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CateGorias se UneM na Maior
ProMoÇÃo da história do rn
De janeiro a novembro de 2015, 2.300 policiais e bombeiros foram promovidos, registrando o
maior volume de promoções da história do Rio Grande do Norte
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Palavra do presidente

POR UMA
SEGURANÇA PÚBLICA
VERDADEIRAMENTE CIDADÃ

“É importante destacar
o papel das associações
representativas dos
militares estaduais, que
de forma comprometida
com as causas coletivas
e com o serviço prestado
à população, tem
sido uma ferramenta
indispensável na busca por
uma segurança pública
verdadeiramente cidadã”

A nossa trajetória na busca pela valorização profissional tem sido marcada por muita luta. Portanto, os avanços e conquistas alcançados sempre tiveram a participação da categoria policial e bombeiro militar. Nesse contexto
é importante destacar também o papel das associações representativas dos
militares estaduais que de forma comprometida com as causas coletivas e
com o serviço prestado a população tem sido uma ferramenta indispensável
na busca por uma segurança pública verdadeiramente cidadã.
É oportuno destacar que os sucessivos governos não têm dado a devida
atenção e reconhecimento aos profissionais que sacrificam suas vidas para
defender a vida e patrimônio da população potiguar. Essa falta de atenção e
de reconhecimento está ratificada nos constantes descumprimentos de Leis
e acordos pactuados com a categoria. Mesmo sendo fruto de muita luta e diálogo, os compromissos assumidos pelos gestores vem sendo descumpridos.
A lei 463/12, modificada pela Lei 514/14, que trata da remuneração dos
militares estaduais vem sendo flagrantemente descumprida no tocante ao
devido enquadramento dos níveis remuneratórios, e da remuneração de
acordo com o posto e graduação. Temos policiais que foram promovidos em
2012, 2013 e 2014 que ainda não recebem de acordo com a respectiva graduação. Isso é uma afronta grave ao princípio basilar da nossa instituição: a
hierarquia.
Aprendemos que quanto maior for o cargo, maior será a responsabilização. Nós policiais e bombeiros militares somos cumpridores de leis. Quando
ferimos uma norma legal somos rigorosamente sancionados. É contraditório
e inaceitável, portanto, que o gestor maior, governador do Estado, descumpra
as leis e nada aconteça. Ou seja, dois pesos, duas medidas.
Diante desse contexto é muito importante destacar que o cumprimento
das leis, especialmente, as que versam sobre valorização profissional são necessárias na busca por uma segurança pública melhor para os profissionais e,
acima de tudo para população.
Espero que os nossos gestores, notadamente, o governador do Estado,
assumam e cumpram com as demandas legalmente estabelecidas: Bom para
o Estado, ótimo para o profissional e excepcional para a POPULAÇÃO.
Sargento Eliabe Marques
Presidente da ASSPMBMRN
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Insegurança

#3

Polícia Militar realiza protesto pela crescente violência contra os PMs

De protetores a vítimas da
violência crescente no RN
Nos últimos dois meses foram registrados nove assassinatos de PMs e
dois feridos em assaltos ou situações que demonstram premeditação
Apesar de todos os problemas pelos quais
passa a Polícia Militar atualmente, são os homens
e mulheres que escolheram essa profissão, que
estão na linha de frente na proteção à população.
Contudo, nos últimos dois meses – outubro e novembro – os praças estão sendo alvos da violência crescente no Estado do Rio Grande do Norte,
que já contabilizou nove assassinatos de PMs e
dois feridos, sendo em assaltos ou situações que
demonstram premeditação, segundo relato de
testemunhas, como aconteceu no caso do cabo
Marco Aurélio, morto no dia 14 de novembro.
Diante deste cenário, fica a pergunta no ar:
“porque estão matando tantos policiais militares que, diariamente, saem de suas casas para
servir à sociedade? ” O sargento Eliabe Marques,
presidente da ASSPMBM/RN, considera que está
havendo uma cassada aos agentes da segurança
pública. Ele destaca que as associações representativas da categoria estão trabalhando para
cobrar do poder público providencias urgentes.
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Ainda não se sabe os reais motivos dessa
cassada aos agentes da segurança pública, mas
segundo o soldado Roberto Campos, presidente
da Associação de Cabos e Soldados (ACSM/RN),
“existem facções criminosas agindo em nosso
estado, inclusive de dentro de presídios, que ordenam esses ataques. A maioria dos policiais assassinados ou feridos em assalto estão de folga e,
ao serem reconhecidos, são executados”.
Atualmente o Rio Grande do Norte conta
com um efetivo de 8 mil policiais militares à
disposição, quando o previsto em 2010 era de
mais de 14 mil PMs. A falta de incentivo e de
prioridade por parte do governo com relação
à Segurança Pública, junto com excesso de
trabalho, criou um colapso no sistema que
piora com os ataques sofridos pelos Policiais
Militares. Ainda segundo o Soldado Roberto
Campos, “vivemos uma guerra não declarada
em nosso estado, e estamos perdendo essa
batalha para o crime”.

“Para que essa violência acabe ou comece a
diminuir é preciso priorizar a Segurança Pública,
com um policiamento ostensivo, equipamento
e valorização do profissional, para que haja uma
real sensação de segurança para sociedade e,
consequentemente uma maior proteção aos policiais”, alerta Eliabe.

Lei 13.142/2015
De acordo com a Lei 13.142/2015 sancionada em julho de 2015 pela presidente Dilma Rousseff, é considerado crime hediondo
e qualificado o assassinato de policiais civis,
militares, rodoviários e federais, além de integrantes das Forças Armadas, da Força Nacional
de Segurança Pública e do Sistema Prisional. A
lei ainda determina que a lesão corporal cometida contra esses agentes de segurança em
serviço, e seus parentes (cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau),
será aumentada de um a dois terços.
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Policiais acampam em frente a governadoria pela aprovação da Lei nº 515/2014

Promoções: categoria
unida em prol de uma causa
De janeiro a novembro de 2015, 2.300 policiais e bombeiros foram promovidos,
registrando o maior volume de promoções da história do Rio Grande do Norte
Os praças do Estado continuam na luta
pela aplicabilidade da Lei Complementar nº
515/2014, sancionada em junho do ano passado, que trata das promoções de praças da
Polícia e Bombeiros Militares do Rio Grande
do Norte. Com a nova lei, que revogou o decreto de promoções de 1977, os praças terão a
oportunidade de evolução na hierarquia militar,
mediante promoção de forma seletiva, gradual e sucessiva. As promoções agora seguirão
os critérios de antiguidade, merecimento, post
mortem, bravura e ressarcimento de preterição
(ex officio).
Em parte, a necessidade da aplicação dessa
Lei existe por haver policiais que aguardavam
mais de 20 anos pela promoção, o que era inadmissível. Diante do quadro, o governo promoveu mais 2.300 policiais e bombeiros ao longo
desses 11 meses de 2015, sendo essa a maior
quantidade de promoções da história do Rio
Grande do Norte.
A lei nº 515/2014 também permitiu que se
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retomem os cursos de formação na PM, que não
ocorria há 18 anos, com a consequente ascensão funcional dos profissionais. Além da instituição de cursos ou estágios a todas as graduações
como condição para a promoção. Entretanto, a
promoção por merecimento se dará através da
avaliação das fichas individuais dos candidatos
à promoção.
Vale destacar que no período de março de
2012 a junho de 2014, foi travada a luta pela
garantia da ascensão funcional e valorização
profissional dos agentes da segurança pública
estadual. Os atos públicos em apoio à lei de promoção de praças e as discussões aconteceram
pelas associações representativas das categorias com o apoio total de seus associados, os
quais vestiram a camisa da luta. Porém, ganhou
força com o apoio de deputados que levaram o
tema a discussão na Assembleia Legislativa. A lei
foi aprovada e sancionada no governo da então
governadora Rosalba Ciarlini.
“Contudo, o atual governo do Rio Grande

do Norte ainda não compreendeu que as promoções são necessárias para a motivação dos
profissionais, pois ainda está pendente o pagamento das promoções por mudança de graduação do período de 2012-2014”, aponta Eliabe
Marques, presidente da ASSPMBMRN. O acordo
firmado entre governo e associações data de
agosto de 2015, assinado em meio à paralisação dos policiais.
O tenente Christiano Couceiro, assessor de
comunicação do Corpo de Bombeiros do Estado, destacou que a promoção da Lei de Praças
é um justo direito da categoria, que foi garantido com muita luta e união dos policiais. “Essa
aprovação veio para corrigir distorções históricas da categoria e reconhecer os relevantes
trabalhos dos policiais e bombeiros militares ao
longo de anos de profissão”. Ainda segundo o
tenente, com melhor remuneração, os policiais
terão ainda mais motivação e, em contrapartida, poderão oferecer um melhor serviço para a
comunidade.
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Nos últimos meses os policiais e
bombeiros militares acamparam, realizaram protestos pacíficos e se reuniram com o governador do Estado,
tudo isso na luta pela aprovação e aplicação da Lei nº 515/2014 de promoção
dos praças. Uma luta em conjunto
das categorias por melhores salários e
reconhecimento.

Cronograma de pagamento é firmado depois de protesto
O não cumprimento da Lei de Promoção de Praças por
parte do Governo do Estado, levou as Associações Representativas de Policias e Bombeiros Militares a acampar por 15
dias em frente à Governadoria, no mês de agosto. A mobilização teve como objetivo cobrar do Estado o pagamento dos
valores acordados em conformidade com a LC 515/2014, o
devido enquadramento dos efetivos no nível remuneratório
previsto pela LC 463/2015 modificado pela LC 514/2014 e o
pagamento dos PMs e BMs promovidos que ainda não recebiam de acordo com a graduação. As promoções são conquis-
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tas resultante de luta da categoria.
Depois de reuniões seguidas, no dia 19 de agosto a
categoria foi chamada para conversar com Secretariado e
Comandos, e aceitaram a proposta do Governo de cumprir
com os pagamentos das promoções. Somente no dia 27, do
mesmo mês, o Governo formalizou o acordo firmado no dia
19. Na ocasião, foi feito um cronograma em que ficou acertado que o pagamento das promoções efetuadas em abril de
2015 até 11 de setembro, será feito em folha complementar e
com efeito retroativo. Já as promoções de 2012 a 2014 serão

pagas em outubro e novembro deste ano, enquanto os atos
das promoções de 25 de agosto estão assegurados.
Foram 55 promoções do CBM/RN pagos em agosto de 2015
e 74 para as datas seguintes e, na PM/RN os quantitativos de 779
promoções para agosto e 1.039 promoções para as datas seguintes.
O presidente da Associação dos Subtenentes e Sargentos Policiais e Bombeiros Militares do Rio Grande do Norte
(ASSPMBM/RN), Eliabe Marques, avalia que o resultado do
movimento foi positivo, e mostrou a capacidade de organização e de compromisso da categoria com a segurança pública.
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ENERP: Por uma nova arquitetura
das instituições militares estaduais
Evento reuniu representes de associações de militares de todo o país em Manaus, Amazonas
Com participação de representantes das associações regionais de PMs e BMs de pelo menos
10 Estados, o XI Encontro Nacional de Entidades
de Praças (Enerp) aconteceu entre os dias 23 a
25 de setembro, pela primeira vez na cidade de
Manaus, no Estado do Amazonas. Com o tema
“por uma nova arquitetura das instituições militares estaduais”, o evento abordou temas de interesse dos praças militares de todo o país, em
seis tópicos definidos pela diretoria da Anaspra:
Desvinculação do Exército; fim da pena de restrição de liberdade; jornada de 40 horas semanais;
acesso único com terceiro grau; ciclo completo, e
fortalecimento das associações.
Os praças do Rio Grande do Norte foram
representados pela comitiva formada pelo sargento Eliabe Marques, presidente da ASSPMBM/
RN e vice-presidente da Anaspra, acompanhado pelos soldados Rodrigo Maribondo, diretor
Regional Nordeste da Anaspra, e Dalchem Viana, da Associação de Bombeiros Militares do RN.
O sargento Eliabe Marque participou da
mesa de abertura do Enerp, que ocorreu no dia
23, juntamente com o presidente da Associação de Praças do Estado do Amazonas (Apeam),
soldado Gerson Feitosa. Ainda na solenidade
de abertura, o sargento Eliabe, representante
da Anaspra, falou que o objetivo do encontro
“é conquistar melhorias aos profissionais da segurança pública para, dessa forma, melhorar a
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vida da população”. Ele também participou da
mesa sobre “Legislação Regulamentar PM/BM”,
onde falou sobre a necessidade da atualização e
a criação do código de ética da categoria.
Para o soldado Feitosa, a escolha do Estado
amazonense como sede do Enerp foi o resultado de trabalho político e organizado desempenhado pela diretoria da Apeam, com vistas
a aproximar a região Norte do movimento de
praças do Brasil.
A programação do encontro contou com
palestras e muitos debates acerca das questões
que envolvem os praças militares, sendo um
dos temas mais polêmicos a desmilitarização,
ou seja, a desvincularização do Exército. Também participaram das mesas de debates políticos como o deputado estadual e presidente da
Associação de Praças da Bahia (Aspra-BA), soldado Marco Prisco, que frisou que a desmilitarização é uma questão de vida ou morte dos agentes da segurança pública e da própria qualidade
do serviço oferecido para a população. Além de
políticos militares, o advogado Rildo Marques,
membro do Conselho Nacional de Direitos
Humanos, trouxe sua colaboração ao defender
que a categoria deve buscar a adaptação dos
direitos dos policiais e bombeiros militares aos
direitos sociais da Constituição Federal de 1988.
Assim como o tema desvinculação do Exército, a reforma do regulamento disciplinar como

um primeiro passo, também foi fartamente debatida no Enerp. O soldado Ricardo Maribondo,
diretor Regional Nordeste da Anaspra e da Associação de Bombeiros Militares do RN, foi um
dos que defenderam a medida como ferramenta para dar dignidade aos policiais e bombeiros
militares. “Como você quer que o policial trate
as pessoas com respeito se ele mesmo não é
tratado assim dentro dos quartéis?”, questionou.
A Anaspra, no último dia do evento (25),
após conversas com representantes dos praças do Brasil, concluíu que eles são tão vítimas
quanto a sociedade no tocante à falta de uma
política pública de segurança pública e de direitos humanos. Assim, decidiram adotar algumas
medidas e estratégias, as quais vão ajudar as
entidades estaduais, dentre estas: As entidades
estaduais deverão estar presentes permanentemente em Brasília (DF), para atuar e acompanhar as atividades do Congresso Nacional, do
Governo Federal e do Poder Judiciário, no sentido de garantir os interesses da Anaspra e dos
praças do Brasil com foco na qualidade do serviço de segurança pública prestado à população.
O Enerp foi organizado pelas diretorias da
Associação de Praças do Amazonas (Apeam)
e da Associação Nacional de Praças (Anaspra),
sendo um meio para aproximar os policias e
bombeiros militares da região Norte para os temas de discussão nacional.
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Elisandro Lotin
Na seção “Entrevista” desta edição, o Jornal O
Tiradentes traz uma conversa sincera com o Cabo
Elisandro Lotin, presidente da Associação Nacional
de Praças, a ANASPRA sobre a Lei nº 7645/2014
que versa sobre o fim da prisão disciplinar dos
militares estaduais, uma luta da categoria. Em um
longo bate-papo Cabo Elisandro revela como foi
o processo pela aprovação da nova lei e o que a
categoria busca com essa aprovação.

As instituições militares
estaduais (PMs e BMs), são
diferentes das instituições
militares federais. Nosso
trabalho é diferente, nossa
atuação é diferente, e neste
contexto não podemos
ficar com as mesmas regras
e lógicas que existem no
exército, por exemplo, e o
fim da prisão administrativa
entra neste contexto.
Qual o real significado da aprovação da Lei
7645/2014 para os profissionais da segurança pública, assim como para a sociedade?
Depois da vida, o bem jurídico de maior
valor é a liberdade e nós, policiais e bombeiros
militares, temos ainda, por conta de regulamentos arcaicos este bem privado. Somos presos
administrativamente por conta de situações
absurdas e discricionárias e que ferem de morte a dignidade da pessoa humana, como por
exemplo por chegar atrasado 5 ou 10 minutos
ou simplesmente por questionar.
Para além da questão dos abusos e absurdos
que ocorrem com a pena restritiva da liberdade
para questões administrativas, temos também a
questão de que tal instituto fere qualquer lógica
dos direitos humanos dos trabalhadores da segurança pública, o que é antagônico na medida
em que somos dia após dia cobrados por parte
da sociedade que sejamos defensores dos direitos humanos. Por fim, a aprovação deste projeto
é um primeiro passo para a nossa desvinculação
do exército, e para a reformulação de todos os
regulamentos militares do Brasil, adequando-os
a CF de 88, pleito este tão solicitado pelos profissionais e pela sociedade, ou seja, é o início de
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uma nova formatação na segurança pública brasileira. Para garantir a cidadania, primeiro o Policial tem ser respeitado e tratado como cidadão.
Podemos entendemos que a nova lei tem
como objetivo garantir a dignidade dos
militares (direitos humanos)?
Sem dúvida! Este projeto trata-se de respeito à dignidade dos trabalhadores, respeito aos
seus direitos humanos, bem como é um passo
importante para que tenhamos um novo modelo de segurança pública onde a “marca” central
seja o respeito à cidadania, inclusive a nossa.
O texto que foi aprovado no dia 1º de outubro, na Câmara dos Deputados Federais, na ocasião seguiu para o Senado, traz
modificações adotadas pela Comissão de
Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado. Que modificações são essas?
Qual o propósito?
Uma das emendas trata-se da que visa
uma maior eficácia a futura norma legal, quando substituiu a expressão “vedação de medida
privativa”, para “vedação de medida privativa e
restritiva de liberdade”, ou seja, mais abrangente. Ocorre que no direito, temos interpretações
para tudo, e neste contexto, geralmente as interpretações vem de encontro ao interesse do
legislador ou daquele que idealizou o projeto, e
por isso a emenda tem o cunho de ser o mais
taxativa possível.
A outra emenda, trata-se de uma saneadora,
ou seja, para sanar um vício ou corrigir algo, isso
no âmbito do legislativo. Em outras palavras,
esta emenda saneadora, é para corrigir erros
detectados e que poderiam criar um problema
formal (um vício legislativo) na lei.
A Lei 7645 altera o Decreto-Lei 667/69,
que trata da reorganização das Polícias
Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares. Porém, não impede a aplicação do
Código Penal Militar, no caso específico de
crimes militares?

O Decreto-Lei 667/69, juntamente com a decreto 88777/83 são as lei gerais que regulam as
atividades, a organização, e as legislações estaduais no que tange às PMs e do BMs do Brasil. Estes
decretos são o esqueleto das PMs e dos BMs do
Brasil. São a partir deles que define-se quantidades de efetivo, armamentos, plano de carreira, e
regulamentos militares, e é neste quesito que o
projeto de Lei 7645/14 mexe, ou seja, na questão
dos regulamentos. A alteração dos artigos que
propões o PL 7645/14, possibilitará que tenhamos regulamentos (que não mais chamaremos
de regulamentos, mas sim códigos de ética,
como em outras profissões) que respeitem à
Constituição de 88 no que tange à direito ao contratório, à proporcionalidade entre a punição e o
ato cometido, à dignidade da pessoa humana.
Como rege o atual regulamento militar em
relação as punições administrativas sofridas pelos Policiais e Bombeiros militares?
Os regulamentos militares visam, em tese,
coibir as faltas de menor potencial ofensivo, ou
seja, são aquelas pequenas faltas, do dia a dia,
mas que, por serem ainda idealizados sob a lógica do decreto 667/69, primam fundamentalmente por questões tipicamente militares, ou
seja, que não tem qualquer importância central
para a questão de nossa atividade do dia a dia,
que é ser policial ou bombeiro. Para se ter uma
ideia: que diferença faz, para a sociedade, se um
PM ou BM, está ou não sem a cobertura (boné)
na cabeça? Nenhuma, mas um PM ou BM, pode
ser preso administrativamente por infringir esta
norma administrativa, e olha que existem situações bem mais absurdas.
Em suma, a prisão administrativa, ocorre
hoje por conta de faltas de menor potencial
ofensivo e que não prejudicam a sociedade e a
administração pública, aliás, prejudicam sim, na
medida em que se continue com este absurdo,
o que pretendemos e estamos atuando para
mudar. Já o CPM é para casos de crimes, ou seja,
situações mais graves e que trazem de fato um
prejuízo para a sociedade e para a administração pública.
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FOSEGRN

Fórum de Segurança Pública do RN
discute o desenvolvimento do setor
Com a presença de representantes de classes da área da segurança pública do estado e
estudiosos, o Fórum Estadual de Segurança Pública (FOSEG-RN) foi lançado, no dia 28 de setembro, durante a realização de um seminário. O
evento foi criado com objetivo de promover debates, traçar estratégias, ações e propostas para
o aparelhamento e desenvolvimento do setor.
O presidente da Associação de Praças do
RN – uma das fundadoras do fórum – , Eliabe Marques, foi um dos debatedores do terceiro painel do fórum que abordou o tema
“Otimização da atividade policial”. Na ocasião, o
sargento Eliabe destacou que os praças do Estado não concordavam com o modelo de ciclo
completo que o governo está impondo. A categoria reivindica, na pauta do dia, que haja ciclo
completo de polícia se vier ao lado da carreira
única, e da desmilitarização ou desvinculação
das instituições de seguranças do exército.
Ao serem questionados sobre a importância do fórum, os presidentes dos sindicatos dos
Polícias Civis, PMs, PF, Bombeiros, Guardas municipais e Agentes de Trânsitos foram unânimes
ao pontuarem que o FOSEG foi um momento
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de troca de experiências e conhecimentos, com
vistas a traças novas ações e estratégias de atuação da categoria.
Para o sargento Eliabe o fórum possibilitou
que todas as associações unissem no combate
à violência através de troca de experiências,
porque as discussões deram uma nova dinâmica para pensar as estratégias de atuação na segurança pública visando o bem estar social.
Sobre a crise na Segurança, o professor do
Departamento de Ciências Sociais da UFRN e
pesquisador sobre criminalidade, racismo e sofrimento social, Edmilson Lopes, falou aos presentes que é preciso pensar a sociedade em um
contexto geral, sem separar as coisas e os setores.
Para ele, a segurança está diretamente ligada à
economia, à educação, à saúde. Então, a partir do
momento que a crise atinge esses outros setores,
a segurança entrará em crise e vice-versa.
Ainda durante o lançamento do Fórum, o
policial rodoviário federal, bacharel em Direito,
Filipe Bezerra, fez uma explanação sobre Modelo de Pleno de Polícia, falando, por exemplo,
do modelo de carreira única e de valorização do
profissional. “Na PRF, antigamente, nós tínhamos

gestores e superintendentes que se perpetuavam nos cargos e, após a luta e força da categoria, conseguimos mudar essa realidade, permitindo que cargos de chefia fossem ocupados
por quem tivesse capacitação e preparo técnico
para isso, havendo uma rotatividade,” destaca.
O seminário foi finalizado com uma palestra
do policial federal Luiz Antônio de Araújo Boudens, atual vice-presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais. “Quero aqui parabenizar
a todos do Rio Grande do Norte por essa iniciativa e ressaltar que o fortalecimento nos Estados
reflete na luta por uma segurança melhor no
cenário nacional, no Congresso
Alexandre Ferreira, policial federal e diretor
de Relações Trabalhistas da FENAPEF, destaca
que o fórum não tem hierarquia, pois são nove
entidades que estão participando em conjunto
com o mesmo objetivo, o qual é a melhoria da
segurança pública trazendo qualidade de vida à
população. Isto através de discussões propositiva e contundente tem em vista trazer soluções
aos problemas da segurança pública, os quais
são conhecidos pelos polícias mas a população
desconhece
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Convênios

#9

Mente sã e corpo são: novos convênios
da ASSPMBM/RN cuidam de você
Sempre buscando proporcionar aos associados serviços de qualidade a ASSPMBM/
RN formou mais três parcerias com empresas
consolidadas no mercado. A primeira delas
é a Unimed Natal, especializada em planos
de saúde, a companhia oferece preços diferenciados para os associados e carência zero
para a primeira vigência no plano coletivo,
além disso o companheiro e os filhos de até
24 anos incompletos também podem ser incluídos na modalidade do plano.
Nessa linha de bem estar e saúde, outra
nova parceria é com a clínica CR Centro de
Terapia e Nutrição da nutricionista, Rarynna

Fonseca. Especializada em acompanhamento alimentar com atendimento individualizado os companheiros terão 40% de desconto
para utilizar os serviços de nutrição.
E para manter a mente trabalhando, a
ASSPMBM/RN também formou um convênio
com escola de inglês Minds English School
uma escola de idiomas com renome nacional localizada em Petrópolis. Os associados e
seus dependentes terão descontos especiais
nas mensalidades do curso completo que
tem duração de 18 meses.
Aproveite as oportunidades de ser um
associdado da ASSPMBM/RN.

Palavra do Associado
Percebo a relevância da ASSPMBM em nossas lutas,
porque consegue dar voz aos policiais, nos une e juntos temos mais força para levar nossa luta a frente. E esse papel
que a ASS desempenha é essencial para nos representar
frente as entidades e a sociedade.
Minha promoção que saiu este ano é um exemplo
dessa representação, porque tenho certeza que a luta,
o empenho e a dedicação da Associação foi crucial para
destravar essa reivindicação que já se prolongava por
muito tempo.
Eu gostaria de deixar uma mensagem para todos
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aqueles que ainda não se associaram que se integrem na
luta porque precisamos do apoio e da força de cada um
para continuar lutando por nossos direitos.
Agradeço à diretoria e ao Sgto. Eliabe Marques, por
serem participativos, sempre acompanhando e instigando
os policiais nos quarteis e mostrando o trabalho desenvolvido e os resultados desse trabalho.
Fábio dos Santos Valle
Subtenente

Rarynna Fonseca, nutricionista

“ Eu gostaria de deixar uma
mensagem para todos
aqueles que ainda não se
associaram que se integrem
na luta porque precisamos
do apoio e da força de cada
um para continuar lutando
por nossos direitos"
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#10 PrestaÇÃo de Contas

deMonstrativo FinanCeiro reFerente
ao Mês de jUlho de 2015

deMonstrativo FinanCeiro reFerente
ao Mês de Maio de 2015

deMonstrativo FinanCeiro reFerente
ao Mês de jUnho de 2015

reCeitas (r$)
37.795,02
MeNSALIdAdeS
882,7
BeNeFícIoS
14.027,66
tRANSPoRtAdA MêS ANteRIoR
total Geral das reCeitas 52.705,38

reCeitas (r$)
39.335,52
MeNSALIdAdeS
887,55
BeNeFícIoS
8.684,84
tRANSPoRtAdA MêS ANteRIoR
total Geral das reCeitas 48.907,91

desPesas
4.310,55
oRdeNAdoS e SALáRIoS
752,97
FgtS
3.443,74
INSS
506,99
AuXíLIo tRANSPoRte FuNcIoNáRIoS
1.000,00
HoNoRáRIo coNtáBIL
12.104,00
HoNoRáRIoS AdVocAtícIoS
2.800,00
ASSeSSoRIA de coMuNIcAção
882,70
RePASSe cLuBe do deNte
529,83
teLeFoNe/INteRNet
1.227,94
PReStAção de SeRVIço
549,22
SIte MANuteNção
3.670,00
MANuteNção/coNSeRVAção/RePARoS
474,50
MAteRIAL de eXPedIeNte/eScRItóRIo
473,66
MAteRIAL de LIMPezA
5.000,00
coNFRAteRNIzAção e eVeNto
331,95
MAteRIAL de INFoRMátIcA
470,06
águA
444,93
eNeRgIA
1.350,00
AQuISIção de PAtRIMôNIo
190,00
LocAção de VeícuLo
362,50
LocAção de MeSAS/cAdeIRAS
900,00
eMPRÉStIMo
200,00
AuXíLIo ASSoc. eM SItuAção de eMeRgêNcIA
1.790,27
coMBuStíVeL
254,73
deSPeSAS BANcáRIAS
total das desPesas 44.020,54

desPesas
3.929,07
oRdeNAdoS e SALáRIoS
871,79
FgtS
3.370,00
INSS
572,30
AuXíLIo tRANSPoRte FuNcIoNáRIoS
1.000,00
HoNoRáRIo coNtáBIL
12.454,00
HoNoRáRIo AdVocAtícIo
2.800,00
ASSeSSoRIA de coMuNIção
887,55
RePASSe cLuBe do deNte
536,78
teLeFoNe/INteRNet
675,44
SIte MANuteNção
1.350,00
PReStAção de SeRVIço
2.326,10
MANuteNção/coNSeRVAção/RePARoS
586,00
MAteRIAL eXPedIeNte/eScRItóRIo
174,99
MAteRIAL de LMPezA
1.200,00
LocAção de teNdAS
3.970,16
coNFRAteRNIção e eVeNtoS
779,90
MAteRIAL de INFoRMátIcA
495,08
eNeRgIA
900,00
eMPRÉStIMo
700,00
ReStItuIção de deScoNto INdeVIdo
700,00
AuXíLIo ASSoc. eM SItução de eMeRgêNcIA
480,00
dIAgRAMAção JoRNAL o tIRAdeNteS
1.078,36
AQuISIção de PAtRIMôNIo
1.643,56
coMBuStíVeL
253,65
deSPeSAS BANcáRIAS
43.735
total das desPesas

resUMo
totAL dAS ReceItAS
totAL dAS deSPeSAS
sUPerÁvit

52.705,38
44.020,54
8.684,84

resUMo
totAL dAS ReceItAS
totAL dAS deSPeSAS
sUPerÁvit

48.907,41
43.735,36
5.172,05

reCeitas (r$)
37.743,10
MeNSALIdAdeS
882,7
BeNeFícIoS
5.171,05
tRANSPoRtAdA MêS ANteRIoR
total Geral das reCeitas 43.796,85

desPesas
3.929,07
oRdeNAdoS e SALáRIoS
653,53
FgtS
3.344,33
INSS
581,71
AuXíLIo tRANSPoRte FuNcIoNáRIoS
1.000,00
HoNoRáRIo coNtáBIL
13.204,00
HoNoRáRIo AdVocAtícIo
2.800,00
ASSeSSoRIA de coMuNIção
882,70
RePASSe cLuBe do deNte
538,41
teLeFoNe/INteRNet
267,00
SIte MANuteNção
250
PReStAção de SeRVIço
1.907,70
MANuteNção/coNSeRVAção/RePARoS
325,70
MAteRIAL eXPedIeNte/eScRItóRIo
245,86
MAteRIAL de LIMPezA
1.036,87
PuBLIcIdAde (gRáFIcA)
950
coNFRAteRNIção e eVeNtoS
128,32
MAteRIAL de INFoRMátIcA
514,19
eNeRgIA
199,4
águA
900
eMPRÉStIMo
3.094,06
IMPReSSo JoRNAL o tIRAdeNteS
839
AQuISIção de PAtRIMôNIo
170
LocAção de VeIcuLo
288
MANuteNção VeIcuLAR
1.200,00
PASSAgeNS AÉReAS
742,00
ReStItuIção de deScoNto INdeVIdo
400,00
AuXíLIo ASSoc. eM SItuAção de eMeRgêNcIA
1.039,30
coMBuStíVeL
161,06
deSPeSAS BANcáRIAS
total das desPesas 41.592,21
resUMo
totAL dAS ReceItAS
totAL dAS deSPeSAS
sUPerÁvit

43.796,85
41.592,21
2.204,64

No intuito de caracterizar nossa gestão pautada no principio da transparência, a ASSPMBM/RN divulga o resultado das movimentações financeiras
referentes aos meses de MAIO, JUNHO e JULHO de 2015. A prestação de contas da Entidade é elaborada sob a responsabilidade do Contador João Maria
Silva Barreto (CRC 4971-RN).
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Galeria

#11

Feijoada da Independência
Na galeria de fotos desta edição do informativo da ASSPMBMRN você pode conferir a feijoada realizada em comemoração ao 7 de setembro,
dia da Independência do Brasil. O evento contou
com a presença dos Associados e seus familiares, além de muita música, feijoada e animação.
Confira os melhores momentos e relembre essa
festa que foi um sucesso!
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#12 aniversariantes

Feliz
Aniversário!
JULHO
01
02
02
03
03
03
05
05
05
05
06
06
07
08
08
09
09
10
11
11
12
12
13
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
16
16
16
17
17
18
19
19
19
19
21
21
22
23
23
24
25

CB
SGT
SGT
CB
SGT
SGT
SGT
SGT
SGT
SD
SGT
SD
SD
ST
SGT
ST
SGT
PEN
ST
SGT
SGT
PEN
SGT
ST
ST
SGT
SGT
SD
ST
SGT
ST
SGT
SGT
SGT
SGT
ST
SGT
SGT
SGT
ST
SGT
SGT
SD
ST
ST
SGT
ST
SD
SGT
SGT
SGT

FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
JOAO RODRIGUES DE SOUZA
ROBERTO GARCIA DE LIMA
LOURIVAL BERNARDINO
AMADEU NASCIMENTO DA SILVA
MANOEL FERREIRA PONTES
ANTONIO VICENTE DA SILVA
JOAO MARIA TEIXEIRA DA SILVA
RICARDO BARBOSA DE MOURA
LUZARDO SOUSA DA SILVA
ALEXANDRE DO NASCIMENTO
GEAURITO MOREIRA DA MATA
OTAVIO RICARDO DE OLIVEIRA
FRANCISCO CANINDE BEZERRA
KEMUEL SILVA DE MEDEIROS
LENILSON HONORATO DE FRANÇA
EDILSON HIPOLITO DA SILVA
MARIA DO SOCORRO COSTA DE OLIVEIRA
VINICIUS JOBIM
GILVAN JOSE MAIA DOS SANTOS
ERIBERTO FELIX DE ALMEIDA
RAIMUNDA NONATA PAULINO
ADAILDO BENEDITO DOS SANTOS
FRANCISCO DE ASSIS AMARANTE DA CRUZ
EDVALDO GOMES DA SILVA
CIRO DE LIMA MORAIS
FRANCISCO BEZERRA DE SOUZA
JAIRO ANTONIO DA SILVA
ANTONIO RAMOS ALVES
ZACARIAS DAS NEVES
SERGIO MONTEIRO SILVA
ANTONIO CRISTIANO DA SILVA
GIVANILDO PEREIRA BISPO
GILZEMAR CARDOSO DE PAIVA
FRANCISCO EDUARDO PONTES
ERIVAN ALVES DA SILVA
VALDERI GOMES DA SILVA
CARLOS ANTONIO DA SILVA
MARCIO BARACHO PEREIRA
ELSO FERREIRA DA SILVA
EDINALDO MOURA BARBOSA
FLAVIO DA SILVA
LINDOMAR VICENTE
FRANCISCO SILVA DE SOUZA
FRANCISCO CANINDE DA SILVA
ERIVONALDO CINCINATO DE OLIVEIRA
CHATEAUBRIAND JOSE DA SILVA
MARCELO MARCONE DA LUZ
JOSENILSON FERREIRA DA SILVA
JOAO SOARES DE PAIVA
JEAN CARLOS FERREIR DA SILVA
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26
26
27
27
28
29
29
29
30
30
31
31
31

SGT
SGT
ST
ST
SGT
ST
SGT
SGT
SGT
ST
SGT
SGT
SGT

EXLAD DE MOURA CHAGAS
MANOEL PEDRO DE LIMA FILHO
ALCIDES PINHEIRO RODRIGUES
GERALDO PEREIRA DA SILVA
WALTERNEY MARINHO DE SOUZA
ANTONIO ITAMAR BRITO
CASSIO DA SILVA GOMES
WLADEMIR LEITE LOPES
VALDERIO TEIXEIRA DA SILVA
ABEL BORGES DA SILVA
GILDENOR DA SILVA BERTULEZA
JOAO MARIA DA SILVA
MARCELO DE OLIVEIRA DA SILVA

AGOSTO
01
02
02
03
03
04
04
04
05
05
05
05
06
06
06
07
08
10
11
11
11
11
11
12
13
13
13
16
17
17
18
18
19
19
19
19
20
20
21
21
22
23
24
25
25
25
26
26
27

SGT SEVERINO RODRIGUES DA COSTA
SGT FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA
SGT LOURIVAL MARINHO FILHO
PEN FRANCISCA EMIDIO GOMES
SGT PAULO BERGSON BARACHO MUNCAO
SGT GENILSON OLIVEIRA DE MELO
SGT JOANA DARC MARINHO
SGT CLOVIS ROBERTO DO NASCIMENTO
PEN GERALDA FERREIRA DA SILVA
ST FRANCISCO CANINDE GUANABARA ANDRADE
SGT JOSE REINALDO DE ARAUJO
ST RONALDO DE OLIVEIRA BEZERRA
PEN MARIA JOSE DA CRUZ SILVA
ST RAIMUNDO VARELA DOS SANTOS
SGT EDUARDO DA SILVA NEVES
SGT JOSE JUNIOR ARAUJO
SGT MARIA SOLANGE GUEDES DE MOURA
SGT WALLASSY RICHARD PINTO SOARES
ST ORLANDO GOMES TINDOU
SGT JOSE TIBURCIO DA SILVA
SGT ALUISIO ALVES DE ANDRADE
ST PEDRO ESTEVAM BARBOSA FILHO
SGT SEBASTIAO FELICIANO DA CRUZ
SGT ANTENOR VICENTE DA SILVA
SGT FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIEMNTO
SGT JULIO AMARO FREIRE FILHO
SGT LEVI GONCALVES TORRES FiILHO
ST IVALDO TEIXEIRA
PEN MARIA SOLEDADE F. DA SILVA MACHADO
PEN ROSANGELA FERNANDES P. CAVALCANTI
SGT ERIVALDO SOARES NOBRE
SGT VALMIRO BRAZ SILVA DOS SANTOS
ST ISRAEL GERALDO DA SILVA
ST FRANCISCO CANIDE DA SILVA
SGT SILVAN BARBOSA DE MELO
SGT ADIBENS FURTUNATO PEREIRA DA ROCHA
SGT FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA
SGT BOAS PEREIRA DE SOUZA DEPOSITO
SGT RUBENS FERNANDES MIRANDA
ST HEROIZO MARCELINO GOMES
ST JOSE FELIX FILHO
SGT FRANCISCO PEREIRA DO N. FILHO
SGT UBIRATAN TOME
ST JURANDIR FELICIANO DE LIMA
ST FRANCISCO ASSIS DE LIMA
SGT JORGE BRAZ FERREIRA
SGT JOSE ESMERALDO CAVALCANTI
SGT FRANCISCO PEREIRA MACHADO
SGT JOSE NUNES DA PAIXAO

27
27
28
29
29
30

SGT
SGT
SGT
SGT
SGT
SGT

EDNALDO EURICO DE OLIVEIRA
GREGORY GIANCIO CLEMENTE NOBRE
INALDO PIO GONCALVES
CRISTINA BESSA CAVALCANTE
GEOVANI LUIS DA SILVA
DENON FERREIRA LIMA

SETEMBRO
05
13
22
27
01
01
02
02
03
04
04
04
04
05
05
05
06
07
07
08
09
09
10
11
12
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
18
19
19
20
20
20
20
21
22
22
22
23
24
26
26
26
27
28
28
28

ST SALATIEL ALVES DOS SANTOS
SGT MÔNICA RODRIGUES DA SILVA PEREIRA
SGT JOSENI FELIPE DA SILVA
SGT LUCINALDO RIBEIRO ALVES
SGT KLEYBER DE SOUZA XAVIER
SD EUDEZIA MARIA T. DA ROCHA FERREIRA
SGT ROBERIO BENTO XAVIER
SGT EUCLIDES BEZERRA DA SILVA FILHO
SGT EDUARDO GUILHERME RIBEIRO
SGT JOAO MARIA ABDON QUERINO
ST KERGINALDO GERONIMO DE ALMEIDA
SD JAILTON JOSE DA SILVA
SGT MARCONDES MAVIGNIER DA SILVA MELO
ST JOAO TIAGO DE OLIVEIRA
SGT FRANCISCO DE ASSIS SILVA
SD JOSE RICARDO DE LIMA
SGT JOAO MARIA DA SILVA
ST JORGE LUIS RIBEIRO
SGT CARLINE SANTOS MUNAY
SGT FRANCISCO CANINDE DA SILVA
ST GERVASIO HERMINIO GOMES
ST EDSON MARQUES DA SILVA
ST JANDUI ARAUJO DOS SANTOS
SGT GEORGE MIGUEL DOS SANTOS
SGT ERIVALDO HENRIQUE DOS SANTOS
CB ANTONIO DANTAS
SD EDSON RAIMUNDO DA SILVA
SGT JOSE HUMBERTO RAIMUNDO
SGT MAURICIO FERREIRA DA SILVA
ST ALDO NOBERTO DA SILLVA
SD RUZEMBERGUE GOMES DA SILVA.
SGT JOSE ARLINDO DA SILVA
SGT ANTONIO JOSE FIRMINO DA SILVA
SGT SIMONE MARIA CAVALCANTE
SD JAIRO THE MAIA
SGT JORGE ALBERICO BATISTA
ST DAVID FELIX DA SILVA
TEN DARI DANTAS MONTEIRO
SGT GILBERTO HENRIQUE DOS SANTOS
ST LUIZ CARLOS DE SOUZA
SGT JOSIVAN BATISTA
SGT JOÃO MARIA RODRIGUES DA SILVA
ST JOSE EMIDIO BEZERRA FILHO
SGT JOSE MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA
SGT HENRIQUE JULIAO DA SILVA
SGT ALESSANDRO DAGOBERTO DA SILVA
SGT ANTONI ANTONIO CORREIA
ST LUIZ ANTONIO BARBOSA
CB SERGIO LUIZ GOMES DOS SANTOS
SGT ELIZEU GALDINO DE OLIVEIRA
SGT FABIO DELFINO DE MOURA
ST ADRIANO MAURICIO DE MENEZES
ST GERALDO ANTONIO RIBEIRO
SGT KENEDS ANTONIO XAVIER
SD ADELSON DE CARVALHO GIROIME
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