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CANDIDATOS AO gOvERNO DO RN 
DEbATEm SObRE SEguRANçA públICA

KARATê é NA ASSpmbm/RNENTREvISTA gAlERIA

A data escolhida pelos titulares das entidades 
representativas de praças e oficiais militares 
estaduais para o debate acerca da segurança 
pública estadual entre os candidatos ao 
Governo do RN não poderia ser mais 
propícia: 25 de agosto, Dia do Soldado. O 

evento, promovido pelas associações de 
militares na TV União, mobilizou uma plateia 
de mais de 150 pessoas, entre militares e seus 
familiares, representantes de associações em 
defesa da segurança e pessoas interessadas 
em conhecer as propostas dos candidatos 

ao governo do RN. Na ocasião, os candidatos 
Robério Paulino (PSOL), Henrique Eduardo 
Alves (PMDB), Simone Dutra (PSTU), 
Robinson Faria (PSD) e Araken Faria (PSL) 
puderam expor suas propostas na pauta 
eleita para a discussão.   #03

Alunos da turma de Karatê 
da Associação brilham em 
campeonatos nacionais e 
internacionais
#07

O advogado do setor jurídico da 
ASSPMBM/RN, Bruno Saldanha tira 
as principais dúvidas sobre ações 
de assédio moral e abuso de poder
#06

Você acompanha os melhores 
momentos da emblemática 
Domingueira da Independência, 
realizada no dia 07 de setembro
#11



COMPROMISSO COM A 
SEGURANÇA PÚBLICA

AS ASSOCIAÇõES 
REPRESENtAtIvAS 
NUNCA tIvERAM 
A INICIAtIvA dE 
dEBAtER COM O 
fUtURO GEStOR 
POtIGUAR, ISSO 
dEMONStRA NOSSO 
COMPROMISSO COM 
OS PROfISSIONAIS E, 
CONSEqUENtEMENtE, 
COM A SEGURANÇA dA 
POPULAÇãO”
1º Sargento Eliabe Marques 
Presidente da ASSPMBM/RN 

A noite de segunda-feira, 25 de março de 2014 entrou para a história, pois 
numa demonstração de compromisso com os profissionais e com a população, 
as associações representativas dos militares estaduais realizaram, de forma inédita, 
o primeiro debate com os candidatos ao governo do RN acerca da segurança 
pública estadual. O debate promovido pelas associações de Oficiais e Praças 
foi transmitido ao vivo pela TV União e mobilizou uma plateia de mais de 150 
pessoas, entre militares e seus familiares, representantes de associações e pessoas 
interessadas em conhecer as propostas dos candidatos ao governo do RN. 

Na ocasião, os candidatos Robério Paulino (PSOL), Henrique Eduardo Alves 
(PMDB), Simone Dutra (PSTU), Robinson Faria (PSD) e Araken Faria (PSL) puderam 
expor suas propostas na pauta eleita para a discussão. O debate teve o objetivo 
de chamar a atenção da população para o tema segurança pública. Esta foi 
uma oportunidade que a população e os profissionais tiveram para avaliar se os 
candidatos estão preparados para resolver os problemas da segurança pública, já 
que a violência cresce a cada dia e as providências precisam ser tomadas. 

Durante as falas foram apresentadas propostas comuns entre os 
governadoráveis, como priorizar a Segurança Pública, dar melhores 
condições de trabalho aos profissionais e equipar os batalhões com serviço 
de inteligência. Eles também ouviram proposições relacionadas às bandeiras 
defendidas pelas associações, dentre elas: a remuneração dos militares 
estaduais; a atualização e o cumprimento da legislação – especialmente da Lei 
de Promoção de Praças –; a reforma do Estatuto; a extinção do Regulamento 
Disciplinar da PM (RDPM); criação do Código de Ética e a melhoria no sistema 
de saúde oferecido aos PMs e BMs. 

Além de proporcionar uma discussão em torno da Segurança Pública, as 
entidades representativas elaboraram, em conjunto, uma “Carta de Intenções”, 
na qual constam todas as reivindicações defendidas pela categoria policial e 
bombeiro militar do RN. As cartas foram entregues aos candidatos no final do 
encontro e servirão de subsídio para o futuro governador gerir as demandas e 
políticas para segurança.

Esperamos que o governador tenha assimilado o que precisa ser feito pela 
Segurança Pública a partir desse evento inédito. As associações representativas 
nunca tiveram a iniciativa de debater com o futuro gestor potiguar, isso 
demonstra nosso compromisso com os profissionais e, consequentemente, com 
a segurança da população. Continuaremos lutando pelos nossos direitos. Vamos 
exigir respeito e valorização profissional neste e nos próximos governos para 
podermos continuar defendendo a população como ela merece e tem direito.

Eliabe Marques - 1º Sargento
Presidente da ASSPMBM/RN
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A data escolhida pelos titulares das 
entidades representativas de praças e oficiais 
militares estaduais para o debate acerca 
da segurança pública estadual entre os 
candidatos ao Governo do RN não poderia ser 
mais propícia: 25 de agosto, Dia do Soldado. 
O evento, promovido pelas associações de 
militares na TV União, mobilizou uma plateia 
de mais de 150 pessoas, entre militares e seus 
familiares, representantes de associações em 
defesa da segurança e pessoas interessadas 
em conhecer as propostas dos candidatos 
ao governo do RN. Na ocasião, os candidatos 

Robério Paulino (PSOL), Henrique Eduardo 
Alves (PMDB), Simone Dutra (PSTU), Robinson 
Faria (PSD) e Araken Faria (PSL) puderam 
expor suas propostas na pauta eleita para a 
discussão. 

O debate teve o objetivo de chamar 
atenção da população para o tema segurança 
pública. “Esta foi uma oportunidade que a 
população potiguar teve para avaliar se os 
candidatos estão preparados para resolver 
os problemas da segurança pública, já que a 
violência cresce a cada dia e as providências 
precisam ser tomadas”, explica Eliabe Marques, 

presidente da ASSPMBM/RN. 
Muitas das propostas apresentadas eram 

comuns entre os governadoráveis, como 
priorizar a segurança pública, dar melhores 
condições de trabalho aos profissionais da 
Polícia e Corpo de Bombeiros, aumentar o 
efetivo das corporações através de concurso 
público e equipar os batalhões com serviço 
de inteligência. Também pôde-se ouvir 
proposições relacionadas às bandeiras 
defendidas pelas associações, dentre elas: 
desmilitarização, convocação dos 824 
soldados, melhoria no sistema de saúde 

Promovido Pelas associações de militares estaduais, o debate foi transmitido ao 
vivo Pela tv união e teve como objetivo chamar a atenção da PoPulação Para o tema

Candidatos ao governo do rn 
debatem sobre segurança públiCa

O debate contou com a participação 
efetiva da população
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prinCipais 
propostas:

Representantes das Associações de 
praças e oficiais do RN reunidos

Eliabe Marques assina Carta de Intenções - 
documento entregue aos candidatos

Cartas de Intenções também estão 
disponíveis no site da ASSPMBMRN

oferecido aos PMs e BMs, o recebimento do 
subsídio e a progressão na carreira. 

Entre os presentes, também estavam 
representantes dos 824 convocados no último 
concurso realizado pela PMRN. “Queremos 
agradecer a iniciativa das associações em 
promover esse debate. A segurança pública 
está um caos e é importante a presença 
de todos nesse momento. Estou aqui não 
só como concursado mas como cidadão”, 
ressaltou Evando da Silva, representante dos 
824 convocados. 

Embora todas as atenções estivessem 

voltadas para o debate, a união e a força 
foram aspectos marcantes do evento, 
demonstrados pelas associações de oficiais 
e praças ao conseguirem organizar tamanho 
acontecimento. Além de proporcionar uma 
discussão em torno da segurança, as entidades 
representativas elaboraram, em conjunto, uma 
“Carta de Intenções”, na qual constam todas as 
reivindicações defendidas pelas associações. 
As cartas foram entregues aos candidatos no 
final do encontro e servirão de subsídio para 
o próximo governante do estado gerir as 
demandas e políticas para segurança. 

araken Faria:
 } Convocação dos 824;
 } Realização de concursos com a finalidade 

de suprir o deficit de quatro mil policiais;
 } Qualificação dos policiais; 
 } Coletes e armas individualizados para cada 

agende de segurança.

Henrique Eduardo Alves:
 } Gestão integrada com a pasta da 

segurança diretamente vinculada ao  
gabinete do governador;

 } Demarcar as áreas de maior 
vulnerabilidade e promover a ocupação 
policial nesses locais;

 } Motivar os profissionais da segurança 
púbica e equipar com aparatos tecnológicos 
os comandos;

 } Combate as drogas com políticas 
preventivas.

Robério Paulino:
 } Equipar as polícias (melhorar as viaturas) e 

informatizar as delegacias;
 } Convocação dos 824 aprovados;
 } Viabilizar o plano de carreira dos policiais;
 } Elevar para 15% o orçamento direcionado 

para a segurança;
 } Estabelecer a jornada de trabalho  

para os policiais;  
 } Trazer melhorias na educação como forma 

de prevenção à violência.

Robinson Faria:
 } Implantação da “Polícia de Proximidade”, 

com a ronda cidadã e a ronda de quarteirão;
 } Criação do “Centro de Comando de 

Controle”, que concentra várias programas sob 
um só comando;

 } Direcionar parte do orçamento  
em tecnologia;

 } Criar a “Fronteira Digital”, que visa 
resguardar as entradas e saídas do estado;

 } Convocação dos 824 concursados;
 } Políticas de combate ao crack.

Simone Dutra: 
 } Desmilitarização; 
 } Convocação dos 824;
 } Promover concursos para prover  

maior efetivo;
 } Reestruturar a polícia com equipamentos 

e reestabelecer condições de trabalho;
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Para incentivar ainda mais a busca por uma 
melhor qualidade de vida para os associados e 
familiares e, tendo em vista a necessidade de 
oferecer a eles um atendimento especializado 
voltado para a área da nutrição, a ASSPMBM/
RN realizou, no dia 12 de agosto, mais uma 
importante parceria. Desta vez, o novo convênio 
da Associação foi firmado com a nutricionista 
especializada em nutrição clínica avançada e 
esportiva, Rarynna Fonseca. Desde então, a 
profissional realiza atendimentos com 40% de 
desconto a associados e familiares (filhos, esposo 
ou esposa e pais).

Para a nutricionista Rarynna Fonseca, o 
cotidiano enfrentado por policiais e bombeiros 
militares, por si só, já exige a adoção de uma 
dieta diferenciada por eles, sob a orientação de 
um profissional especializado na área. “Como 
possuem uma rotina de trabalho que exige 
muito do corpo e da mente e por terem horários 
diferenciados de trabalho, escalas e serviços 
que mudam entre o dia e a noite é necessário 
que contem com a ajuda de um profissional 
especializado. Uma alimentação correta pode 
melhorar a disposição, resistência, preparo físico e 
saúde desse militar”, destaca.

Além disso, a nutricionista ressalta o papel 
do profissional da área também no auxílio à 
prevenção de doenças. “Com o acompanhamento 
de um nutricionista para a montagem do cardápio 
mais indicado, será respeitada a individualidade 
biológica de cada indivíduo, sua rotina e estilo 
de vida, cuidando não só da aparência física, 
mas da sua saúde, para que seja indicada uma 
alimentação balanceada e equilibrada, que previna 
e/ou trate doenças existentes”, orienta.

Rarynna Fonseca indica para os militares, a 
preferência por alimentos mais naturais, com 
pouca gordura, pouco açúcar e sódio reduzido. 
“Dentre eles, estão arroz integral, pão de centeio, 
aveia e farelos de trigo”, observa. O aumento da 
ingestão de líquidos também é recomendado 
pela nutricionista. “Além da água é importante 
que optem, principalmente, por sucos naturais, 
como de laranja, acerola, abacaxi, caju, limão, 
tangerina, morango. Ricas em vitamina C, essas 
frutas aumentam a absorção do ferro pelo 
organismo”, explica. 

Na lista de alimentos que devem ser evitados 

estão frituras e gorduras em excesso, alimentos 
industrializados, além dos ricos em sódio e açúcar. 
“É recomendado que evitem os embutidos 
também, já que contêm além de muita gordura, 
muito sal. A escolha por alimentos mais saudáveis 
ajuda na prevenção e tratamento de doenças 
como obesidade, hipertensão, diabetes, além de 
melhorar o condicionamento físico e estético, 
controlando o ganho de peso”, friza.

Interessados em receber os atendimentos 
da nutricionista podem agendá-los, através dos 
seguintes contatos: 8610-4585/ 9935-8283. As 
consultas acontecem no CR Centro de Terapia e 
Nutrição, localizado na Rua Presidente Quaresma, 
798, Alecrim.  

A nutricionistA rArynnA FonsecA é mAis novA conveniAdA à AssociAção e trAz dicAs importAntes sobre os 
cuidAdos que policiAis e bombeiros militAres precisAm ter com A dietA pArA umA melhor quAlidAde de vidA

Militares precisaM
de aliMentação diferenciada

Presdente da ASSPMBM/RN Eliabe Marques, 
nutricionista Rarynna Fonseca e o diretor jurídico 
da Associação Ivonaldo Marreiro, no momento da 
assinatura da parceria

Mais convênios
Além de poder contar com uma orientação nutricional 
específica, a preço diferenciado, o nosso associado 
também tem acesso a preços especiais nos demais 
convênios firmados pela ASSPMBM/RN na área de 
saúde. Conheça alguns:

Hapvida: Associados e familiares pode contar o 
plano, que hoje virou líder do mercado de saúde que 

mais cresce no Brasil, com descontos de até 30%. 
Interessados devem entrar em contato com a corretora 
Ana Lúcia, através dos números: 8867-0051/ 8894-3986 
e 9632-4115;

clube do dente: O associado também tem acesso a 
atendimentos odontológicos pagando apenas R$15 por 
mês. Em caso de indicação de um ou mais dependentes, 
fica isento da mensalidade. Para mais informações, 
associados devem entrar em contato com a secretaria 
da ASSPMBM/RN, através do número: 3223-8601. 

Que tal coMeçar 
Hoje uMa rotina 
aliMentar 
saudável? 
Para incentivar esse hábito, a nutricionista da 
ASSPMBM/RN traz uma receita fácil e saborosa, 
ideal para ser consumida nos momentos de 
pré-treino, nos lanches ou durante a ceia. 
Confira abaixo: 

overniGHt
 
ingredientes: 
2 Colheres de leite desnatado ou de soja
5 colheres de iogurte 
2 colheres de chia
3 colheres de aveia
Mix de castanhas ou oleaginosas a gosto
Frutas da época e de sua preferência 

Modo de preparo: 
Em um recipiente, misture a aveia e o leite e 
reserve. Misture a chia com o iogurte, escolha 
um recipiente de vidro para montar: comece 
a montar as camadas, primeiro o iogurte 
misturado com a chia, depois uma camada 
de fruta, outra de aveia com leite, e continue 
intercalando até o final. Sugestão: deixar na 
geladeira de um dia para o outro para ficar 
mais saboroso. 

nutrição #5 



Erroneamente justificadas pela obediência 
dos princípios de hierarquia e disciplina que 
regem as corporações militares, as práticas de 
assédio moral e abuso de poder ainda fazem 
parte da rotina de policiais e bombeiros militares 
do RN.  A ASSPMBM/RN, por meio do seu 
departamento jurídico, deu um importante passo 
na luta contra tais ações, no dia 31 de julho. Nesta 
data foi publicada no Diário Oficial do Estado 
decisão judicial favorável ao sócio da entidade, 
que acionou a equipe do setor jurídico para se 
proteger judicialmente das ações de abuso de 
poder e assédio moral dentro da Polícia Militar. 
Para elucidar as principais dúvidas a respeito desse 
tema, o Jornal O Tiradentes traz para a seção 
“Entrevista” desta edição, a palavra do advogado do 
setor jurídico da ASSPMBM/RN, Bruno Saldanha.  

Qual a definição do assédio moral e a sua 
relação com o abuso de poder, na esfera 
militar? 

Não há uma definição legal e ampla sobre o 
assedio moral. O que temos hoje são princípios 
estabelecidos pela Constituição Federal, os 
quais protegem a honra, a dignidade e a 
integridade moral das pessoas (art. 5º, V da CF) 
e, por analogia, a algumas regras do direito 
do trabalho. No caso do Rio Grande do Norte, 
tanto o malfadado Regulamento Disciplinar 
da PM, bem como o seu desatualizado 
estatuto, também aplicável aos Bombeiros, 
estabelecem alguns preceitos e princípios 
que privilegiam a civilidade, a urbanidade e o 
respeito nas relações entre seus membros. Para 
compreensão da ocorrência deste fenômeno 
(assédio moral), é muito importante que o 
policial e bombeiro militar saiba diferenciar 
dois institutos que frequentemente são 
confundidos: o dano moral e o assedio moral. 
Apesar de terem como objeto de violação, o 
patrimônio moral do indivíduo, se diferenciam 
pelo fato de que no caso do dano moral, a 
violação da dignidade, da moral e da honra são 
pontuais. Ao contrário do assédio moral, que se 
caracteriza por ser constante e direcionado ao 
trabalhador. No meio militar, essa situação se 

AdvogAdo dA 
ASSPMBM/RN fAlA 
SoBRe ASSédio 
MoRAl e ABuSo de 
PodeR NA eSfeRA 
MilitAR

Não eSMoReçAM, 
SejAM fiRMeS, 

PRocuReM SeuS 
diReitoS, ReúNAM 

PRovAS e evideNciAiS. 
PRocuReM AS 
ASSociAçõeS A 

que PeRteNceM. 
NA ASSPMBMRN 

o coRPo juRídico 
eStá PRePARAdo, 

iNtegRAdo e 
quAlificAdo PARA 

oRieNtAR e AjudAR o 
PoliciAl e o BoMBeiRo 

MilitAR A SuPeRAR 
eSSAS SituAçõeS

Bruno Saldanha
Advogado da ASSPMBM

subordinado, geralmente utiliza-se do poder 
que o Estado lhe conferiu por lei, para, de 
alguma forma legitimar estes atos.   

Como identificar essas situações?
O militar pode identificá-las em qualquer 

conduta abusiva que atente, por sua repetição, 
contra a sua dignidade ou integridade 
psíquica ou física, ameaçando sua função 
ou degradando o clima do serviço. O mais 
frequente é o tratamento diferenciado entre 
subordinados. É a exposição do militar a 
situações humilhantes e constrangedoras, 
repetitivas e prolongadas durante a jornada 
de trabalho. São mais comuns em relações 
hierárquicas autoritárias e assimétricas, em 
que predominam condutas negativas, relações 
desumanas e aéticas de longa duração.

Identificados esses casos, como o militar 
estadual deve proceder? Por onde 
começar?

A primeira coisa que o militar deve fazer é 
procurar se informar, utilizar o regulamento a 
seu favor, reunir provas, evidências e manter a 
calma. As associações de militares do RN têm 
corpos jurídicos extremamente qualificados 
e de competência reconhecida. Nesse 
contexto, com muita luta e dedicação estamos 
conseguindo reverter, em alguns casos, 
este quadro de assédio moral e desrespeito 
à dignidade do Policial e Bombeiro Militar. 
Recentemente conseguimos obter êxito em 
vários processos junto à Auditoria Militar do 
Estado que, felizmente, está acordando para 
este fenômeno e agindo com mais rigor nestes 
casos.

 O que o Sr. diria aos policiais e bombeiros 
militares que vivenciam essas situações, 
mas ainda não tiveram a iniciativa de 
denunciá-las? Por que devem ser levadas 
a sério?

 Não esmoreçam, sejam firmes, procurem 
seus direitos, reúnam provas e evidenciais. 
Procurem as associações a que pertencem. Na 
ASSPMBMRN o corpo jurídico está preparado, 
integrado e qualificado para orientar e ajudar 
o Policial e o Bombeiro Militar a superar essas 
situações. Dirijo também minhas palavras 
aos gestores da Policia Militar e do Corpo 
de Bombeiros para que olhem esta situação 
com mais cuidado. Os afastamentos para 
tratamento psicológico e psiquiátrico são 
cada vez mais frequentes, é preciso haver mais 
conscientização de que o maior patrimônio 
das organizações militares é o ser humano que 
está lá, diariamente, arriscando sua vida. 

potencializa pela distorção de dois 
princípios dos mais importantes 
para a estrutura desta organização, 
a hierarquia e a disciplina, 
uma vez que esses, em muitas 
oportunidades, são utilizados 
como artifício e escudo para 
justificar condutas lamentáveis que, 
claramente, não servem ao interesse 
público, mas sim, ao privado 
de determinadas autoridades. É 
justamente aí que há uma conexão 
quase que umbilical entre assédio 
moral e abuso de autoridade, 
pois, a autoridade militar para 
perseguir, açoitar ou humilhar o seu 
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Turma de KaraTê da aSSPmBm/rN é 
deSTaque em camPeoNaToS NacioNaiS
O cursO é gratuitO para assOciadOs, seus dependentes e bOlsistas. a cOmunidade 
também pOde participar das aulas, pOr uma mensalidade simbólica de r$30

Todas as segundas e quartas-feiras, das 19h 
às 20h30, o espaço físico do Clube Tiradentes 
se transforma em um legítimo centro de 
treinamento para uma das artes marciais mais 
antigas da humanidade: o Karatê. Comandada 
pelo diretor de esporte, lazer e cultura da 
ASSPMBM/RN, sargento Erivaldo Silva, mais 
conhecido pelos alunos como “Professor 
Novinho”, a turma de Karatê da Associação 
é formada por karatecas de todas as idades, 
e atende a desde iniciantes no esporte, aos 
atletas mais experientes, que já colecionam 
diversos títulos em campeonatos nacionais e 
internacionais.

Medalha de ouro nas categorias Kumite 
e Kata do Campeonato Brasileiro de Karatê, 
realizado na cidade de São Luis, em setembro, a 
estudante de vinte e seis anos, Katianne Raíssa 
Silva dedica a vitória à ASSPMBM/RN. Isso porque, 
para participar da competição, contou com o 
apoio da entidade para ter acesso, gratuito, aos 
treinamentos. “O incentivo do professor ‘Novinho’, 
das amizades e da família também contribuiu 
bastante para a conquista. Se não fosse pelo 
apoio da Associação, talvez eu nem tivesse 
conseguido participar desse evento”, comenta.

Quem também faz parte da turma da 
ASSPMBM/RN e teve a chance de competir no 
Campeonato Mundial de Karatê é o aluno Lucas 
de Oliveira. De malas prontas, ele participará 
de 10 a 12 de outubro da competição que 
acontece na Argentina. Com apenas treze anos 
de idade, o karateca já coleciona títulos no 
esporte, sendo tricampeão brasileiro, tricampeão 

estadual e campeão 
Panamericano. Mesmo 
com tantas conquistas, 
o aluno não esconde a 
admiração pelo mestre. 
“O professor ‘Novinho’ 
é maravilhoso. É bem 
exigente. Em todos os 
campeonatos ele sai 
premiado e também 
incentiva todos a 
buscar isso também”, 
completa.

O respeito e a 
admiração dos alunos 
da turma de Karatê 
da Associação pelo 
professor Erivaldo 
Silva se fundamenta 
também pelo vasto 
histórico de titulações 
que possui no esporte. O diretor da ASSPMBM/
RN é tricampeão estadual, bicampeão norte-
nordeste e campeão brasileiro na arte marcial.  
“Graças a Deus, todos os alunos têm me dado 
muito orgulho. Quando a gente participa de 
alguma competição, todos são premiados, 
do primeiro lugar ao terceiro. Na primeira fase 
do campeonato estadual, a gente levou treze 
atletas, desses, dez ficaram em primeiro lugar e 
dois, em terceiro, inclusive eu”, comemora. 

O professor Erivaldo Silva também explica 
que, além de incentivar a aplicação da disciplina 
no dia a dia, a prática do Karatê tem o poder de 

transformação social. 
“O karatê, além de 
ser uma arte milenar, 
consiste em uma 
arte militar, pela 
questão de unir 
hierarquia e respeito, 
representadas 
claramente através 
das cores das 
faixas. Já tive a 
oportunidade de 
dar aula em uma 
comunidade carente 
muito violenta e, 
graças a Deus, a 
gente conseguiu 
tirar muitos alunos 
de uma vida cheia 
de erros. O karatê, apesar de ser uma arte de 
defesa pessoal, trabalha o autocontrole do atleta”, 
destaca.

Para aqueles que ainda não conhecem a 
turma de Karatê da ASSPMBM/RN, o diretor de 
esporte, lazer e cultura da entidade faz o convite. 
“Sócios, seus familiares e não sócios podem 
participar. Aqueles que não tiverem condições 
de pagar também podem ser bolsistas. A 
gente atende a todas as idades. Caso apareça a 
demanda, podemos criar também uma turma 
só para os pais dos alunos”, finaliza. Para mais 
informações, interessados devem entrar em 
contato com a secretaria da Associação, através 
do número: 3223-8601.

O aluno Lucas de 
Oliveira participa 

em outubro do 
Campeonato 

Mundial de Karatê, 
na Argentina

De acordo com o diretor de Eporte, Lazer e Cultura, sargento Erivaldo, 
competência e  união são marcas registradas da turma

Com apenas quatro 
anos, Angel Heloisy 
é aluna mais 
nova da turma da 
Associação e neste 
ano foi campeã da 
primeira e segunda 
fase estadual de 
Karatê Escolar 

A estudante 
Katianne Raíssa já 

coleciona títulos 
no esporte
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ASSPMBM/RN ReAlizA eNtRegA do 
PRêMio dA “Ação eNtRe AMigoS”

PReSideNte dA
ASSPMBM/RN RePReSeNtA 
PRAçAS do NoRdeSte NA 
etAPA NAcioNAl do eveNto 
diálogoS RegioNAiS

O sOrteiO fOi realizadO nO dia 26 de julhO e cOntemplOu O 
ceramista dO municípiO de santana dO seridó, jOsé azevedO 
da luz, que recebeu a premiaçãO nO dia 09 de setembrO

Pela quarta vez consecutiva, a Ação Entre 
Amigos desenvolvida pela ASSPMBM/RN foi 
um sucesso! Através do sorteio de uma moto 
modelo Honda Fan, 125 cc, 0 Km, pela extração 
do primeiro prêmio da Loteria Federal no dia 26 
de julho deste ano, foi possível a venda de 200 
cupons. A ação possibilitou a arrecadação de R$ 
6 mil, destinados para melhorias nas instalações 
físicas da Associação e teve como felizardo o 
ceramista de Jardim do Seridó, José Azevedo da 
Luz, que foi buscar o prêmio no Clube Tiradentes, 
na manhã desta terça (09).

Morador do sítio Tuiú, localizado no 
município de Santana do Seridó, que fica a 
aproximadamente 280 km de Natal, o ceramista 
José Azevedo da Luz vem participando de 
todas as edições da ação e, através da cartela de 
número 7357, foi contemplado pelo sorteio. Ele 
disse se sentir satisfeito com a transparência da 
campanha. “Primeiramente gostaria de agradecer 
a Deus pela conquista. Me sinto muito feliz em 
poder participar de uma ação transparente em 
todas as suas etapas, feita por pessoas de bem”, 
comemora. 

Neste ano, a ação foi fruto de uma parceria 
entre a Associação e a empresa Lopes & Fortaleza 
e teve como público-alvo, empresários, parceiros 
da entidade e demais comerciantes do Estado, 
que de forma totalmente voluntária, participaram 
da dinâmica. A cada cupom vendido, no valor de 
R$ 150, R$ 30 foram destinados à Associação, que 
pôde realizar a reforma do seu Hotel de Trânsito, 
voltado para receber associados do interior do 
Estado, que vêm à capital resolver demandas 
pessoais ou profissionais. 

“A entidade irá oferecer mais esse suporte não 
só aos nossos associados do RN, mas também aos 
policiais e bombeiros de outros estados, sócios 
das nossas associações “co-irmãs” que geralmente 
procuram a entidade para ficar hospedados”, 
explica o titular da ASSPMBM/RN, Eliabe Marques. 
O presidente da Associação destaca também 
o sucesso da “Ação entre Amigos”, através do 
reconhecimento do público. “A aceitação tem 
sido muito boa e nós atribuímos isso justamente 
à questão da transparência, da credibilidade, e, 
acima de tudo à seriedade com que nós estamos 
desenvolvendo essas atividades”, finaliza. 

Eleito juntamente com o soldado 
Leite (Maranhão) e o sargento Jorge Vieira 
(Sergipe) para representar os praças da 
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do 
Nordeste, o presidente da ASSPMBM/RN 
Eliabe Marques seguiu rumo à Brasília, no 
fim de agosto, onde participou da etapa 
nacional do evento Diálogos Regionais. 
Realizado pelo Ministério da Justiça, o 
encontro faz parte dos preparativos para 
a 2ª Conferência Nacional de Segurança 
Pública – CONSEG 2015 e aconteceu 
entre os dias 27 e 29 de agosto, no 
Centro Internacional de Convenções de 
Brasília (CICB). A participação do titular da 
Associação no evento nacional foi resultado 
de uma eleição realizada no encontro 
Diálogos Regionais etapa Nordeste, 
realizado no fim do mês de abril, em 
Fortaleza.

O encontro nacional pretende discutir 
os principais rumos da segurança pública 
do País e conta com a participação de 
representantes dos três segmentos 
que compõem o Conselho Nacional de 
Segurança Pública: o poder público, os 
trabalhadores da área de segurança pública 
e a sociedade civil. Na ocasião, enquanto 
“porta-voz” da classe, Eliabe Marques levou 
para discussão, nas plenárias e nos grupos 
de trabalho previstos na programação, 
as principais demandas dos profissionais 
da segurança pública, além de possíveis 
soluções para atendê-las.  

Os resultados de todas as edições 
dos eventos Diálogos Regionais poderão 
ser conferidos pela sociedade, durante 
a 2ª edição da Conferência Nacional de 
Segurança Pública-CONSEG, que já está 
confirmada para o mês de maio de 2015, 
em Brasília.

Eliabe Marques e o diretor 
de Relações Públicas da 
Associação Alessandro 
Dantas realizam entrega do 
prêmio ao ganhador

Cartela com 
a numeração 

premiada
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PALAVRA DO 
ASSOCIADO 

Sou pensionista e 
associada à ASSPMBM/
RN. Frequento todas as 
domingueiras do Clube 
Tiradentes e acho que 
esse evento é uma 
boa oportunidade de 
confraternizar os associados 
e suas famílias. No Dia das 
Crianças, trouxe meus netos 
para cá por saber que se trata 
de um ambiente seguro e 
muito familiar. 

Também agradeço à 
associação pela variedade de 
convênios que ela oferece. A 
parceria que mais gosto é a 
firmada com o Ma-noa. Minha 
filha, que faz parte do Corpo 
de Bombeiros, achou tudo tão 
bom que resolveu também se 
associar. 

Finalmente, recomendo 
aos pensionistas que também 
se associem e conheçam um 
pouco do trabalho realizado 
pela ASSPMBM/RN. Vale muito 
a pena.

“A PARCeRIA que 
mAIS gOStO é A 
fIRmADA COm O 
mA-nOA. mInhA 
fILhA, que fAz 
PARte DO CORPO 
De BOmBeIROS, 
AChOu tuDO 
tãO BOm que 
ReSOLVeu tAmBém 
Se ASSOCIAR”.
IRACI BARBOSA 
BORgeS 
Pensionista associada  

COmunICADO 
ImPORtAnte

Caro associado, 

No intuito de melhorar nossa comunicação e prestar um 

serviço de qualidade a VOCÊ, solicitamos mantenha atualizados 

seus dados cadastrais e de seus dependentes. 

Além de confirmar e atualizar o cadastro, VOCÊ também deve 

entregar cópias dos seguintes documentos: 

 } Identidade funcional; 

 } Certidão de nascimento ou identidade dos dependentes; 

 } Certidão de casamento ou declaração de união estável com 

firma reconhecida; 

 } Comprovante de residência (completo e atualizado); 

 } 01 (uma) foto 3x4 (do associado e seus dependentes).

Informamos também que a ASSPMBM/RN está 

confeccionando as carteiras de identificação dos associados 

e seus dependentes, documento este que será adotado para 

acesso ao Clube Tiradentes, bem como para utilizar os serviços e 

convênios oferecidos pela Associação.

Aos associados que já enviaram a documentação e ainda 

não receberam a carteira, por favor, entrem em contato com a 

Entidade.

Os procedimentos devem ser realizados na Secretaria da 

Associação de segunda a sexta, das 08h às 12h e das 14h às 17h. 

Mais informações pelo telefone (84) 3223-8601.

OBSERVE:

Para efeito de benefícios da ASSPMBM/RN, são considerados 

Dependentes dos associados:

 } O (a) Cônjuge;

 } Filhos menores de 18 anos não emancipados;

 } Filhos solteiros até 18 anos;

 } O companheiro ou a companheira (neste caso é necessário 

apresentar declaração de união estável).

Atenciosamente,

A Diretoria
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Receitas (R$)

Mensalidades 35.561,77

Benefícios      897,25

Transportada Mês Anterior 1.081,12     

total GeRal das Receitas 37.540,14

despesas

ORDENADOS E SALÁRIOS 3.622,64

FGTS 331,57

AUXÍLIO TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS 440,00

HONORÁRIO CONTÁBEL 1.000,00

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 10.626,00

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 2.800,00

REPASSE CLUBE DO DENTE 897,25

TELEFONE/INTERNET 371,75

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (CINEGRAFISTA) 100,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (DOMINGUEIRA) 879,78

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PEDREIRO) 1.015,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO 
PISCINA)

400,00

DIAGRAMAÇÃO JORNAL O TIRADENTES 480,00

EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES 3.000,00

SITE MANUTENÇÃO 252,40

MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPAROS 1.060,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO 183,45

MATERIAL DE LIMPEZA 333,11

MATERIAL DE INFORMÁTICA 165,00

MATERILA DE CONSTRUÇÃO 2.074,00

AUXÍLIO ASSOCIADO EM SITUAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA 

763,23

COMBUSTÍVEL 1.492,43

ÁGUA 1.839,95

ENERGIA 1.466,27

HOSPEDAGEM 334,00

EMPRÉSTIMO 840,00

CORREIOS E TELEGRÁFOS 610,96

DESPESAS BANCÁRIAS 60,90

total GeRal das despesas 37.439,69

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE AO 
MÊS DE JUNHO DE 2014

Resumo

Total das Receitas 37.540,14

Total das Despesas 37.439,69

supeRávit 100,45

Receitas (R$)

Mensalidades 34.186,18

Benefícios 405,00

Transportada Mês Anterior 100,45

total GeRal das Receitas 34.691,63

despesas

ORDENADOS E SALÁRIOS 3.622,64

INSS 1.608,34

FGTS 917,86

AUXÍLIO TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS 493,50

HONORÁRIO CONTÁBEL 1.450,00

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 10.026,00

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 2.800,00

REPASSE CLUBE DO DENTE 405,00

TELEFONE/INTERNET 527,36

ENERGIA 262,62

ÁGUA 331,16

PUBLICIDADE E PROPAGANDA 180,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 3.970,00

EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES 1.067,52

MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPAROS 500,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO 345,00

MATERIAL DE LIMPEZA 109,84

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 2.184,30

COMBUSTÍVEL 537,62

LOCAÇÃO MESAS E CADEIRAS 610,00

LOCAÇÃO DE TENDAS (ACAMPAMENTO 
GOVERNADORIA)

1.145,00

LOCAÇÃO ANDAIME 324,00

AUXÍLIO Á ASSOCIADO EM SITUAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA

290,00

MANUTENÇÃO VEICULAR 200,00

DESPESAS BANCÁRIAS 47,50

total GeRal das despesas 33.955,26

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE 
AO MÊS DE JULHO DE 2014

Resumo

Total das Receitas 34.691,63

Total das Despesas 33.955,26

supeRávit 736,37

Receitas (R$)

Mensalidades 33.719,16

Benefícios 809,95

Transportada Mês Anterior 736,37

total GeRal das Receitas 35.265,48

despesas

ORDENADOS E SALÁRIOS 3.622,64

FGTS 645,84

INSS 1.624,42

AUXÍLIO TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS 517,00

HONORÁRIO CONTÁBEL 1.000,00

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 10.591,00

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 2.800,00

TELEFONE/INTERNET 226,74

ENERGIA 336,61

ÁGUA 649,39

SITE MANUTENÇÃO 530,59

SITE DOMÍNIO 57,00

PUBLICIDADE E PROPAGANDA 500,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 3.250,00

EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES 933,71

MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPAROS 415,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO 168,00

MATERIAL DE LIMPEZA 199,19

COMBUSTÍVEL 955,18

MATERIAL DE INFORMÁTICA 190,00

AUXÍLIO ASSOCIADO EM SITUAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA

614,14

REPASSE CLUBE DO DENTE 1.196,95

DOAÇÃO 400,00

EMPRÉSTIMO 420,00

HOSPEDAGEM 90,00

MANUTENÇÃO VEICULAR 211,00

DESPESAS BANCÁRIAS 57,30

total GeRal das despesas 32.201,70

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE 
AO MÊS DE AGOSTO DE 2014

Resumo

Total das Receitas 35.265,48

Total das Despesas 32.201,78

supeRávit 3.063,70

No intuito de caracterizar nossa gestão pautada no principio da transparência, a ASSPMBM/RN divulga o resultado das movimentações financeiras referentes aos meses 
de JUNHO, JULHO e AGOSTO de 2014. A prestação de contas da Entidade é elaborada sob a responsabilidade do Contador João Maria Silva Barreto (CRC 4971-RN). 
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O primeiro domingo de setembro foi 
de música e interação entre os policiais e 
bombeiros que foram aproveitar o feriado 
da Independência no Clube Tiradentes. A 
festa contou com a participação de mais de 
100 pessoas, entre associados, dependentes 
e convidados que puderam usufruir de 
toda área de lazer do clube, assim como, do 
Bingo da Independência, que sorteou cinco 
prêmios entre os participantes. Na galeria 
de fotos desta edição do O Tiradentes, você 
confere os principais momentos do evento 
que movimentou a ASSPMBM/RN. 

7 de setembro 
de festa na 
domingueira da 
independência 

galeria #11 



OUTUBRO/2014
01 TEN JOSE DELFINO FILHO
04 ST JURANDIR SOARES DA SILVA   
04 SGT FRANCIZOZI SANTOS  DE SOUZA MONTEIRO 
05 SGT JOSE EDMILSON BORGES DE OLIVEIRA 
05 ST ELIEL DO NASCIMENTO
06 SGT JAILSON SIPRIANO DA SILVA  
06 ST JOSE GOMES NETO 
08 ST  ANTONIO LEANDRO DA SILVA 
09 SGT EMANUEL FELIX DA SILVA 
09 SGT JEAN FRANCISCO MARTINS DE MELO 
10 SGT FRANCISCO CANINDE SILVA 
10 SGT JOSENILSON CARVALHO DE FREITAS
10 SGT ROBERTO ALVES DA SILVA 
11 CB LUIZ FIRMINO DE SOUZA 
11 SGT EDSON FERREIRA DE ANDRADE 
11 SGT JOSUE PEREIRA DA SILVA 
12 SGT WASHINGTON BEZERRA DA SILVA 
13 ST EDUARDO MONTEIRO MELO 
14 ST WASHINGTON DAMASCENO BORGES 
14 TEN JOCELI ELIAS CAVALCANTI 
14 SGT RIVAS RIBEIRO DE MACEDO 
14 SD EVERSON DE ALMEIDA MENDES  
15 SGT GEOVA ALVES DA SILVA 
16 SD JOSENILDO RODRIGUES DA ROCHA
17 SGT PAULO ROBERTO ALVES TAVARES
18 SGT PAULO INACIO SILVESTRE 
18 PEN VILMA MARLUCE SILVA 
18 SGT MARCOS ANTONIO DE CARVALHO 
18 SGT EDMILSON DANTAS BEZERRA 
19 SGT ROSINALDO BENTO DA SILVA 
19 SGT MARCELO COELHO DOS SANTOS 
19 SGT SERGIO LUIZ SOARES  DE FREITAS 
20 ST HENRIQUE DURVAL DE LIMA 
20 ST BARNABE DANTAS MONTEIRO 
22 SGT FRANCINALDO PINHEIRO
23 SGT JOSE LUIZ OLIVEIRA MEDEIROS 
23 ST RADIR FELIX DA SILVA 
23 SGT FRANCISCO DE CANINDE PEREIRA 
23 SGT CARLOS AUGUSTO DE FREITAS 
23 SGT MARCIA DE CARVALHO FERNANDES  
26 SGT AILTON FONSECA DA SILVA 
27 SGT JOSE AUGUSTO DE LIMA
28 SGT ARINALDO PESSOA LEAO 
28 SGT MARIA DE FATIMA DOS SANTOS BARRETO 
30 SGT FRANCISCO PALHARES DE FREITAS 
30 SGT JERRY KILDARY ARAUJO DA SILVA 
30 SGT EDUARDO DA SILVA 
30 SGT ALESSANDRO MEDEIROS DANTAS
30 SD DANIEL BALBY MORENO
31 SGT LUIZ GONZAGA DA SILVA 
31 SGT LUIZ ALEXANDRE FERREIRA LIMA 
31 SGT ADRIANO DA SILVA BEZERRA
 

nOvemBRO/2014
01 SGT MANOEL INACIO DA COSTA
01 SGT JURANDY CRUZ DOS ANJOS 
01 SGT MAGALY ROMEIRO GALVAO 
03 SGT EDVALDO PEREIRA DA SILVA  
04 SGT GENIVAL QUIRINO DE OLIVEIRA JUNIOR
04 SGT CARLOS AGOSTINHO DA SILVA 
04 SD ADRIANO RODRIGUES DE ARAUJO 
05 ST MIGUEL ARCANGELO DE SOUZA 
05 ST MARCOS ANTONIO DA SILVA 
05 SGT SANDRO FERREIRA MUNIZ 
05 SGT MARCOS AURELIO DO NASCIMENTO 
06 PEN IVONETE BARBOSA BERNARDINO 
06 SGT LUIZ DE CASTILHO NETO  
06 ST GEISA DA SILVA ALVES 
08 SGT MARCOS ANTONIO SILVA 
08 SGT CLAUDIO SOARES FELIX 
09 SGT MANOEL JERONIMO DA SILVA 
09 ST JOSUENO VENANCIO DA SILVA 
09 SD RAIMUNDO XAVIER DIAS 
09 SGT PAULO NAILTON DE SOUZA JUNIOR
10 PEN MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA 
10 SGT FRANCISCO DE ASSIS BRITO
10 SGT EMANUEL FLOR DO NASCIMENTO 
10 SGT LUCIANO MOREIRA DA SILVA 
12 SGT JOSE ARLINDO MARCULINO CABRAL 
12 SGT ANTONIO SERGIO DE FRANCA 
13 SGT ARISTELO DA SILVA PAIVA 
14 SGT MOISES BEM-HUR PIMENTEL DA SILVA
15 SD LUIZ IVO DE MOURA 
15 SGT CARLOS ALBERTO DA SILVA 
15 ST MANOEL BEVENUTO DA SILVA 
16 SD ARNALDO BENEDITO DE ARAUJO 
16 ST JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA 
17 SGT WAGNER PAULO DE MENEZES 
17 SGT LOURIVAL DE FIGUEIREDO 
17 SGT EDNALDO GOMES DA SILVA 
17 SGT GILMAR CESAR DE OLIVEIRA 
18 SGT FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO 
19 SGT JOAO MARINHO DE CARVALHO FILHO
20 PEN MARIA CICERA GOMES DE SOUZA
20 CB ANTONIO COSME DAS CHAGAS 
20 ST MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA 
20 ST LUIZ JUNIOR DA CUNHA 
21 SGT ELIAS NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE
21 SGT IRAN COSTA DE AZEVEDO 
21 SGT MIGUEL DE ARAUJO MAURICIO 
22 ST MARCIO COELHO MACEDO 
26 ST PEDRO MEDEIROS
26 ST SILVIA BEZERRA DANTAS DE MENDONCA
26 SGT JERRI ANDRIANE DOMINGOS 
27 SGT OLIMPIO ROBERTO DE OLIVEIRA 
27 SGT JOSE CUSTODIO DA SILVA NETO 
28 SGT ALDENOR CARNEIRO DA CUNHA 
29 ST MANOEL DA SILVA IMPERIAL
29 ST FRANCISCO CANINDE DA SILVA 
29 SGT ADOLFO HITLER ANDRADE SILVA 
29 SGT JOSE EZEQUIEL DA COSTA 
29 SGT RICARDO VIEIRA DA SILVA 
29 SGT EDSON DE OLIVEIRA GOMES

dezemBRO/2014
01 ST JOSE MAURICIO PEREIRA 
01 SGT ARTUR RAIMUNDO DE LIMA NETO 
01 ST FRANKELLAND MOTA DE AZEVEDO 
03 SGT JOSE MANOEL NUNES FILHO 
03 SGT INDEPENDENTE DA CRUZ COSTA 
03 SGT UIATANA PEREIRA DE SENA 
04 SGT SEBASTIÃO COSTA NETO 
06 SGT SAMUEL RAMOS ALVES 
07 SGT ARNAUD JOSE GOMES  
07 SGT KLEBER CORREIA LIMA DE AZEVEDO 
07 PEN ANA CLAUDIA RIBEIRO MACHADO 
08 SGT MARIO HERMES DE MOURA FILHO
09 ST ANTONIO GALVÃO
10 SGT FRANCISCO CANINDE DE SOUZA 
11 SGT JOSAFÁ FERREIRA 
11 SGT JOSIVALDO JOSE DE ARAUJO 
12 SGT AUSONIO TALIS FELIX DE LIMA 
13 SGT IRANILSON FERREIRA DE MOURA 
15 SGT ANTONIO ADELINO DOS SANTOS 
15 ST FRANCISCO CANINDE FERREIRA 
16 SGT JOSE BASILIO FILHO 
17 ST ANTONIO FERNANDES DE QUEIROZ  
17 SGT REINALDO PAULINO DOS SANTOS 
18 ST LAERCIO MATIAS DA SILVA 
18 SGT JOSE ATANASIO SILVA
19 SGT PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS 
19 SGT LUCIANO DA SILVA AZEVEDO 
20 SD JOACI DE ALMEIDA FILHO 
20 SGT EUSTAQUIO RUFINO DE OLIVEIRA 
21 SGT ERINALDO MALAQUIAS DA SILVA 
22 ST JOÃO MARIA DE LIMA 
22 SGT JOSE AMADEU VIEIRA 
23 SGT ROSERLEY EUFRAZIO DE MEDEIROS 
24 SGT CARLOS JOSE DA COSTA 
25 SGT MANOEL FELIX NETO
25 SGT JOÃO MARIA DE ASSIS VARELA
25 ST ALJEAN BATISTA DO NASCIMENTO 
25 CB ANTONIO EDUARDO LIMA DE ARAUJO
26 SGT FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA CRISTIN 
26 SGT FRANCISCO ANDRE DOS SANTOS 
26 SGT ELIABE MARQUES DA SILVA 
26 SGT SEVERINO FERNANDES BEZERRA 
27 SGT CARLOS ANTONIO DE GOIS
27 SGT AMARILDO DOS SANTOS CANELA 
28 SGT LENILSON EDIS DE LIMA FERREIRA 
28 ST GERALDO XAVIER DA CAMARA  
28 SGT MAGNUS MAVIGNIER DA SILVA MELO 
29 ST RECKITT FERREIRA DA COSTA 
29 SGT REINALDO EURICO DE OLIVEIRA 
31 ST JOÃO NAUTA ALVES VARELA
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