil é paga pelos militares goianos

contribuições previdenciárias, confor-
me se verifica no portal da transparên-
cia do mês de dezembro de 2018.    

Portanto, labora em erro aquele 
que considera um excesso a regra da 
PMGO que promove o policial que 
vai para a reserva ou que, suposta-
mente, exista um descompasso entre 
a contribuição dada à previdência e 
o valor recebido, inchando a folha de 
pagamento. Que a sociedade goiana 

possa ter em mente sempre que o ci-
dadão ao ingressar na Polícia Militar 
e no Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado de Goiás, regula a sua conduta 
pelos preceitos da moral, cumpre ri-
gorosamente as ordens emanadas das 
autoridades a que estão subordinados 
e dedicam inteiramente ao serviço mi-
litar, à manutenção da ordem pública 
e à segurança da sociedade, mesmo 
com o risco da própria vida.

Alíquotas contribuição dos servidores para a previdência própria dos Estados e DF (parcial):

MT - 11%

CE - 14%

BA - 14%

PE - 13,5%

AM - 11%

RO - 14,5%

PR - 11%

RR - 11%

AL - 11%

PB - 11%

TO - 11%

PA - 11%

SC - 14%

RS - 14%

PI - 14%

SE - 13%

AP - 11%

RN - 11%ES - 11%MS - 14% SP - 11%

RJ - 14%

AC - 14%

DF - 11%

MG  - 11%

MA - 11%

GO - 14,25%

Em fevereiro de 2019 foi enca-
minhado para o Congresso Nacional 
a Emenda à Constituição nº 06/2019, 
que modifica o sistema de previdência 
social e estabelece regras de transição 
e disposições transitórias.

Para os Militares Estaduais, as 
alterações constitucionais ativeram 

A reforma da previdência para os policiais 
e bombeiros militares do Brasil

significativamente a situação jurídica, 
padronizando o entendimento com 
simetria aos Militares das Forças Ar-
madas ao instituir o Sistema de Pro-
teção Social. Dentre as principais mu-
danças destacamos:

Art. 22. Compete privativa-
mente à União legislar sobre:

…
XXI - normas gerais de or-

ganização, efetivos, material bélico, 
garantias, convocação, mobilização, 
inatividade e pensões das polícias 
militares e corpos de bombeiros mi-
litares;
Cuida-se analisar 

que a norma geral, de com-
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Subtenente da PMGO Luis Cláudio 
Coelho de Jesus, pós-graduado em 

Regime Próprio de Previdência Social 
e Especialista em Direito Militar. 

Atual presidente da Associação dos 
Subtenentes e Sargentos-ASSEGO

PREVIDÊNCIA

petência exclusiva da União e de ob-
servância obrigatória dos Estados, 
estabelecerá através de legislação 
complementar as regras sobre inati-
vidade e pensão militar. Com isso, se 
encerra a discussão sobre a existência 
ou não de previdência dos Militares 
Estaduais, permitindo concluir que 
policial militar e bombeiro militar não 
tem previdência, e sim um sistema de 
proteção social.

 Além disso, visa também a 
Emenda à Constituição nº 06/2019, 
alterar a Carta Magna para:

Art. 37. …
§10. É vedada a percepção 

simultânea de proventos de aposen-
tadoria do regime próprio de previ-
dência social de que trata o art. 40, 
de proventos de inatividade, de que 
tratam os arts. 42 e art. 142 e de 
proventos de aposentadoria do re-
gime geral de previdência social, de 
que trata o art. 201, decorrentes do 
exercício de cargo, emprego ou fun-
ção pública, com a remuneração de 
cargo, emprego ou função pública, 
ressalvadas os cargos acumuláveis 
na forma prevista nesta Constitui-
ção, os cargos eletivos e os cargos em 
comissão declarados em lei de livre 
nomeação e exoneração;
Há de se observar que a mu-

dança acima atualiza a nomenclatura 
proventos de inatividade e pensão mi-
litar, extirpando de vez qualquer sub-
terfúgio de entendimento que militar 
teria previdência.

Outra mudança significativa 
diz respeito ao Capítulo Constitucio-
nal que trata dos Militares Estaduais. 
Senão vejamos:

Art. 42 Os membros das Polí-
cias Militares e Corpos de Bombeiros 
Militares, instituições organizadas 
com base na hierarquia e disciplina, 
são militares dos Estados, do Distri-
to Federal e dos Territórios.     

§ 1º Aplica-se aos militares 
dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Territórios, o disposto nos § 
2º e § 3º do art. 142, cabendo a lei 
estadual específica dispor sobre o 
ingresso e os direitos, os deveres, a 

remuneração, as prerrogativas e ou-
tras situações especiais dos militares, 
consideradas as peculiaridades de 
suas atividades, inclusive aquelas 
cumpridas por força de compromis-
sos internacionais e de guerra, sendo 
as patentes dos oficiais conferidas 
pelos respectivos Governadores. 

§2º Lei complementar de ini-
ciativa do Poder Executivo disporá 
sobre as normas gerais de que trata o 
inciso XXI do caput do art. 22.

§ 3º Lei do respectivo ente 
federativo poderá: 

I - estabelecer regras para 
o militar transferido para a reserva 
exercer atividades civis em qualquer 
órgão do respectivo ente federativo 
por meio de adicional, o qual: 

a) não será incorporado ou 
contabilizado para revisão do bene-
fício na inatividade; 

b) não servirá de base de cál-
culo para outros benefícios ou van-
tagens; e 

c) não integrará a base de 
contribuição do militar; e 

II - estabelecer requisitos 
para o ingresso de militares tem-
porários, observado, em relação ao 
tempo de serviço militar por eles 
prestado, o disposto no § 9º-A do 
art. 201.” 

 Neste passo, vale destacar que 
mudanças significativas estão por vir, 
dentre elas destacam-se:
a) O §1º do art. 42, após alteração tem 

por escopo a busca por simetria dos 
Militares Estaduais com os Militares 
da União;

b)O §1º do art. 42, após alteração, espe-
cifica que legislação complementar 
exclusiva da União irá dispor sobre 
normas gerais, inatividade e pensão 

dos Policiais Militares e Bombeiros 
Militares, com observância obriga-
tória dos Estados. Com isso, será 
padronizado as questões relativas às 
pensões, inatividades e Sistema de 
Proteção Social.

c) A inclusão do §3º, no art. 42 da 
Constituição Federal, traz novel 
constitucional, especificamente, lei 
do respectivo ente federativo irá:

1. estabelecer regras para o mi-
litar transferido para a reserva exercer 
atividades civis em qualquer órgão do 
respectivo ente federativo por meio de 
adicional, o qual:

1.1 não será incorporado ou 
contabilizado para revisão do benefí-
cio na inatividade;

1.2 não servirá de base de cál-
culo para outros benefícios ou vanta-
gens; e

1.3 não integrará a base de con-
tribuição do militar;

Por fim, outra novidade consti-
tucional que diz respeito aos militares 
estaduais está contida no inciso III do 
§3º do art. 42, que permitirá as Unida-
des da Federação através de legislação 
estadual “estabelecer requisitos para 
o ingresso de militares temporários, 
observado, em relação ao tempo de 
serviço militar por eles prestado, o 
disposto no § 9º-A º do art. 201. Tra-
duzindo que os Estados poderão com 
regras do regime contributivo de pre-
vidência, contratar o antigo SIMVE 
que outrora foi experiência em Goiás.
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Cantinho da Bola foi inaugurado

Por Isabella Negrini

A gestão 2018-2022 da As-
sego fechou o ano de 2018 com a 
entrega de  mais um projeto con-
cretizado. O Cantinho da Bola, que 
conta com um campo de futebol 
society, vestiários e espaço gour-
met é mais uma área de lazer ofere-
cida pela Entidade aos associados e 
familiares.

Na ocasião, também aconte-
ceram homenagens e um torneio 
de futebol. “Mesmo diante das di-
ficuldades enfrentadas, fechamos 
o primeiro ano da segunda gestão 
com mais uma promessa cumpri-
da, tudo pensado com muito cari-
nho e feito com amor e dedicação 
para receber nossos irmãos e suas 
famílias”, comentou o presidente 
da Assego, subtenente Cláudio.

“Não poderia deixar de agra-
decer a cada diretor que esteve, di-
reta ou indiretamente, envolvido 
nesta obra e também na Associação, 
agradeço aos nossos parceiros que 
sempre estão conosco nestes mo-
mentos”, finalizou o presidente.

Campo de futebol é mais uma opção de lazer  do clube da Assego
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AS RESERVAS SÃO REALIZADAS PELO TELEFONE (62) 3281-3177
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os “privilégios” dos policiais e
bombeiros militares goianos

A REALIDADE QUE NÃO SE FALA:

Acompanhe algumas diferenças entre civis e militares

Por Subtenente Cláudio

VOCÊ SABIA que os milita-
res não se aposentam? Ao completar 
o tempo de serviço de no mínimo 30 
anos os policiais militares e bombeiros 
militares passam para a inatividade e 
a qualquer momento podem ser con-
vocados para o serviço. Exemplo cla-
ro são os mais de 600 PM’s que foram 
convocados e estão prestando serviços 
nos 60 Colégios Militares em Goiás.

VOCÊ SABIA que os mili-
tares trabalham em média 72 horas 
semanais? Devido sua característica 
de atividade laboral, onde enquanto 
o cidadão está descansando ou se di-
vertindo, lá estão os policiais militares 
e bombeiros militares cuidando da 
sua segurança. Para isso, o exercício 
da atividade exige esforço redobrado 
para suprir a insuficiência de efetivo.

VOCÊ SABIA que a média em Goiás é de 
um policial militar para cada 504 habitantes? Atu-
almente a Polícia Militar do Estado de Goiás conta 
com o efetivo ativo de 13.459 militares para cuidar 
da manutenção da ordem e da segurança de mais 
de 6,9 milhões de habitantes. Para chegar a média 
de um policial militar para cada 250 habitantes em 
Goiás necessita-se de, pelo menos, um efetivo de 
30 mil policiais militares. Com isso, percebemos 
claramente que os heróis fardados trabalham do-
brado para suprir a ausência de efetivo.
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VOCÊ SABIA que os militares estão sujeitos a mortes violentas e expec-
tativa de vida de 15 anos a menos do que um servidor civil? De acordo com o 
Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2017 morreram 371 
policiais militares em combate. Em Goiás, não foi diferente o quantitativo alar-
mante de policiais militares tombados no cumprimento do dever.

2323







26

ASSEGO: a família que
não para de crescer

Ano de 2019 inicia com mais de 300 filiações

A Associação dos Subtenentes 
e Sargentos PM & BM de 
Goiás (ASSEGO) desde o 

ano de 2014 iniciou um projeto de 
ampliação e reestruturação utilizan-
do da gestão empresarial para mol-

dar os seus princípios atuais.
Diante disto, a família ASSE-

GO tem conquistado cada vez mais 
espaço e credibilidade, ganhando 
dimensões não somente no Estado 
de Goiás, mas levando o nome da 

Entidade para todo Brasil. 
“Agradecemos à todos os novos 

associados por acreditarem em nosso 
trabalho e fazerem parte desta família 
que a cada dia cresce mais e mais”, res-
saltou o presidente da ASSEGO.
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IMPACTO FINANCEIRO MENSAL - EXTINÇÃO SOLDADO 3° CLASSE

Graduação Quantidade Salário anterior Salário atual Diferença

Soldado 2ª classe 2.023 2.126,07 5.767,18 3.641,11

Plenário aprova fim do soldado 
3ª Classe em Goiás

Governador eleito, Ronaldo Caiado, se comprometeu em equiparar salários, mas, 
reajuste não foi realizado conforme prometido durante campanha eleitoral

Por Isabella Negrini

O Estado de Goiás, em seu úl-
timo concurso para a carreira de pra-
ças da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar criou a graduação 
de soldado 3ª classe com salário inicial 
de R$ 1,5 mil, sendo a menor remune-
ração do país para militares em come-
ço de carreira. Naquela ocasião, a jus-
tificativa apresentada pelo Executivo 
Estadual, era a que esta medida visava 
atender as reivindicações das corpora-
ções goianas e que a graduação de 3ª 
classe se tratava de uma prática per-
mitida pela legislação e já corriqueiro 
nos demais entes da Federação.

Diante de todo o desgaste cau-
sado e do clamor de mais de dois mil 
homens e mulheres que entraram nas 
fileiras da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros Militar de Goiás, o atual 
governador do Estado, Ronaldo Caia-
do (DEM), defendeu durante a sua 
campanha eleitoral um reajuste sala-
rial que “corrija as distorções” sofridas 
pela categoria. 

Em um de seus vídeos disponi-
bilizados durante a campanha o mes-
mo salienta esta defesa, “eu não posso 
admitir que um policial militar ganhe 
R$ 1,5 mil para se expor a todo com-
bate a criminalidade que isso é um 
desrespeito a um policial militar no 
nosso Estado de Goiás, vai ser o ato 
que vou assinar se for governado no 
dia primeiro de janeiro e vou igualá-
-lo para que tenha condições de trata-
mento igual e humanitário e valorizar 

DECISÃO

o meu policial militar, meu policial ci-
vil e professores do Estado de Goiás”, 
disse, o então candidato a governador.

PROJETO ALTERADO
O plenário aprovou, durante 

sessão ordinária no dia 26 de fevereiro 
de 2019, o projeto de lei nº 625/19, que 
extingue a 3ª classe de soldado criada 
pela administração passada, passando 
todos que nela estão classificados para 
a 2ª classe de soldado.

Porém, ao lograr êxito em sua 
candidatura, o prometido em campa-
nha não se cumpriu. Os militares de 
terceira classe não foram equiparados 
ao soldado primeira classe, onde o que 
se falava era a não divisão de classes. 
Os que estavam em terceira foram para 
segunda classe, os quais permanecerão 
na mesma graduação, no mínimo, du-

rante dez anos, para após isto, galgar 
ascensão em suas carreiras. 

“Isto irá prejudicar milhares de 
homens e mulheres que confiaram na 
palavra do nosso governador e aguarda-
ram a sua equiparação salarial e a extin-
ção de categorias dentro das Corpora-
ções, aguardamos um posicionamento 
para que todos possam ser tratados de 
forma igualitária dentro de suas gradu-
ações e também terem a sua ascensão 
conforme a lei”, concluiu o presidente da 
Assego, subtenente Cláudio.

A justificativa utilizada para 
que não seja igualado está no impac-
to financeiro para o Estado. “A As-
sego continuará na luta em busca da 
igualdade prometida, onde o soldado 
2ª classe seja promovido para 1ª, ocor-
rendo o cumprimento integral da pro-
posta”, conclui o subtenente Cláudio.
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CARTÕES NÁUTICO E  VOUCHER LAGOA 
os Cartões do Náutico e o Voucher da Lagoa deverão ser

cautelados diretamente em CALDAS NOVAS.
CENTRAL DE ENTREGA

Fones: (62) 9 9279-2339 / (64) 9 8440-8298
com Sargento Lemos Av. Orcalino Santos, nº 250, sl. 05 - térreo, Centro,  

Galeria Villa das Águas, Caldas Novas

Associado Assego,
 venha desfrutar da mais nova

 opção de lazer na cidade das águas quentes
Conheça a Lagoa Parques e Hotéis em Caldas Novas, um dos maiores complexos
de águas termais do mundo, entre os 10 destinos mais visitados do Brasil

CONVÊNIO
ASSEGO






