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NOVOS CONVÊNIOS

REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Associação amplia rede de empresas

É preciso respeitar as particularidades da

conveniadas

categoria militar estadual

FOLHAS EM
ATRASO
“Continuamos

ASSPMBMRN E DEMAIS ASSOCIAÇÕES CONQUISTAM
REDUÇÃO DE INTERSTÍCIOS DOS PRAÇAS
Após sucessivas reuniões, entre as associações representativas dos militares
estaduais e o Governo do RN, as negociações resultaram em um Projeto de Lei
que que está tramitando na Assembleia Legislativa do RN

na batalha pelo
pagamento das folhas
salariais em atraso”,
assevera o presidente
da ASSPMBMRN, Eliabe
Marques, sobre o débito
do salário de dezembro
e 13° de 2018. Segundo
o Governo, a liquidação
da dívida depende de
receita extraordinária.
Atualmente, são três as
possibilidades de renda
extra: por meio dos
recursos obtidos com a
cessão onerosa do présal, que pode garantir
cerca de R$ 457,59
milhões ao RN; a venda
da folha de pagamento
dos servidores do RN,
que vai injetar R$ 105
milhões no início de
dezembro deste ano; e
a adesão do Estado ao

O

pacto firmado no dia 17 de junho, entre
associações e Governo, após grande mobilização da categoria resultou no Projeto de

plano de recuperação

Lei 19/2019 que reestrutura a carreira dos policiais

fiscal.

e bombeiros militares do Rio Grande do Norte. A
matéria tramita na Assembleia Legislativa para
que aprovada seja sancionada pelo Governo do
Estado.
Entre julho e setembro desde ano foram sete
reuniões consecutivas de negociações entre os
representantes e a equipe do Executivo. Nas reuniões, foi avaliada a estrutura da carreira militar

"NOSSO POSICIONAMENTO
AGORA É DE ACOMPANHAR
TODO O TRÂMITE DO
PROJETO NA ASSEMBLEIA,
PARA QUE SEJA VIABILIZADO
E SANCIONADO PELO
GOVERNO O MAIS RÁPIDO
POSSÍVEL"
Subtenente Eliabe Marques,
presidente da ASSPMBMRN

estadual, em comparação às demais forças de
segurança que integram o sistema de Segurança
Pública, e o impacto financeiro da majoração.
Após a concretização de uma proposta por parte
do Governo, a categoria se reuniu em Assembleia Geral Unificada, no dia 19 de setembro, em
que a maioria dos presentes votou por aceitar a
proposta.

limitando o tempo máximo de permanência do
Oficial no mesmo posto e reduzindo a distorção
salarial entre os militares estaduais e as demais

“

categorias vinculadas à Sesed.
Foram meses de intensas negociações até
recebermos uma proposta razoável, mesmo que não seja a ideal. Nosso posiciona-

mento agora é de acompanhar todo o trâmite do
projeto na Assembleia, para que seja viabilizado

O Projeto concretiza parte do acordo firmado, re-

e sancionado pelo Governo o mais rápido possí-

duzindo os interstícios para a promoção de Praças,

vel”, reforça o subtenente Eliabe Marques.
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NOTAS
MAIS MULHERES
PARA A PMRN
Parabéns às Pioneiras Potiguares! No
mês de setembro o grupo de mulheres
completou 29 anos de história no RN
com a estreia da primeira e única turma
exclusiva de Praças Femininas na PMRN.
Desde então, poucas vagas foram abertas
a este público. Prova do descaso das
gestões é que, até hoje, não há sequer
alojamentos femininos adequados no
Quartel do Comando Geral.

CAFÉ COM ASSOCIADO

NOVOS EQUIPAMENTOS

No mês de abril deste ano estreou uma nova programação pro-

A turma vitoriosa do Karatê da ASSPMBMRN tem novidades:

movida pela ASSPMBMRN: o Café com Associado. Desde então,

para auxiliar o treino, foram adquiridos três bonecos bob, seis

toda última sexta-feira do mês acontece o evento com cada

capacetes e 12 coletes. Desta forma, nossos atletas se prepara-

vez mais adesão dos associados e familiares. É um momento
de confraternização e também de informação, pois a diretoria
compartilha com os associados todas as atividades realizadas
pela ASSPMBMRN e as demandas pendentes também.
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rão com qualidade e mais segurança. As aulas são gratuitas aos
associados e dependentes, o público externo pode participar
mediante contribuição de R$ 40.

PREVIDÊNCIA MILITAR ESTADUAL:
DEVEM SER RESPEITADAS AS
PARTICULARIDADES DA CATEGORIA

R

eforma da Previdência é um tema que
atinge a todos os profissionais brasileiros,
inclusive nós, militares estaduais. Atual-

mente, há uma polêmica sobre em que âmbito
deve ser discutida a atualização das regras
previdenciárias do policial e bombeiro militar.
Por enquanto, corre no Congresso Nacional a
discussão da reforma do regime geral da Previdência para os civis e a dos militares das Forças

NOVOS CONVÊNIOS PARA OS ASSOCIADOS

Armadas.

A Drogaria Amadeus, a Clínica Dental Prime e a Bogarim
Tur (agência de viagens) são as novas empresas com promoções diferenciadas aos associados

ASSPMBMRN, independentemente de onde seja

A

Para o subtenente Eliabe Marques, presidente da
tratado o tema, é preciso levar em consideração
as particularidades da categoria. “A atividade
policial é diferenciada do ponto de vista opera-

partir de agora, os nossos

equipe de especialistas.

cional e jurídico. Comparado às Forças Armadas,
os policiais não somente se preparam para uma

associados podem desfrutar
LAZER

guerra, mas vivem batalhas diariamente em

prestadoras de serviço. A ideia é

Para quem curte uma viagem

suas rotinas de trabalho. Isso influencia direta-

ampliar o leque de opções para que

em grupo, a Bogarim Tur oferece

mente na qualidade e, até mesmo, na expecta-

cada vez mais possamos oferecer

descontos especiais aos nossos

tiva de vida do profissional”, defende.

novas parcerias com empresas

vantagens seja na área de saúde, la-

associados. As vantagens são de 15%

Apesar de ter sido enviado para o Congresso em

zer, educação, entre outros. Confira

para viagens de bate volta, 10% para

março, o Projeto de Lei 1.645 de 2019 que rege a

as novidades:

pacote rodoviário com hospeda-

previdência dos militares federais está andando

gem, 5% para pacote aéreo, além

a passos lentos na Câmara dos Deputados. Isso

SAÚDE

do favorecimento nas promoções

porque a prioridade na Casa era a reforma do

Presente no ramo farmacêutico há

relâmpago.

regime geral da Previdência Social – que, agora,
já está em apreciação no Senado. Por enquanto,

mais de três décadas, a Drogaria
Amadeus conta com uma vasta

A agência conta com uma experiên-

o PL se encontra na comissão especial formada

experiência no mercado e está

cia de quase oito anos no mercado

para avaliar a matéria e ainda não há decisão se

presente em Natal e Parnamirim. O

e fica situada em Macaíba. Os

os militares estaduais serão inclusos nesta PL, ou

convênio firmado garante desconto

serviços ofertados são realizados de

se a discussão ficará a cargo da esfera estadual.

em medicamentos genérico/similar

maneira qualificada e com muita

de 30% até 92% e em medicamen-

dedicação.

tos referência de 5% até 60%. Além
disso, a entrega é gratuita para

A ASSPMBMRN busca a cada con-

compras acima de R$ 19 e desconto

vênio firmado proporcionar um

de 50% nos serviços ambulatoriais.

serviço de qualidade aos associados
que contribuem fielmente para o

Já a Clínica Dental Prime é a respon-

funcionamento da Associação. As-

sável por cuidados dentários. O as-

sim como Vinicius Jobim, associado

sociado pode contar com tratamen-

há mais de 30 anos. “A expansão

tos odontológicos, procedimentos e

dos convênios é muito importante

especialidades com descontos que

para o associado, porque abre mais

variam de 2% a 50%. Os atendimen-

oportunidades para que ele seja

tos são sob responsabilidade da

assistido e dê assistência aos seus

Dra. Cristiane Silveira Chaves e sua

familiares”, destaca.
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