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palavra do presidente

POLICIAIS VALORIZADOS,
ESTADO FORTALECIDO,
POPULAÇÃO PROTEGIDA

Em 2015 a luta
vai continuar.
Esperamos que o
próximo governo
e seus auxiliares
entendam que
o limite já foi
superado."
1º Sargento Eliabe Marques
Presidente da ASSPMBM/RN

2014 chegou ao fim. E com ele a certeza do dever cumprido. Lutamos com muita firmeza, determinação e responsabilidade, pois temos a clareza que as nossas
conquistas dependem, única e exclusivamente, da nossa luta. Lamentamos que
apesar da insatisfação que contagia os militares estaduais e compromete a qualidade do serviço prestado a população, nossos gestores não deram a devida importância aos graves problemas vivenciados na segurança pública do RN. Problemas
estes, que massacram os profissionais, mas acima de tudo penaliza a população.
Conquistamos a Lei de Promoção de Praças que vai garantir ascensão funcional
aos militares estaduais. Esta Lei (LC 515/2014) vai acabar com uma injustiça praticada contra o Praça que estava indo pra reserva como soldado, mesmo após 30 anos
de efetivo serviço defendendo a vida e o patrimônio da população potiguar. Esta
foi uma conquista histórica.
Conquistamos 32% de reposição do Subsídio através da Lei Complementar
514/2014. É bem verdade que o percentual não foi aquele que esperávamos. Mas
de qualquer modo consideramos um avanço, pois garantimos 17% de reposição
para 2015. Sendo 8% em março e, 9% em setembro.
Temos muito a conquistar. Nossa pauta está mantida: reforma do Estatuto com
ênfase para carga horária e ingresso com nível superior; Lei de Organização Básica LOB; criação do Código de ética para substitui o Regulamento Disciplinar da Polícia
Militar - RDPM; atualização da Lei da Diária Operacional; atualização dos níveis do
Subsídio; vencimentos compatíveis com os postos e graduações; dentre outras.
Portanto, em 2015 a luta vai continuar. Esperamos que o próximo governo e
seus auxiliares entendam que o limite já foi superado. É preciso agir para mudar
essa realidade, pois todos os indicadores mostram, comprovam e ratificam que
a segurança da população está comprometida. Mas a persistir essa omissão do
governo, a consequência será o caos.
Para finalizar, desejamos a todos um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de paz,
saúde e prosperidade. Em 2015 vamos continuar a luta por uma Segurança Pública
verdadeiramente cidadã para os profissionais e acima de tudo para a população
do RN.
Eliabe Marques - 1º Sargento
Presidente da ASSPMBM/RN
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Eleição #3

Titulares de Associações de Praças do RN registram presença maciça na diretoria da ANASPRA

Eliabe Marques é eleito
2º Vice-Presidente da ANASPRA
Além do titular da ASSPMBM/RN, membros de entidades de praças do RN também
assumem funções na diretoria da Associação Nacional
Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte têm representação garantida na Associação Nacional de Praças (ANASPRA), entidade com assento no Conselho Nacional
de Segurança Pública (CONASP), que luta a favor
de melhorias para os profissionais que atuam no
setor e, sobretudo, por um serviço de segurança
pública de qualidade aos brasileiros. Eleita no dia
15 de novembro, a nova diretoria da ANASPRA
para o triênio 2014-2017, recebe a participação
efetiva de membros de associações de praças do
RN, a exemplo do titular da ASSPMBM/RN Eliabe
Marques, que assume nesta gestão, a função de
2º Vice-Presidente na Associação Nacional. As eleições da ANASPRA foram realizadas no Clube Social
dos Policiais Federais no DF (SINDPOL/DF).
Os militares potiguares também serão representados na entidade nacional pelo Diretor Jurídico da ABM-RN, o Soldado Rodrigo Maribondo,
que na ANASPRA, desempenhará a função de
Diretor Regional Nordeste, bem como, pelo Cabo
Queiroz, Vice-Presidente da ACS-RN. Ele assume,
na ANASPRA, a função de Vice-Diretor de Direitos
Humanos. A Associação de Praças de Mossoró e
Região - APRAM também participou dessa construção através dos Soldados Tony Nascimento e
Juscelino Batalha, Presidente e Vice-Presidente
da APRAM, respectivamente, o que demonstra o

Sargento Eliabe Marques e a subtenente Márcia de
Carvalho representaram a ASSPMBMRN, durante
as eleições da ANASPRA em Brasília

compromisso da entidade com as demandas dos
policiais militares e bombeiros militares.
Para o dirigente da ASSPMBM/RN, que há
mais de seis anos participa das lutas da entidade
nacional, a nova titulação na ANASPRA faz referência ao reconhecimento dos trabalhos prestados em defesa dos militares estaduais, sobretudo
do RN. Até então o Sargento Eliabe ocupava o
cargo de Diretor Regional Nordeste na Associação. “Isso nos credencia a continuar representando os praças de todos os Estados, principalmente
do RN”, comenta.
Segundo Eliabe, ao todo, tramitam no Congresso Nacional, 598 proposições que tratam das
demandas da Segurança Pública. No entanto,

muitos desses projetos foram esquecidos pelo Poder Público e estão parados. “Através desse novo
mandato, firmamos o compromisso de consolidar
a atuação da ANASPRA, para que também possa
existir organicamente. Para isso, estamos com as
nossas atenções voltadas aos pontos destacados
pelo Plano Nacional de Segurança Pública, tais
como o Ciclo completo de polícia; atualização das
legislações das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, adequando as mesmas aos princípios constitucionais e de direitos humanos; regulamentação da carga horária; dentre outras. Para isso
contamos também com uma parceria muito forte
nesta luta com parlamentares, militares estaduais,
eleitos”, completa.

Há mais se seis anos, Eliabe Marques participa da
rotina de lutas da Associação Nacional
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3º Baile da ASSPMBM/RN celebra
conquistas dos militares
estaduais ao longo de 2014
Realizar uma confraternização de fim de ano à
altura dos seus associados: nos últimos três anos,
esse foi lema adotado pela ASSPMBM/RN para organização dos seus já reconhecidos bailes anuais.
No dia 20 de dezembro de 2014 não foi diferente e
o espaço de lazer do Clube Tiradentes se transformou em um sofisticado salão de festas, para receber os mais de 500 associados, associadas, familiares e amigos que participaram da terceira edição
do Baile da Associação. Como de costume, a festa
foi o momento de brindar, com chave de ouro, o
encerramento de mais um ano de muitas lutas e
vitórias para os policiais e bombeiros do RN.
Ao som da banda potiguar Los Manos, os participantes esbanjaram animação do início ao fim
do Baile. A diretoria da ASSPMBM/RN, que cuidou
da organização do evento, também prestigiou os
convidados com um belíssimo show de tango,
além de oferecer um serviço de buffet completo, distribuição de kits e sorteio de brindes. Além
da riqueza de atrações que pôde proporcionar, a
festa foi vista pelos participantes, principalmente,
como uma oportunidade ímpar de reunir os militares que vivenciaram e lutaram por melhorias
na segurança pública estadual, em diferentes períodos históricos, a exemplo do subtenente Abel,
associado desde 1958. “Faz 31 anos que estou na
reserva e nunca vi uma festa dessa aqui. Achei
sensacional. Também não tenho palavras para
descrever o quanto é louvável o trabalho que a
Associação vem desempenhando aos seus asso-

ciados”, destaca.
Sócio da ASSPMBM/RN há mais de dez anos,
o sargento Rodrigues da Silva também enaltece o baile anual da Associação, pela chance que
o evento traz de rever companheiros de longa
data. “A festa está brilhante e ainda estou revendo
amigos de muito tempo. Só tenho a parabenizar
ao presidente da Associação, pela transparência
e empenho, a todo momento, em busca de melhorias para os associados”, completa o militar. A

subtenente Marta Matias de Carvalho compactua
com o pensamento do colega e afirma que o baile
também se traduz em uma forma de reconhecimento ao trabalho desempenhado pelo militar
estadual. “Esse evento é excelente porque eleva o
nível dos sargentos e subtenentes, já que muitos,
ainda se achavam inferiores por acreditar que não
teriam uma celebração desse nível. A qualidade
dos bailes tem melhorado a cada ano, e sempre
para melhor”, destaca.

Titulares das Associações marcam
presença no Baile da ASSPMBM
A união entre as lideranças das entidades representativas de praças e oficiais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, nas lutas por melhores
condições de trabalho, ao longo de 2014 esteve
entre as principais razões das grandes conquistas obtidas pelos militares estaduais, nesse ano,
a exemplo da aprovação da Lei de Promoção
de Praças e do reajuste do subsídio (Leis complementares de nº 515/2014 e nº 514/2014, respectivamente). Em clima de comemoração, os
presidentes das Associações também participaram do Baile, e juntos, celebraram as conquistas,
vistas como fruto de muita luta e união conjunta

de esforços.
“A ASSPMBM/RN teve um papel importantíssimo nesse processo. Porque foi, principalmente,
o sargento Eliabe, uma grande liderança, que
soube realmente juntar as entidades para que
a gente pudesse conseguir esse grande êxito”,
completa o presidente da Associação de Praças
da Polícia Militar de Mossoró e Região (APRAM),
soldado Tony Nascimento.
Ao fazer o balanço positivo das lutas abraçadas pelas entidades representativas dos militares
estaduais em 2014, o presidente da ASSPMBM/
RN, Eliabe Marques, destaca a importância do

apoio dos familiares, como responsáveis pelo
suporte dos PMs e bombeiros no enfrentamento das demandas, sobretudo, a participação dos
associados, que confiaram no trabalho das instituições e acataram a causa. “Todo esse trabalho
realizado pela Associação, sem sombra de dúvida, sem Deus realmente ficaria muito difícil. Contudo, agradeço também aos nossos familiares,
que são a base, o pilar de tudo, o que realmente
nos sustenta. Agradecemos também, aos nossos associados, que são a razão maior da nossa
existência”, ressaltou o titular da ASSPMBM/RN,
na ocasião.
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Com a palavra, o associado:
Durante a 3ª edição do Baile da ASSPMBM/RN, associados fazem um balanço da atuação da entidade ao longo de
2014 e falam o que o Baile da Associação significa para eles. Confira os depoimentos:
“O balanço que eu
faço da atuação da
Associação em 2014
é positivo, brilhante.
Eliabe e sua equipe
têm sido de grande
valia para todos
nós, nos deixando uma lição de gestão, de
administração, de carisma e cuidado com os seus
associados. E aí com o trabalho que está sendo
desenvolvido, com o nivelamento, a nova Lei de
Promoção e tudo que foi conquistado com muita
luta e esforço da Associação, eu acredito que a
tendência é só melhorar e dar continuidade a
esse belo trabalho”.
Subtenente Marta Matias de Carvalho –
Associada desde 1994

“Sem a Associação somos
uma classe fraca e a
entidade nos fortalece.
Isso é muito importante,
já que quanto mais forte
for a Associação, mais
conquistas vai trazer ao
policial militar. Inclusive, as muitas que já tivemos
ao longo desses anos foram através da Associação.
Já em relação ao Baile, confraternizar e estar junto
dos companheiros sempre é bom. Porque passamos
um ano árduo, já que o nosso serviço é bem difícil.
Essa festa, a cada ano, vai melhorando, o público vem
aumentando também”.
Sgt Ubiratan Silva de Souza – 15 anos
associado

“Eu avalio muito bem a
atuação desta entidade.
Até porque, desde 74
participei de diretorias,
passei por todos os cargos
e, na época, fizemos um
trabalho muito bom.
Mas o trabalho de Eliabe, na verdade, está sendo 10.
Ele trabalhou muito bem até hoje. E nós confiamos
muito na continuidade do seu trabalho. É tanto que
sempre estamos do seu lado, porque queremos
que a associação se eleve cada dia mais. Esse baile
é também uma oportunidade de ouro. De rever os
amigos antigos e ver os jovens sargentos que estão
chegando agora e a gente não conhecia”.
Subtenente Alcides Pinheiro Rodrigues –
Associado há 42 anos

Convênio

Militares precisam de alimentação diferenciada
Nutricionista traz dicas importantes sobre os cuidados que militares
precisam ter com a dieta para uma melhor qualidade de vida
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.
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2014 de muitas conquistas
Para policiais e bombeiros militares do Estado, sem sombra de dúvidas, 2014 foi um ano
significativo na história da segurança pública
potiguar. Junto às demais entidades representativas, a ASSPMBM/RN teve participação ativa nas
lutas pela valorização profissional dos militares
estaduais, bem como no incentivo à qualidade
de vida dos seus associados, sobretudo, através
de práticas esportivas como o karatê. Nesta edição do Jornal O Tiradentes, preparamos uma retrospectiva dos mais importantes acontecimentos para a entidade, ao longo de 2014. Confira a
seguir:
Operação Segurança com Segurança
Deflagrada pela primeira vez no RN em 2011,
a operação que paralisou batalhões de todo o Estado para denunciar à população as sérias deficiências da segurança pública do RN foi retomada
em dois momentos decisivos para a aprovação
do então, Projeto de Lei de Promoção de Praças:
em 05 de dezembro de 2013, e no dia 10 de
março de 2014. Dentre as falhas identificadas na
Operação, ficou constatado que 80% das viaturas policiais estavam em situação irregular perante o Código de Trânsito Brasileiro, dado que por
si só já refletia as precárias condições de trabalho
oferecidas aos militares estaduais. Pneus carecas
de viaturas e motos operacionais, ausência de
equipamentos de proteção individual, como co-

letes à prova de balas para cada policial também
estiveram entre as irregularidades expostas pela
Operação.
Lei de Promoção de Praças
Atos públicos, carreatas, acampamentos em
frente à Governadoria e demais operações marcaram a rotina de policiais e bombeiros militares
do Estado desde o dia 26 de fevereiro de 2013,
data em que foi protocolado junto ao Executivo,
o Projeto de Lei de Promoção de Praças. Dezesseis meses depois, exatamente no dia 9 de junho
de 2014, praças da PM e Corpo de Bombeiros,
viram concretizado um avanço histórico em prol
da valorização profissional: a sanção da Lei Complementar de nº 515/2014, que permite ao militar estadual, a criação de um plano de carreira
dentro da corporação.
Subsídios atualizados por LeiAtravés da Lei
Complementar Estadual de nº 463/2012, o subsídio da classe foi implantado no dia 03 de janeiro
de 2012 e, ao longo de dois anos, nenhum reajuste salarial foi concedido pelo Estado aos militares. A ausência de ação do Governo acabou
por ir na contramão do que preza o artigo 37 da
Constituição Federal de 1988, o qual prevê no
seu inciso X, que a revisão geral da remuneração
dos servidores públicos deve ser feita de forma
anual. O aspecto chamou a atenção dos militares

estaduais, que, com o total apoio das entidades
representativas, passaram a exigir do Estado o
direito previsto em Lei, através de mobilizações
ordeiras e incisivas de praças e oficiais. Como
resultado da união e participação, através da Lei
Complementar de nº 514/2014, sancionada no
dia 06 de junho de 2014, ficou alterado o Anexo
I da Lei Estadual nº463, no que se refere aos valores dos subsídios para todas as patentes militares
da Polícia e Corpo de Bombeiros, do soldado ao
coronel. Tal documento dá ao militar estadual,
a garantia de reposição dos seus subsídios em
32%, de forma escalonada, até 2016.
Eleições 2014: debate sobre segurança pública
A data escolhida pelos titulares das entidades representativas de praças e oficiais 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 pela ASSPMBM/
RN junto às demais 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
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Faria (PSL) puderam expor suas propostas na
pauta eleita para a discussão. Em outubro, foi
entregue ao governador eleito Robinson Faria,
uma “carta-compromisso” elaborada pelas associações, com as principais demandas da segurança pública do RN.
Entretenimento na ASSPMBM/RN
O lazer do associado também ganhou espaço no calendário da ASSPMBM/RN. Além de oferecer aos participantes música ao vivo de qualidade em um momento de confraternização, o
Clube uniu diversão à responsabilidade social
nas programações, através das domingueiras
temáticas, como a Domingueira da Criança, e
Domingueira Azul, que conscientizou associados sobre a importância da prevenção do câncer de próstata. Outro momento marcante foi
o Bazar Beneficente realizado em setembro de
2014, com o intuito de arrecadar fundos para o
soldado Valmir, da PM, que, na época, havia se
mudado com a família de Currais Novos para
Natal, a fim de agilizar o tratamento da esposa,
Denilsa Dantas e da filha Sara Sâmela. O bazar
foi uma iniciativa do Fórum de Mulheres de Praças do RN.

Associações de militares estaduais do
RN fazem um balanço do ano de 2014 e
falam sobre as expectativas das lutas em
2015. Confira:
}} Rodrigo Maribondo – Assessor Jurídico da ABM-RN
“2014 foi um ano espetacular no que diz respeito aos praças
da polícia e dos bombeiros. Quebrou um paradigma que
era a inexistência de um plano de carreira para os praças.
E conseguimos majorar o subsídio, que foi uma conquista
de 2011, concretizada em 2012, que trouxe uma estrutura
muito interessante para o nosso padrão remuneratório.
Com isso, conseguimos um reajuste que repõe as perdas da
inflação e ainda dá uma folga de 4%, no período que vai se
terminar em 2016. E o mais importante: em 2014 a gente
conseguiu juntar praças e oficiais, de forma organizada,
inteligente e ordeira. Ninguém foi sancionado por ter
participado de mobilizações ou de ato reivindicatório e todo
mundo ganhou. Encerro os meus seis anos de associação
realizado. Não vislumbrava sair da associação com a Lei
de Promoção de Praças aprovada. Está sendo aplicada nas
turmas de EHS da polícia e bombeiros. A partir de abril
começam as promoções e a fila vai finalmente andar.
As brigas agora são outras, já que a gente vai discutir o
código de ética, a reformulação do estatuto, questões
previdenciárias”.
}} Capitão Moreira – presidente da ASSOFME
“Não existe categoria dos oficiais ou categoria das praças.
Existe os militares estaduais e nesse sentido, a nossa parceria
deu, está dando e vai continuar dando muito certo. Eu me

Alunos da turma de
Karatê da ASSPMBM/
RN se destacam em
campeonatos
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.
Um deles é o karateca Lucas Oliveira, que já teve a chance
de competir no Campeonato Mundial de Karatê por duas
vezes. Em outubro, o atleta foi campeão na competição
realizada na Argentina. Com apenas treze anos de idade,
Lucas já coleciona títulos no esporte, sendo, também,
tricampeão brasileiro, tricampeão estadual e campeão

sinto muito feliz, enquanto presidente da Associação dos
Oficiais, de poder estar com esse relacionamento com as
demais associações e isso é muito, muito importante”.
}} Soldado Tony – APRAM
“O fato primordial de tudo o que aconteceu este ano foi a
união entre as entidades. Eu acredito que sem ela, nada
seria possível. Houve uma união realmente, com todas as
entidades, tanto do interior como da capital e assim a gente
chegou a um entendimento de que o mais importante seria
um grupo coletivo. E agindo dessa forma, a gente conseguiu
duas coisas importantíssimas que foram o reajuste do
subsídio e a aprovação da Lei de promoção de Praças, o
maior avanço de toda a história da Polícia Militar. É uma
história de quase mais de 180 anos, em que o soldado
entrava soldado e morria soldado dentro da instituição
sem expectativa de nada e hoje ele tem isso. Tudo isso,
fruto de muita luta. Não foi fácil. Foram meses e meses
de movimentos, de acampamentos, de passeatas, de atos
públicos e paralisações das atividades e assim a gente
chegou aos resultados que vemos hoje. A Associação de
Subtenentes e Sargentos teve um papel importantíssimo
porque foi, principalmente o sargento Eliabe, uma grande
liderança, que soube realmente juntar as entidades para que
a gente pudesse conseguir esse grande êxito”.
}} Sd Dalchem Viana – presidente ABM-RN
Primeiramente o ano de 2015 será muito desafiador.
Principalmente no tocante à efetivação dos direitos
conquistados em 2014, e dos que, com certeza nós iremos
trabalhar, como o estabelecimento da carga horária. Outra

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. Para aqueles que
ainda não conhecem a turma de Karatê da ASSPMBM/RN,
o sargento Erivaldo 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.

demanda principal da tropa é a substituição do RDPM por
um Código de Ética. Nós estamos também trabalhando
na redação do estatuto. É um ano de necessidade de
mobilização. E como em 2014, as associações estão
unidas, passou-se por um amadurecimento em 2014, de
uma aproximação essencial para que essas conquistas
fossem efetivadas e essa aproximação com o Governo,
essa conversa e esse diálogo vão continuar. Sobretudo
para que outras conquistas sejam logradas. Por isso é de
extrema importância que as associações estejam em união.
Em reuniões com associações de oficiais, a classe já se
posicionou a favor de algumas demandas comuns e assim a
gente vai prosseguindo”.
}} Heitor Rodrigues – diretor jurídico Associação
Praças Região Agreste
“Nós da ASPRA acreditamos que iremos manter o mesmo
diálogo com o comando e gestores do novo governo. Mas,
sempre com pé atrás porque a realidade do Estado e a do
país não estão muito favoráveis para categoria nenhuma.
Mas como carregamos um peso maior, teremos que gritar e
expor que, o que a gente está passando é muito pior do que
em relação a outras categorias. As outras categorias correm
risco, mas a gente enfrenta o risco de pagar com a própria
vida.Eu tenho costume de dizer que os sócios das entidades
são as vozes e nós somos o grito. E quando a demanda chega
à gente é porque a situação já ‘está nas últimas’. É difícil,
fazer a sociedade refletir e sair do pensamento que não é só
dinheiro que queremos. Precisamos que a sociedade seja a
nossa parceira maior. A sociedade precisa entender que nós
somos os heróis da vida real.

#8

Entrevista

Bruno Saldanha
Advogado da
ASSPMBM/RN fala
sobre assédio
moral e abuso de
poder na esfera
militar
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 potencializa pela distorção de dois
princípios dos mais importantes para a estrutura
desta organização, a hierarquia e a disciplina, uma

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.

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

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

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.
Quais penalidades são aplicadas para os
que praticam a ação?
As penalidades para os ofensores repercutem
nos âmbitos administrativo, civil e criminal. Ou seja,
além de receber uma punição administrativa, terá
que indenizar o militar e, se houver abuso de autoridade, responderá processo criminal, no qual poderá ser condenado à pena restritiva de liberdade.
O que o Sr. diria aos policiais e bombeiros
militares que vivenciam essas situações, mas
ainda não tiveram a iniciativa de denunciálas? 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.

Luto #9

Luto pelo falecimento
do Subtenente Gil
Xavier de Lucena
A ASSPMBM/RN está de
luto. Faleceu no último dia 04
de dezembro o Subtenente Gil
Xavier de Lucena, ex-presidente da entidade, cujo histórico
de vida mostra sua importância como homem destemido,
defensor da liberdade e dos
direitos da classe militar. Lucena presidiu a ASSPMBM/RN no
início dos anos 60, quando liderou a primeira greve da PMRN em 1963, e por
isso foi rebaixado e posteriormente excluído das
fileiras da corporação.
Com o golpe militar de 1964, mesmo fora do
quadro da Polícia Militar, voltou a ser preso no
Quartel do Exército e foi solto graças à articulação da ASSEN, através do então Sargento Paulo
Lopo Saraiva. Em seguida, prestes a ser preso
novamente, foi orientado a fugir do estado e
se tornou um clandestino em seu próprio país,
por onde rodou para se esconder e fugir dos
militares. Nesse período, o Subtenente casou e
teve seis filhos, cada um nascido em um estado
diferente.
Apenas na década de 1980 Gil Xavier voltou

Ex-presidentes se
despedem
Em depoimentos, ex-presidentes da ASSPMBM/RN
se despedem do militar, que teve uma passagem de
relevância indiscutível na história da segurança pública do
RN. Confira a seguir:
“Quando Gil foi eleito para a presidência da ASSPMBM
a Polícia Militar enfrentava sérios problemas, mas com
o empenho de Gil o principal objetivo foi atingido e os
militares conseguiram o aumento. Ali foi o ponto de
partida para que começássemos a lutar pelos nossos
interesses.” - Capitão José Teotônio da Costa
“Eu tenho sempre uma relação de muito respeito pelo
praça que ele foi, enfrentando tudo e todos no regime
militar, além de ter passado por várias privações. Como
guerreiro, ele não morre. Apenas se muda.” - Sargento
Mary Regina dos Santos

ao RN, entrou na justiça e retornou à PMRN na condição de
Subtenente, já na reserva remunerada. Com a lei da anistia,
foi promovido recentemente
a Capitão com os proventos
de Major. Esse é um pequeno
resumo da história desse herói
da PMRN, pai do Soldado Gil
Xavier Terceiro.
“Queremos externar nossos
sentimentos pela partida desse homem tão admirado. Pedimos a Deus, neste momento, muita
luz e paz pra toda a sua família, confortando os
corações e enchendo-os de orgulho pela missão, o engajamento e a dedicação desse herói.
Uma pessoa íntegra, que serviu ao seu país e ao
seu povo. Homem de coragem que defendeu
sua família e nossa instituição policial militar.
Seremos eternamente admiradores e reconhecemos a história do pioneiro desbravador das
lutas em nossa instituição policial militar, mesmo pagando o preço que “os homens coletivos”
precisam pagar. Esteja em paz, Capitão Gil, nos
braços do nosso Senhor”, explicita Eliabe Marques, presidente da ASSPMBM/RN.

“Ele entrou na polícia no mesmo dia que eu: 2 de
setembro de 1957. Pude acompanhar, de perto, toda
a sua trajetória na luta pelos direitos dos policiais
militares, principalmente à frente da ASSPMBM/RN, na
década de 60. Toda a Polícia Militar do RN está de luto.
” - Subtenente Júlio Ribeiro da Rocha
“Gil foi um grande homem na PM. Todo mundo sabe
que ele carregou nas costas a Polícia Militar e merece
todo o nosso respeito. Para mim, foi um dos melhores
presidentes que esta associação já teve” - 2º sargento
Pedro Siqueira
"Foi a partir da sua gestão que houve mais autonomia
para a Polícia Militar, o tornando muito conhecido e
respeitado” – 2º sargento Damião Vieira de Lima
“Todos os presidentes tiveram boa vontade para dirigir
a ASSPMBM/RN e Gil não foi diferente. Deixará uma
eterna saudade para a Polícia Militar” – 1º sargento José
Esmeraldo Cavalcanti

Palavra do
Associado
Há 18 anos sou
sócio da ASSPMBM/
RN e todas as vezes
que precisei, a
Associação sempre
esteve ao meu
lado. Inclusive o
sargento Marreiro,
diretor jurídico da
entidade, conseguiu
exonerar uma
pensão minha,
através do contato com um sargento advogado da
Associação de Subtenentes e Sargentos do Rio de Janeiro.
Eu sou muito grato a isso, já que me surpreendi com
esse empenho tão grandioso por parte da Associação.
Os convênios também são pontos fortes da ASSPMBM/
RN. Por exemplo, toda a minha família é atendida pelo
convênio entre a Associação e o Clube do Dente. Os
eventos promovidos pela ASSPMBM/RN, a exemplo das
tradicionais domingueiras, são momentos importantes
em que o associado pode oferecer a sua família, um dia
diferente de lazer. Por essas e mais outras razões, espero
que o sargento Eliabe Marques passe, ainda, muitos anos
à frente da Associação, pois a luta que ele tem travado
em nossa defesa tanto de salário, como de melhorias na
questão profissional é bem louvável.proveito o espaço
para chamar os militares que ainda não se associaram
à ASSPMBM/RN, para também se tornarem associados.
Ninguém vai se arrepender. Sejam bem-vindos!

Espero que o sargento
Eliabe Marques passe,
ainda, muitos anos à
frente da Associação,
pois a luta que ele
tem travado em
nossa defesa tanto
de salário, como de
melhorias na questão
profissional é bem
louvável”.

Ezequiel da Costa
Sargento

#10 prestação de contas

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE AO
MÊS DE setembro DE 2014
Receitas (R$)

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE
AO MÊS DE outubro DE 2014
Receitas (R$)

MENSALIDADES

33.832,69

BENEFÍCIOS

911,80

TRANSPORTADA MÊS ANTERIOR

3.063,70

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

Receitas (R$)

MENSALIDADES

35.017,83

BENEFÍCIOS

911,80

TRANSPORTADA MÊS ANTERIOR

4.517,49

Total Geral das Receitas

37.808,19

Despesas

3.622,64

FGTS

628,65

INSS

1.650,30

AUXÍLIO TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS

540,50

MENSALIDADES

15.290,07

BENEFÍCIOS

-----

TRANSPORTADA MÊS ANTERIOR

ORDENADOS E SALÁRIOS

3.622,64

INSS

1.654,34

FGTS

629,57

TELEFONE/INTERNET

AUXÍLIO TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS

446,50

LOCAÇÃO DE SOM E ORQUESTRA (3º BAILE)

4.000,00

1.000,00

EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES (3º BAILE)

12.500,00

10.715,71

MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPAROS

900,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO

140,00

HONORÁRIO CONTÁBEL

1.000,00

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

9.726,00

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

2.800,00

REPASSE CLUBE DO DENTE

911,80

MATERIAL DE LIMPEZA

TELEFONE/INTERNET

209,59

COMBUSTÍVEL

ENERGIA

725,74

DESPESAS BANCÁRIAS

326,57

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

2.839,00

DIAGRAMAÇÃO JORNAL O TIRADENTES
EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES

480,00
2.961,86

SITE MANUTENÇÃO

252,40

MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPAROS

1.400,28

2.800,00

ÁGUA

464,16

SITE MANUTENÇÃO

252,40

PUBLICIDADE E PROPAGANDA

877,73

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

3.043,00
2.212,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO

120,57

EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES

MATERIAL DE LIMPEZA

272,77

MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPAROS

730,60

MATERIAL DE INFORMÁTICA

325,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO

480,11

MATERILA DE CONSTRUÇÃO

881,50

MATERIAL DE LIMPEZA

160,00

AUXÍLIO ASSOCIADO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA

614,14

COMBUSTÍVEL

766,79

EMPRÉSTIMO

420,00

PASSAGENS AÉREAS

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

747,55

LOCAÇÃO MESAS E CADEIRAS

400,00

500,00

AUXÍLIO Á ASSOCIADO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA

498,25

AQUISIÇÃO DE PATRIMÔNIO

900,00

DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO

DESPESAS BANCÁRIAS

261,73

MANUTENÇÃO VEICULAR

435,79

PASSAGENS AÉREAS

177.92

33.290,70

EMPRÉSTIMO

21,90

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

CORREIOS E TELÉGRAFOS

1.350,65

19.581,24

165,28
36.153,18

Resumo

Resumo

Total das Receitas

37.808,19

Total das Receitas

40.447,12

Total das Receitas

Total das Despesas

33.290,70

Total das Despesas

36.153,18

Total das Despesas

4.517,49

245,00

400,00
1.449,69

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

Superávit

70,00

49.50

AQUISIÇÃO DE PATRIMÕNIO

DESPESAS BANCÁRIAS

Resumo

50,00

1.197,00

COMBUSTÍVEL

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

19.584,01

Despesas

HONORÁRIO CONTÁBEL

TELEFONE/INTERNET

4.293,94

Total Geral das Receitas

40.447,12

Despesas

ORDENADOS E SALÁRIOS

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE
AO MÊS DE novembro DE 2014

Superávit

4.293,94

19.584,01
19.581,24
Superávit

No intuito de caracterizar nossa gestão pautada no principio da transparência, a ASSPMBM/RN divulga o resultado das movimentações financeiras referentes aos meses de
SETEMBRO, OUTUBRO e NOVEMBRO de 2014. A prestação de contas da Entidade é elaborada sob a responsabilidade do Contador João Maria Silva Barreto (CRC 4971-RN).

2,77

Galeria #11

Muita
animação no
3º Baile da
ASSPMBM/RN
Já consolidado na agenda de eventos
da ASSPMBM/RN, o Baile da Associação se
supera a cada edição! No dia 20 de dezembro, a grande festa reuniu mais de 500 associados e seus familiares em clima de muita
confraternização! Motivos para comemorar
não faltam já que 2014 foi um ano de conquistas significativas na história da corporação militar do RN. Nesta edição do Jornal
O Tiradentes, você confere os melhores
momentos da festa que foi, sem sombra de
dúvida, um grande sucesso!

5

#12 aniversariantes

JANEIRO/2015
01
02
04
04
05
05
06
06
08
09
10
11
12
12
12
12
12
13
14
15
16
17
17
18
18
19
20
21
21
22
23
24
27
31

1º SGT FRANCISCO VIEIRA FERNANDES 20A
ST MARCIO NUNES GOMES DE MELO 12A
1ºSGT JUANILDO RIBEIRO DA COSTA 8A
PENS SHEYLA CRISTINA SANTOS CABRAL 15A
3ºSGTRR JUZEMAR DA SILVA 11A
3ºSGT MANOEL MEDEIROS SOBRINHO 8A
2ºSGT ANTONIO ADELINO MATEUS DE OLIVEIRA 2A
2ºSGT ARISTOFANES JUVENAL DA SILVA 2A
1ºSGT FRANCICLEIDE BORGES DE ARAUJO 10A
2ºSGT NATIVO ANSELMO DE SOUZA 24
2ºSGTRR JOAO PAULINO DA SILVA 24A
CB JOAO ALVES SILVESTRE DA SILVA 21A
SDRR ERONIDES GOMES DA SILVA 27A
2º SGT IVONEIDE FERREIRA DA SILVA FAUSTINO 21A
2ºSGT JOAQUIM ROCHA NETO 20A
ST MARICELIA DE SANTANA 23A
2ºSGT MARTHA DE CARVALHO FERNANDES FERRO 13A
STRR FRANCISCO HILARIO BEZERRA 28A
3ºSGT RRMERCURCIO VENICIUS DE MELO 22A
3ºSGT ROSENALDO RAMOS DE LIMA 7A
PENS MARIA MADALENA DO NASCIMENTO 13A
ST RR FRANCISCO VITALINO DE SOUZA 11A
3ºSGT IVANILDO LEONCIO MACEDO DE SOUZA 7A
1ºSGT DENISE DIAS DE ALIXANDRIA. 33
1ºSGT WILSON FERNANDES FILHO 15A
2ºSGT EMANOEL DE SA CIRIACO 2A
3ºSGT FABIO MARTINS DA SILVA 23A
3ºSGT AMARILDO NASCIMENTO DA COSTA 16A
1ºSGT MARIA TIANI DA CUNHA 13A
2ºSGT ROBERTO LUIZ DOS SANTOS 7A
SDRR ELOADI PERES 27A
3ºSGTRR JOSUE RIBEIRO DOS SANTOS 34
3ºSGT CLOVIS MARCIO FERREIRA DE LIMA 34
2ºSGT GILVAN BATISTA DE ARAUJO 21A

FEVEREIRO/2015
01
02
02
02
04
07
07
07
07
08
08
08
09
09
09
12
12
12
12
13
13
14

SGT RENATO PAULO DA SILVA
SGT FRANCISCO EZEQUIEL SOARES
PENS MARIA DA PAZ DA SILVA
ST PAULO NAILSON DE SOUZA
SGT FRANCISCO CANINDE DA SILVA
CB FABIANO MIRANDA DA SILVA
SGT FRANCISCO ABDIAS DA CRUZ
PENS MARIA DAS GRACAS BELMONT
SGT VALDEMIR JOSE BEZERRA
SGT FRANCISCO CANINDE AUGUSTO DA SILVA
SGT JOSE ROSENDO FILHO
SGT REGINALDO PEDRO DE ANDRADE
PENS ELUAN OLIVEIRA DA COSTA
SGT KATIENE CRISTINA PESSOA DANTAS
SGT REGINALDO PEDRO DE ANDRADE
ST ESTACIO CAVALCANTE
SGT FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
SGT FRANCISCO EVARISTO DA COSTA.
SGT GILSON BARROS MOREIRA
PENS FRANCISCA DIAS DA SILVA
SGT PAULO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SGT EDILSON HENRIQUE DA SILVA

15
15
16
17
17
17
17
18
18
18
19
19
20
21
22
22
23
24
24
24
25
25
25
27
28

SGT RAIMUNDO NERES DA SILVA
SGT WILLYAMS MESQUITA
ST GERALDO AGUIAR
SGT ALCIONE MARIA XAVIER DE PAIVA.
SGT CLEBIO DE BESSA BARROS
SGT JOAO MARIA JOANILSON CAMARA
SGT JOSE RIBEIRO FILHO
SD CICERO BATISTA
ST JOSE PINHEIRO DO NASCIMENTO
ST RIVANILDO CORREIA DOS SANTOS
SGT FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS PEREIRA
SGT LUCIENE TEIXEIRA LOPES
ST JUVENAL ALVES CAVALCANTE
SGT MARTA MATIAS DE CARVALHO
ST FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO
SGT JOSE ARIMATEIA LOPES DANTAS
SGT UBIRAJARA ARMANDO DA SILVA
SGT EDIVAL VIEIRA DE SOUZA
SGT RONALDO BEZERRA DE CARVALHO
SGT SERGIO TEIXEIRA DE SOUZA
SGT JOSE ANTONIO RODRIGUES DE SANTANA
SGT JOSE ARRUDA LOPES
SGT UBIRAJARA MELO DE HOLANDA
PENS FRANCISCA PINTO GONÇALVES
ST FRANCISCO DE ASSIS CHAVES

MARÇO/2015
01
01
01
01
01
01
02
02
02
04
04
04
04
05
05
05
05
05
06
06
07
07
07
07
08
08
09
09
10
10
10
11

SGT ELIO SILVERIO
SGT FERNANDO LUIZ BARBALHO XAVIER
SGT FRANCISCO AVELINO DE SOUZA
SGT IVO DE PAIVA
SGT SEVERINO DO RAMO DA SILVA
SGT WLADEMIR DA SILVA SANTIAGO
SGT ANTONIO CARLOS NOGUEIRA DE AQUINO
SGT DARIO DE CASTRO DANTAS
ST MARCELO FELIX
SGT EUDES FONSECA
SGT JOBSON LIMA DOS SANTOS
SGT JOSIMEIRE TEIXEIRA
PENS MARIA APARECIDA DA CRUZ RAULINO
SGT CARLOS MURILO PESSOA
SGT DJANILSON NUNES DE ARAUJO
SGT GEORGE LECIO SOUZA DE CARVALHO
SGT JOAO DE LIMA NETO
SGT RAIMUNDO LIMA DA SILVA
ST ANTONIO NOGUEIRA DA COSTA
SGT JOAO MARIA DA SILVA FIGUEREDO
ST FRANCISCO CANINDE DA SILVA
SGT JOSE SILVA MARTINS DE MELO
SGT MARCOS ANTONIO FERREIRA.
SGT RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA
SGT JOSIEL ANANIAS FERNANDES
SGT VENANCIO TACIO GOMES BEZERRA
SD DENILSON DE MOURA BEZERRA
SGT ZAQUEU LIMA DE MEDEIROS
SGT AURIVAN DA SILVA ROBERTO
ST BARTOLOMEU GOMES DE OLIVEIRA
SGT PAULO HENRIQUE DOS SANTOS
SD AILTON COSTA DOS SANTOS

11
11
11
12
13
14
14
15
15
15
16
17
17
18
19
19
19
20
20
20
20
20
21
21
22
22
22
23
24
24
25
25
25
26
26
26
27
28
28
28
29
29
29
29
29
30
30
30
31
31

SGT CARLOS ALBERTO BASILIO DA SILVA
CB JOSE GOMES DE MENEZES
SGT JOSE RUI DA COSTA
SGT GENIVAL DA SILVA FILHO
SGT LEVI CARRILHO DO NASCIMENTO
SGT ZAQUEU LIMA DE MEDEIROS
ST JUAREZ PESSOA DE MELO
SGT CARLOS OBERTO DE OLIVEIRA FILHO
SGT JUSCELINO ESTEVAM DE LIMA
SGT ROBERTO MANAIA DOS SANTOS
SGT JOAO OLIVEIRA DE FARIAS
ST JOAO MARIA MARQUES DA SILVA
PENS MARIA LUCIA EVANGELISTA DA SILVA
PENS MARLUCE PRAXEDES DA SILVA
SGT DALMACIA ARAÚJO MOUZINHO
SGT JOSE MARLON FILGUEIRA DA COSTA
SD JOSE ROBERTO PAIVA DA SILVA
SGT CIRILO EUGENIO DE
SGT LDEBRAN GALVAO DE LIMA
SD JOSE GENTIL PINHEIRO
SGT MARTINHO EUGENIO DE MEDEIROS
SD WILTON FIRMINO DE OLIVEIRA
ST GESIEL RODRIGUES DA SILVA
SGT RIVALDO CABRAL DE OLIVEIRA JUNIOR
SGT FRANCISCO CANINDE DA SILVA
SGT JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
SGT WILTEMBERG GOMES DA SILVA
CB EVANDRO COSTA
SGT JOAO MARIA FERNANDES MONTEIRO
SGT WELLINGTON VALERIO DE ARAUJO
ST ADERALDO DE OLIVEIRA
SGT LUIZ EDUARDO ORRICO
SGT SEVERINO RAMOS DA SILVA
ST ERIBERTO LUIZ MARINHO
SGT FERNANDO LUIZ FILGUEIRA
SGT GILSON XAVIER GOMES
SGT MARIO ADELINO DA ROCHA
SGT JAUMAR CLAUDINO DE ALMEIDA
PENS MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA
ST OSVANILSON DA SILVA LEANDRO
SGT ALDEMIR PEIXOTO DE OLIVEIRA
SGT FRANCISCO DAS CHAGAS B. DOS SANTOS
SGT JOAO CARLOS DE MEDEIROS
SGT JOSE ANTONIO DE LIMA AMANCIO
SGT JOSE EDSON DE LIMA.
SGT ANTONIO MARCELINO DE SOUZA
SGT GIBEON BATISTA NETO
SGT JOSE AURELIANO ALVES
SGT JOSE HERIBERTO BEZERRA
SGT LUIZ ALEXANDRE DANTAS BARBOSA

