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“espero que os gestores 
reconheçam o valor e a 
importância do policial e 
do Bombeiro militar na 
garantia de uma sociedade 
menos violenta e, pautem 
suas ações sempre levando 
em consideração o binômio 
segurança pública/
Dignidade do militar 
estadual.”

Chegamos ao fim de mais um ano com a consciência do dever 
cumprido. Temos a certeza de que podemos avançar muito mais. 
Durante o ano de 2015 lutamos com muita responsabilidade, deter-
minação, firmeza e compromisso em prol de uma segurança pública 
verdadeiramente cidadã para profissionais e população. 

Lamento que, apesar da insatisfação que contagia os militares 
estaduais e compromete a qualidade do serviço prestado à popu-
lação, nossos gestores não deram a devida importância aos graves 
problemas vivenciados na segurança pública do RN. Problemas es-
ses, que massacram os profissionais, e acima de tudo, penalizam to-
dos os potiguares. 

Asseguro que 2016 não será diferente. Estão na pauta: Condi-
ções adequadas de trabalho visando melhorar o serviço prestado 
a população do RN; Cumprimento integral da Lei de Promoção de 
Praças (LC 515/14); pagamento dos Níveis remuneratórios do sub-
sídio (LC 463/12 e LC 514/14); reposição salarial; atualização da Lei 
da Diária Operacional (LC 7.754/99); criação do Código de Ética em 
substituição ao RDPM; reforma do Estatuto da Polícia Militar; atua-
lização da Lei de organização Básica (LOB) da PMRN e do CBMRN; 
dentre outras.

Portanto, espero que os gestores reconheçam o valor e a im-
portância do Policial e do Bombeiro militar na garantia de uma so-
ciedade menos violenta e, pautem suas ações sempre levando em 
consideração o binômio Segurança Pública/Dignidade do militar 
estadual. 

Nesse contexto, desejo que em 2016 os resultados sejam posi-
tivos e que possamos construir uma segurança pública verdadeira-
mente cidadã para todos nós. 

A todos um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de saúde, paz e 
realizações.

Sargento Eliabe Marques
Presidente da ASSPMBMRN

Durante os meses de outubro e novembro 
toda a sociedade se mobiliza em prol na campa-
nha de cuidado e prevenção de doenças em mu-
lheres e homens. Entre essas doenças, o cancêr 
de mama e de próstata se destacam pela grande 
incidência nos últimos tempos. De acordo com 
dados da OMS de 2014, a expectativa é que cerca 
de 22 milhões desenvolvam a doença nos pró-
ximos anos, no entanto alguns tipos de cancêr 
são tratáveis e o sucesso de cura é bem provavél, 
para isso o dignóstico precoce é essencial.

Nesse sentido de prevenção foram criadas 
as campanhas Outubro Rosa e Novembro azul. 
Durante esses meses são desenvolvidas diversas 
ações são desenvolvidas em todo o mundo são 
palestras, exames gratuitos e distribuição de fo-
lhetos explicativos que estimulam a busca por 

mais informação a respeito das doenças que 
acometem homens e mulheres e que podem ser 
prevenidas e tratadas.

As entidades representativas como a As-
sociação de Subtentes e Soldados da Polícia 
Militar são engajados nessa luta e promovem 
iniciativas de saúde ao longos desses meses 
sempre pensando no bem estar dos compa-
nheiros. A Subtenente Célia, esclarece que elas 
desenvolveram um grupo de ações durante o 
mês de outubro com apresentações teatrais, 
palestras para as mulheres da polícia militar 
e acredita que são atitudes que estimulam a 
busca por mais saúde.

Já em alusão ao novembro azul a campanha 
foi ainda mais intensa, isso porque boa parte do 
efetivo militar é composto por homens, sen-

do assim a necessidade uma maior divulgação. 
Neste mês foi realizada a Domingueira Azul com 
informativos sobre a prevenção do cancêr de 
próstata e uma camisa foi desenvolvida especial-
mente para a campanha. 

A Subtenente Célia lembra que estimular 
os militares do sexo masculino sobre prevenção 
do cancêr é uma tarefa que exige esforço, pois 
os homens em geral tem mais resistência em 
falar sobre o assunto. “Temos um grupo de as-
sociados em que muitos membros são da reser-
va e fizemos ações junto a esses companheiros 
para ajudar a quebrar o tabu e informar mais so-
bre o tema. E isso é extremamente importante, 
mesmo que apenas uma pessoa se conscientize 
já é uma vitória para nós que trabalhamos nes-
sas iniciativas”.
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6. Ao longo deste ano, a ASSPMBMRN 
trouxe ainda mais melhorias para os asso-
ciados e seus familiares, com novos convê-
nios. Parcerias de sucesso com o Sinsenat, 
Unimed Natal, com o Centro de Terapia & 
Nutrição e a escola de inglês Minds English 
School trazem descontos e oportunidades 
para quem é associado.

RetRospectiva 2015
Confira o que aConteCeu de mais importante para os 
poliCiais e bombeiros militares durante todo o ano

O ano de 2015 chega ao fim e com ele 
muitas batalhas se encerram, outras começam 
e algumas são reiniciadas. A Associação dos 
Subtenentes e Sargentos Policiais e Bombeiros 
Militares do Rio Grande do Norte – ASSPMB-
MRN – trouxe durante este ano diversos assun-
tos do interesse da categoria, e relembra agora 
as principais lutas das associações militares.

1. Março foi mês de 
comemoração: a ASSPMB-
MRN, uma das associações 

militares mais antigas do 
Brasil, completou 79 anos 

de história, luta e defesa 
dos policiais e bombeiros 

militares do RN. 

2. Em decisão unilateral, o governo do Estado en-
caminhou para aprovação da Assembleia Legislativa 

um Projeto de Lei Complementar que alterava a 
idade compulsória dos praças militares em serviço 
ativo. As associações se mobilizaram e encaminha-
ram uma contraproposta aprovada pela Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ), definindo a idade 

limite de 55 anos para sargentos, cabos e soldados 
e mantendo 56 anos para subtenentes.

3. A criação da lei que aumenta a pena dos 
crimes contra policiais e bombeiros, além de 
outros profissionais da segurança pública, 
contrastou com um dos anos mais violentos 
no estado, em que mais policiais foram mortos 
no RN. A categoria se uniu em diversos pro-
testos para cobrar do governo uma posição 
sobre a crescente violência contra os PMs. 

4. As legislações que tratam da 
polícia militar e dos bombeiros 
militares estaduais passam por 
atualização e outros projetos serão 
criados por uma Consultoria contra-
tada pela Secretaria de Segurança 
Pública e da Defesa Social do RN 
(SESED). O trabalho iniciado no mês 
de junho contou com a participação 
das associações representativas, que 
defendem os interesses da categoria 
na criação do Código de Ética dos 
Militares Estaduais e nas reformas 
das leis estaduais.

5. A luta continua: O cumprimento das legisla-
ções estaduais e da Lei de Promoção de Praças 

foram algumas das principais preocupações dos 
associados. Assembleias, caminhadas, acampamen-
tos e atos públicos foram realizados para cobrar do 
governo o cumprimento dos direitos conquistados 

pelos profissionais. No mês de agosto, policiais e 
bombeiros militares acamparam por 15 dias em 

frente à Governadoria para reivindicar a efetivação 
da Lei de Promoção de Praças.
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Em 2014 a Lei Complementar nº 515 que 
trata das promoções de praças da Polícia e 
Bombeiros Militares do Rio Grande do Norte foi 
aprovada. Com a nova lei, que revogou o De-
creto 7.070 de 1977, os praças terão a oportuni-
dade de, mediante promoção de forma seletiva, 
gradual e sucessiva, evoluir na hierarquia militar. 
Quase dois anos após a lei ser sancionada, o 
que mudou para os policiais e bombeiros mili-
tares? Os termos propostos na Lei estão sendo 
aplicados? O que precisa para que ela seja total-
mente cumprida?

Diante das dúvidas surgidas, conversamos 
com os presidentes da ABMRN, ACSPMRN, 
APRAM e APBMS, associações representativas 
militares para saber deles, o que a categoria 
pode esperar para o próximo ano.

Para o Soldado Dalchem Viana, da Associa-
ção dos Bombeiros Militares do Rio Grande do 
Norte – ABMRN, a Lei de Promoção de Praças 
veio para consolidar uma injustiça de décadas 
sofrida pelos policiais e bombeiros militares. “O 
militar ingressava como soldado e saia da mes-
ma forma que havia ingressado, sem nenhuma 
ascensão, o que era um absurdo. A lei começou 

a corrigir essa distorção, a expectativa é que a 
partir de agora o estado verdadeiramente con-
solide a carreira policial e bombeiro militar, e 
sobretudo valorize esses profissionais e a popu-
lação esteja mais protegida”, afirmou o Soldado.

O Soldado Roberto Campos da Associa-
ção de Cabos e Soldados da Polícia Militar do 
RN – ACSPMRN afirmou que a expectativa das 
associações para 2016 é que o governo dê con-
tinuidade ao que já foi iniciado, e acima de tudo 
reconheça o serviço prestado pelo policial e 
bombeiro militar no estado. “Apesar dos pou-
cos investimentos na segurança pública, os mi-
litares no RN conseguem dar um retorno para 
população, ainda que seja um trabalho feito 
no sacrifício. A verdade é que mesmo quando 
todos os órgãos faltaram, inclusive de preven-
ção, a Polícia Militar esteve presente”, lembrou 
Roberto Campos.

Segundo Tony Fernandes, presidente da As-
sociação dos Praças da Polícia Militar da Região 
Oeste – APRAM, a conquista da Lei de Promo-
ções dos Praças foi uma luta grande, que levou 
mais de três anos pra conseguir aprovação e 
que apesar da aprovação, é fundamental e es-

sencial que a Lei se torne efetiva, como já vem 
acontecendo com algumas promoções. “Até o 
momento mais de três mil policiais e bombei-
ros militares promovidos, mas queremos ago-
ra o cumprimento das datas de abril, agosto e 
dezembro de 2016. Além da luta pelas promo-
ções, as associações esperam para o próximo 
ano a aprovação da Lei de carga horária, hoje 
não existente na corporação, bem a reforma do 
estatuto da Polícia Militar e a criação de um có-
digo de ética mais humanizado, com o fim da 
prisão administrativa”, defendeu o presidente 
da APRAM.

Também presidente de uma associação 
militar, o Soldado Aderlan Medeiros, da As-
sociação dos Policiais Bombeiros Militares do 
Seridó – APBMS, garantiu que além da Lei de 
Promoção de Praças, eles vão lutar pela reforma 
da legislação da Polícia Militar, a criação de um 
código ética e a Lei da Organização Básica, que 
gere os batalhões. “Nossa luta é diária e além de 
todas as discussões levantadas, vamos buscar a 
melhoria da carga horária do policial militar, que 
muitas vezes ultrapassa o limite do bom senso”, 
declarou o Soldado.

Diante da necessidade de lidar com a 
saúde psicológica dos agentes de segurança 
pública do estado o grupo de partilha e ajuda 
mútua “Amor Exigente” foi reativado, através 
do Centro Integrado de Apoio Social ao Poli-
cial (CIASP) e com o apoio da Associação dos 
Subtenentes e Sargentos Policias Militares e 
Bombeiros do RN (ASSPMBM/RN). 

A solenidade de abertura contou com 
uma palestra intitulada “Retrospecto das 
ações de recuperação funcional de usuários 
nos órgãos policiais da Sesed”, já que além 
dos problemas emocionais, o Grupo irá tra-
balhar com as questões que envolvam o vício 
as drogas, remédios, bebidas, entre outros.  A 
Secretaria de Estado da Segurança Pública 
e da Defesa Social decidiu retomar as ativi-
dades do grupo “Amor Exigente” diante da 
existência real desses problemas. O trabalho 
desenvolvido pelo Ciasp tem um valor inesti-
mável, pois também salva vidas e ainda auxi-

lia os familiares dos agentes.
O Sargento Eliabe Marques, presidente da 

ASSPMBMRN esteve presente no evento e abriu 
as portas da instituição no apoio a essa iniciativa 
que ele considera louvável diante da atual reali-
dade dos profissionais militares. “Parabenizamos 
a volta do programa, visto que, é um problema 
sério, que precisa de atenção e cuidado. As As-
sociações lutam a muito tempo por essa opor-
tunidade de zelar pelo profissional e se coloca à 
disposição para ajudar no que for preciso”.

Também participaram da solenidade, o 
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros, 
Coronel Otto Ricardo Saraiva de Souza, o juiz 
da Vara da Infância e Juventude, José Dantas, 
Tenente Coronel PM Silvério, da Diretoria de 
Saúde da Polícia Militar, delgado de Polícia Ci-
vil, Olavo Ferreira Chaves, os subcoordenado-
res do Ciasp, Rodrigo Albuquerque e Rosana 
Xavier e o presidente da Associação Bombei-
ro Militar, Dalchem Viana.

associações RepResentativas 
militaRes comentam soBRe a 
lei complementaR nº 515

asspmBmRn 
apoia RetoRno Do 
gRupo De ajuDa 
“amoR exigente”

quase dois anos após sua aprovação presidentes falam 
sobre os próximos passos pra que a lei seja Cumprida

palavRa 
Do associaDo

como Associado mais antigo da ASSPMBMRN, desde 
1947, não posso deixar de destacar a importância da 
Associação nas lutas da nossa categoria e em tudo 
que já conquistamos até aqui. Quando me associei, 
não tínhamos toda essa estrutura que hoje os asso-
ciados e seus familiares podem usufruir, tanto que eu 
fiz o discurso de inauguração do terreno que hoje é o 
clube Tiradentes.
Durante três anos, enquanto presidente, inaugurei 
a piscina, uma conquista da minha gestão. Além da 
estrutura, tenho que ressaltar que é com muita ale-
gria que me faço presente na última confraternização 
deste ano que se encerra, no meus 88 anos de vida 
dedicados à Polícia Militar.
O meu desejo para 2016 é que o povo brasileiro se 
conscientize e saiba calcular o valor que tem os poli-
ciais militares do Brasil, porque eu no meu passado e 
agora os colegas em atividade, trabalham pela inte-
gração nacional da paz e dos sentimentos culturais 
que possui o povo brasileiro.

“ o meu desejo para 2016 
é que o povo brasileiro se 
conscientize e saiba calcular 
o valor que tem os policiais 
militares do Brasil, porque 
eu no meu passado e agora 
os colegas em atividade, 
trabalham pela integração 
nacional da paz."

josé esmeraldo cavalcanti
primeiro sargento
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Presidências de entidades representativas dos militares estaduais se reunem para dispor sobre o Projeto de Lei de Promoção de Praças
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Na última domingueira do ano, especial de Natal, 
reunimos alguns depoimentos dos associados. O que 
eles esperam e desejam para o próximo ano você 
confere abaixo!

“Foi com alegria que recebi o convite para a confraternização de final do ano da AS-
SPMBMRN e não poderia deixar jamais de prestigiar o evento. É o momento de reflex-
ão e de união, de corrermos atrás, já que juntos podemos enfrentar as dificuldades. É 
importante ressaltar que mesmo dentro das limitações, temos a intenção de trabalhar 
por todos e como meta desejamos tornar a polícia militar mais humana, quebrando 
as arestas que ainda existem entre os postos. Para finalizar parabenizo nossos policiais 
e reafirmo que enquanto estiver a frente, a nossa missão será essa.” 
Coronel Ângelo Mario de Azevedo Dantas, Comandante Geral da PM do RN 

Depoimentos pRestação De contas

“Só posso parabenizar a atual administração da ASSPMBMRN, já que a Asso-
ciação vem evoluindo, oferecendo novas oportunidades para os sócios, como 
essas confraternizações realizadas mensalmente para nós e familiares. Houve 
uma mudança também de comportamento, já que antes era um ambiente 
machista, hoje podemos dizer que ela se encontra mais democrática. Para 
2016 eu desejo que nossas conquistas sejam efetivadas, que tenhamos uma 
maior valorização humanística e também melhores salários.” 
(Subtenente Thiani 

“Ao longo dessa gestão, as coisas estão desenhando uma melhor situação 
para os sócios e a tendência pelo que vejo é melhorar ainda mais, com o 
apoio jurídico que recebemos na ASSPMBMRN, assim como os momen-
tos de lazer muito importante pra nós. Tenho certeza que o Sargento Elia-
be, presidente da Associação, fará jus a credibilidade que estamos dando 
a ele e irá lutar cada vez mais pela nossa categoria.” 
Primeiro Sargento Venâncio

“Eu espero mais união na categoria, já que sinto falta do pessoal 
na hora das reinvindicações. Desejo também que o governa-
dor cumpra com os acordos feitos durante este ano. Por fim, 
desejo prosperidade, saúde, já que estando bem preparado, 
tendo apoio do governo, podemos oferecer um melhor serviço 
à população.” 
Subtenente Márcia 

DemonstRativo FinanceiRo ReFeRente 
ao mÊs De agosto De 2015

DemonstRativo FinanceiRo ReFeRente 
ao mÊs De setemBRo De 2015

DemonstRativo FinanceiRo ReFeRente 
ao mÊs De outuBRo De 2015

44.200,60
41.383,71
2.816,89

41.935,35
41.308,56

626,79

41.562,00
30.484,10

11.077,90

Resumo
TOTAL DAS REcEITAS
TOTAL DAS DESPESAS 

supeRÁvit 

Resumo
TOTAL DAS REcEITAS
TOTAL DAS DESPESAS 

supeRÁvit 

Resumo
TOTAL DAS REcEITAS
TOTAL DAS DESPESAS 

supeRÁvit 

Receitas (R$)
MENSALIDADES
BENEFÍcIOS
TRANSPORTADA MêS ANTERIOR

total geRal Das Receitas

Receitas (R$)
MENSALIDADES
BENEFÍcIOS
TRANSPORTADA MêS ANTERIOR

total geRal Das Receitas

Receitas (R$)
MENSALIDADES
BENEFÍcIOS
TRANSPORTADA MêS ANTERIOR

total geRal Das Receitas

41.113,26
882,70

2.204,64
44.200,60

38.235,76
882,70

2.816,89
41.935,35

40.052,51
882,70
626,79

41.562,00

Despesas
ORDENADOS E SALáRIOS
INSS
FgTS 
AUXÍLIO TRANSPORTE FUNcIONáRIOS
HONORáRIO cONTáBEL
HONORáRIOS ADVOcATÍcIOS
TELEFONE/INTERNET
ENERgIA
AQUISIçãO DE PATRIMôNIO
PUBLIcIDADE E PROPAgANDA
PRESTAçãO DE SERVIçO
SITE MANUTENçãO
MANUTENçãO/cONSERVAçãO/REPAROS
MATERIAL DE EXPEDIENTE/EScRITóRIO
MATERIAL DE LIMPEZA
cOMBUSTÍVEL
EVENTOS/cONFRATERNIZAçõES
REPASSE cLUBE DO DENTE
LOcAçãO MESAS E cADEIRAS
ASSESSORIA DE cOMUNIcAçãO
PASSAgENS AÉREAS
SERVIçOS gRáFIcOS
EMPRÉSTIMO
DIAgRAMAçãO JT (MAURIFRAN)
LOcAçãO DE VEÍcULO
DESPESAS BANcáRIAS

total Das Despesas

3.929,07
1.548,61
1.381,29

571,56
1.000,00

10.504,00
390,43
483,87
350,00
470,00

1.280,00
274,61

1.550,90
410,63
250,39

1.098,63
6.924,47

882,70
550,00

2.800,00
391,87

2.721,82
500,00
480,00
350,00
213,71

41.308,56

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

3.929,07
3.740,35

500,94
1.000,00

11.074,00
2.800,00

882,70
617,55

1.250,00
1.650,00

274.61
800,00
503,40
196,60

2.638,00
460,23
973,32
973,35

1.098,65
500,00
685,00

3.750,00
300,00
405,00
179,68
201,26

41.383,71

Despesas
ORDENADOS E SALáRIOS
INSS
AUXÍLIO TRANSPORTE FUNcIONáRIOS
HONORáRIO cONTáBIL
HONORáRIOS ADVOcATÍcIOS
ASSESSORIA DE cOMUNIcAçãO
REPASSE cLUBE DO DENTE
TELEFONE/INTERNET
PRESTAçãO DE SERVIçO
EVENTOS/cONFRATERNIZAçõES
SITE MANUTENçãO MENSAL
MANUTENçãO/cONSERVAçãO/REPAROS
MATERIAL DE EXPEDIENTE/EScRITóRIO
MATERIAL DE LIMPEZA
MATERIAL DE INFORMáTIcA 
MATERIAL gRáFIcO
cOMBUSTÍVEL
ágUA
ENERgIA
EMPRÉSTIMO
LOcAçãO DE VEÍcULO
LOcAçãO DE TENDAS
DOAçãO
MANUTENçãO VEIcULAR
cUSTAS PROcESSUAIS
DESPESAS BANcáRIAS

total Das Despesas

3.929,07
1.189,34

544,40
1.500,00
7.973,00

392,65
430,08
464,25
274,61

2.000,00
1.117,99

545,00
285,60
325,40
910,19

2.800,00
165,33
882,70
898,00
500,00
400,00

1.301,13
1.045,00

60,00
335,00
215,36

30.484,10

Despesas
ORDENADOS E SALáRIOS
FgTS 
AUXÍLIO TRANSPORTE FUNcIONáRIOS
HONORáRIO cONTáBEL
HONORáRIOS ADVOcATÍcIOS
TELEFONE/INTERNET
ágUA
ENERgIA
SITE MANUTENçãO
PRESTAçãO DE SERVIçO
EVENTOS/cONFRATERNIZAçõES
MANUTENçãO/cONSERVAçãO/REPAROS
MATERIAL DE EXPEDIENTE/EScRITóRIO
MATERIAL DE LIMPEZA
cOMBUSTÍVEL
ASSESSORIA DE cOMUNIcAçãO
RESTITUIçãO DE DEScONTO INDEVIDO
REPASSE cLUBE DO DENTE
PASSAgENS AÉREAS
EMPRÉSTIMO
AQUISIçãO DE PATRIMôNIO
SERVIçOS gRáFIcOS
MANUTENçãO DE VEÍcULO
LOcAçãO DE VEÍcULO
LOcAçãO DE MESAS/cADEIRAS
DESPESAS BANcáRIAS

total geRal Das Despesas

“Eu desejo que possa haver uma melhora nas escalas de serviços e promoções dos policiais militares. Que os companheiros que não foram pro-
movidos consigam suas promoções e que o governo cumpra com o que prometeu à nossa categoria.” 
Primeiro Sargento Gilzemar
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 A última domingueira do ano, especial de 
Natal, aconteceu no dia 20 de dezembro no 
tradicional Clube Tiradentes. O evento, con-
tou com música ao vivo de Artenisa e distri-
buição de brindes para os associados. Um dia 
de muita alegria e festa para encerrar 2015 
com chave de ouro.

DomingueiRa 
especial De natal

galeRia
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OuTubRO

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 CARLOS AUGUSTO DE FREITAS 

23 ST  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 S.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 ST  LUIZ ALEXANDRE FERREIRA LIMA 

31 SGT ADRIANO DA SILVA BEZERRA

NOVEMbRO

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

31 ST  FABIO DOS SANTOS VALLE

DEzEMbRO

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 

04 ST  HENRIQUE EDUARDO F. DE CARVALHO

06 SGT SAMUEL RAMOS ALVES 

07 SGT ARNAUD JOSE GOMES  

07 ST  KLEBER CORREIA LIMA DE AZEVEDO 

07 PEN ANA CLAUDIA RIBEIRO MACHADO 

08 SGT MARIO HERMES DE MOURA FILHO

09 ST A NTONIO GALVÃO

10 SGT FRANCISCO CANINDE DE SOUZA 

11 SGT JOSAFÁ FERREIRA 

11 SGT JOSIVALDO JOSE DE ARAUJO

12 CB JOSÉ MARIA PEREIRA DA SILVA 

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

22 SGT PEDRO ANTONIO DA SILVA 

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 ST  GERALDO XAVIER DA CAMARA  

28 SGT MAGNUS MAVIGNIER DA SILVA MELO

29 SGT JAILSON MOURA 

29 ST  RECKITT FERREIRA DA COSTA 

29 SGT REINALDO EURICO DE OLIVEIRA 

31 ST J OÃO NAUTA ALVES VARELA

31 SGT DÁCIO FONTES DE OLIVEIRA 

31 SGT EDNALDO GONCALVES DE LIMA 

Feliz
Aniversário!


