
GUARDA MIRIM DA 2ª CIA PO – 8º BPM 
 
 

 

AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO VOLUNTARIA DO PROJETO GUARDA MIRIM DA 2ª CIA PO – 8º BPM E ADESÃO AS 
NORMAS, REGULAMENTOS DA GM INTERNOS E EXTERNOS, MANUAL DE CONDUTA GM, UNIDADES DE INSTRUÇÃO GM, 
MANDAMENTOS DO GM, DIREITOS E DEVERES DO GM, REGULAMENTOS DAS PROMOÇÕES GM, ORDEM UNIDA MILITAR 
GM E OUTRAS ATIVIDADES LIGADAS AO PROJETO. 
 

TERMO DE ADESÃO  
Eu: 

RG: CPF: 

Endereço:  
AUTORIZO MEU FILHO (A) 

Nome: 

Nome de GUERRA GM:                                   / NASCIDO EM:          /          / 
 

A participar, se assim desejar, do programa PGM (Projeto de Consolidação da Guarda Mirim) da 2ª CIA 

PO – 8º BPM de Machadinho D’Oeste, organização não governamental, sem fins lucrativos, que tem por 
finalidade a prevenção e enfrentamento a epidemia do crack e demais drogas licitas e ilícitas, na infância 
e juventude, com base no Dec. Federal nº. 7.179/10, em parceria com a Rede de Proteção à Criança 
(RPC) e PROERD Programa Educacional de Resistência às drogas e a Violência e também a Promoção da 
Assistência Social; A orientação e formação de crianças e adolescentes; Atendimento aos carentes; 
Atendimento e Socorro às Comunidades nos casos de calamidade pública e acidentes; Atendimento de 
primeiros socorros; Empreender programas e ações visando amparar os menores carentes e realizando 
atividades que visem afastar os adolescentes do uso de drogas e bebidas alcoólicas; Divulgar e 
aperfeiçoar técnicas de segurança para a vida na cidade, no interior, no campo e na floresta; Realizar e 
promover aulas, através de instrutores qualificados e treinados, de primeiros socorros, cidadania, meio 
ambiente, defesa pessoal, cultura e turismo, nós e amarras, noções de direito e natação; Promoção da 
ética, paz, cidadania, direitos humanos, democracia e de outros valores universais; Promoção do 
voluntariado.  
 

As atividades a que meu filho está autorizado a participar são:  
1) Curso preparatório para provas de seleção, incorporação, promoção e graduação Guarda Mirim;  
2) Treinamentos específicos da Guarda Mirim, e estágios junto ás organizações parceiras da Rede de Proteção à 
Criança (RPC) e/ou na própria entidade; 
3) Encaminhamento ao trabalho voluntário, com possibilidade de renda, pela metodologia do voluntariado 
educativo, conforme o plano de carreira desta organização; 
4) Atividades instrucionais e passeios diversos, durante o processo de treinamento e capacitação, sem que a 
entidade necessite de outros termos de autorização, palestras, passeatas, campanhas educativas, de prevenção 
em qualquer área, formaturas Militares, formaturas Civis, entre outros;  
5) Colaboração voluntária sem remuneração na manutenção da SEDE Quartel GM, Manual de Postura e 
Compostura GM, Corte de cabelo MILITAR podendo  a GM efetuar até mesmo o corte de cabelo na máquina 0 
(zero), Hierarquia e Disciplina Militar; 
6) Autorizo a utilização e divulgação de imagem por meio de qualquer tipo de publicidade (TV/JORNAL/SITES 
OUTROS). 

Declaro também ter conhecimento e estar de acordo com os objetivos e a metodologia usada nas 
atividades da Guarda Mirim da 2ª CIA PO – 8º BPM. Estou ciente de que o projeto tem cunho educacional e 
social, não implicando remuneração de qualquer natureza nem para meu filho nem para mim. 

 

Esta autorização é válida pelo prazo que meu filho (a) permanecer no programa/projeto, podendo ser 
rescindida em qualquer tempo, sem aviso prévio de ambas as partes. 
 

Machadinho D’oeste – Rondônia, _______de ______________de _______________ 
 
 

__________________________________________________________________ 
Assinatura do responsável Legal, com firma reconhecida em cartório 


