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Policiais Militares e Bombeiros vão às ruas
reivindicar melhorias para a Segurança Pública
As principais avenidas da capital foram tomadas
por policiais militares e bombeiros militares, em
defesa de condições de trabalho mais dignas e
da melhoria dos serviços de segurança pública

oferecidos à população. Vestidos à paisana,
juntamente com familiares e amigos, os militares
estaduais se reuniram em frente ao Clube
Tiradentes, no bairro do Alecrim, e seguiram em

direção ao Centro Administrativo, para agendar
uma audiência com a governadora, com o
propósito de apresentar e discutir as principais
demandas do setor. #04

#2 - palavra do presidente

Desmilitarização: segurança
para o cidadão, cidadania para os
Policiais e bombeiros Militares

Precisamos
construir
uma polícia
verdadeiramente
cidadã para a
população e para
o policial”
1º Sargento Eliabe Marques
Presidente da ASSPMBM/RN

Na 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública CONSEG, realizada em agosto de 2009 em Brasília,
onde participaram cerca de três mil pessoas entre trabalhadores do setor, gestores públicos e
sociedade civil, representando as 27 Unidades da
Federação -, ficou estabelecido um conjunto de
10 princípios e 40 diretrizes que deveriam servir
de base para a construção de uma política de
segurança pública verdadeiramente cidadã.
Destaco aqui como um dos principais pontos do
texto sobre a aprovação da desmilitarização das
polícias e dos corpos de bombeiros militares. Veja:
“Realizar a transição da segurança pública para
atividade eminentemente civil; desmilitarizar
as polícias; desvincular a polícia e corpos de
bombeiros das forças armadas; rever regulamentos
e procedimentos disciplinares; garantir livre
associação sindical, direito de greve e filiação
político-partidária; criar código de ética único,
respeitando a hierarquia, a disciplina e os direitos
humanos...”.
Porém quatro anos após a CONSEG nada foi
concretizado e o Brasil continua adotando um
modelo de polícia (Polícia Militar) que se baseia nas
forças armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica)
instituições que têm a finalidade de defender
a soberania do Território Nacional. Para isso, a
formação e treinamento dos respectivos militares
são voltados para guerra, com a missão de destruir
um inimigo. Essa lógica militarizada compromete
o serviço prestado à população, pois se dá ênfase à
formação militar em detrimento de uma formação
voltada para a defesa das pessoas.
As forças de seguranças estaduais que são as
polícias militares e os corpos de bombeiros
militares exercem atividades de segurança pública
e de defesa civil respectivamente, portanto,
atividade eminentemente civil, que visam servir e
proteger o cidadão e a cidadã do nosso país.
Nesse contexto não faz o menor sentido submeter

policiais e bombeiros militares a normas, doutrinas
e formação aplicadas às forças armadas.
Essa característica militar adotada nas forças de
seguranças estaduais serve apenas para legitimar
o assédio moral; os privilégios da cúpula; os
abusos e as arbitrariedades praticados dentro dos
quartéis em nome da hierarquia e da disciplina.
Serve também para negar direitos garantidos
constitucionalmente e legítimos aos trabalhadores
brasileiros como uma jornada de trabalho
legalmente estabelecida; plano de cargo, carreira
e salário e etc. Mas o mais grave serve para tirar
de nós, Policiais e Bombeiros Militares, o direito de
reivindicar valorização profissional e condições
adequadas de trabalho para que possamos servir à
sociedade como merece e tem direito.
Nossa legislação é anterior à Constituição Cidadã
de 1988. Para se ter uma ideia, o Decreto Lei nº 667
que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos
de Bombeiros Militares dos Estados foi criado em
1969 pelo então presidente Costa e Silva. Aqui no
Rio Grande do Norte o nosso Estatuto, Lei 4.630,
é de 1976. Nosso regulamento disciplinar (RDPM)
é de 1982. Destaco ainda que essas legislações
foram criadas em regimes antidemocráticos e
estão em vigor até os dias atuais.
Portanto, não tenho a menor dúvida de que esse
modelo de polícia deve passar urgentemente por
uma transformação.
Precisamos construir uma polícia verdadeiramente
cidadã para a população e para o policial. As
autoridades e os poderes constituídos devem
respeitar os princípios e diretrizes aprovados na 1ª
CONSEG pela sociedade civil, pelos profissionais
da segurança pública e pelos próprios gestores,
pois indicam que o modelo atual não serve mais
e ratificam quais são as mudanças necessárias.
A desmilitarização, inegavelmente, representa
segurança para o cidadão e cidadania para os
profissionais da segurança.
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karatê - #3

O objetivo, através
das aulas de karatê,
é inserir crianças e
jovens na prática
esportiva, para que
saiam da ociosidade
e desenvolvam
habilidades
construtivas

Aula de karatê na ASSPMBM/RN
Associados e dependentes contam com aulas de karatê
gratuitas duas vezes por semana. Para os moradores
do entorno, a mensalidade custa apenas R$ 30
De malas prontas para participar do XIV
Campeonato Brasileiro de Karatê, na cidade de
Aracaju, os irmãos Sarah Oliveira, de 15 anos, e
Lucas Oliveira, de 12, não escondem a alegria e
a ansiedade em fazer parte, mais uma vez, de
uma competição nacional da modalidade. Com
tão pouca idade, esses karatecas já colecionam
medalhas de ouro, prata e bronze, conquistadas
com muito suor e dedicação, em campeonatos
brasileiros, estaduais e também regionais. Quando
questionados sobre o segredo de tanto sucesso,
a resposta é uma só: muito treinamento. Ambos
participam de aulas de karatê quatro vezes
por semana, duas delas, realizadas na sede da
ASSPMBM/RN.
Desde maio deste ano, a ASSPMBM/RN
oferece aulas gratuitas de Karatê para associados
e seus dependentes. A comunidade que mora no
entorno da Associação também pode participar,
arcando com apenas R$ 30 por mês. As aulas
acontecem todas as segundas e quartas a partir
das 19h, no Clube Tiradentes e são ministradas
pelo diretor de esporte, lazer e cultura da
Associação, o 1º sargento Erivaldo Silva da Costa,
também conhecido pelos alunos como professor
“Novinho”.
Faixa preta 3º DAM, o professor conta com
um portfólio esportivo de peso, através de

classificações em Campeonatos Brasileiros e
Norte-nordeste de Karatê. Ainda em setembro,
o militar representa o Clube Tiradentes pela
Federação Estadual de Karatê Amigos da
Escola Norte-rio-grandense, a FEKAEN. “A nossa
intenção, através das aulas de karatê é inserir
crianças e jovens na prática esportiva, para que
saiam da ociosidade e desenvolvam habilidades
construtivas”, explica o sargento Erivaldo.
Com tantos bons exemplos, os alunos que
frequentam o Clube Tiradentes em busca da
prática esportiva já estão fazendo a lição de casa
na conquista de vários títulos em campeonatos
estaduais de karatê. Erivaldo afirma que a cada
aula, mais alunos se interessam em praticar
o esporte. O professor também destaca a
importância do apoio dos familiares aos alunos.
“O acompanhamento dos familiares é muito
importante para a evolução de toda a turma.
Aqui na Associação ficamos satisfeitos pela
presença dos pais de alunos, das esposas ou
filhos, que estão sempre por perto para dar
apoio”, comenta.
Durante a primeira aula da filha, feliz da vida,
a dona de casa Joana Darc de Lima assiste aos
primeiros golpes da pequena Angel Heloísy, de
apenas três anos. “Sentimos uma certa resistência
inicial em relação à prática desse esporte, mas

agora estamos muito felizes em vê-la fazendo
o que realmente gosta. Desde os dois anos
Angel nos pede para ter aulas de karatê e saiu
do balé para fazer parte da turma da Associação”,
comenta.
De acordo com o sargento Erivaldo, devido
ao sucesso alcançado pelas aulas de karatê da
Associação, a diretoria pretende desenvolver
outras atividades paralelas, que possibilitem uma
maior interação entre associados, comunidade
e ASSPMBM/RN. “Estamos planejando a
implantação de atividades diversificadas a
serem realizadas nas dependências do Clube
Tiradentes. Entre elas, está o uso da piscina
para possíveis aulas de hidroginástica. Também
queremos oferecer aulas de dança e de teatro,
que serão ministradas pelas policiais militares
femininas, integrantes do grupo teatral @
bsolutas. Futuramente, estamos trabalhando
a possibilidade de oferecer também aulas de
música.
As aulas de karatê estão abertas para públicos
de todas as idades. Os interessados em participar
podem fazer a matrícula na própria sede da
Associação, localizada na Av. Presidente Bandeira,
1158. Para mais informações é só entrar em
contato com a secretaria, através do telefone
3223-8601.

#4 - Ato público

Policiais Militares e Bombeiros
vão às ruas reivindicar melhorias
para a Segurança Pública
O Ato Público reuniu centenas de militares estaduais, que levaram à
população e às autoridades, as principais demandas do setor
As principais avenidas da capital foram
tomadas por policiais militares e bombeiros
militares, em defesa de condições de trabalho
mais dignas e da melhoria dos serviços de
segurança pública oferecidos à população.
Durante a manhã do dia 23 de agosto, vestidos
à paisana, juntamente com familiares e amigos,
os militares estaduais se reuniram em frente
ao Clube Tiradentes, no bairro do Alecrim, e
seguiram em direção ao Centro Administrativo,
para agendar uma audiência com a
governadora, com o propósito de apresentar e
discutir as principais demandas do setor.
A pé, de moto ou de carro, os policiais e
bombeiros militares, enquanto realizavam o
trajeto rumo à Governadoria, apresentaram à
comunidade as reais necessidades da classe que

realiza o trabalho de policiamento ostensivo do
Estado. Entre as principais questões levantadas
por eles, estiveram a importância da aprovação
da Lei de Promoção de Praças, que permite
a criação de um plano de carreira para os
militares estaduais; a necessidade de concurso
feminino para PM’s, tipo de certame que há
mais de 10 anos não é realizado; a criação
do Fundo Nacional e Segurança Pública; e a
desmilitarização dos profissionais que atuam no
setor.
Além das Associações da capital e do
interior do Estado, a mobilização contou com
a presença de entidades represewntativas
de Pernambuco e Sergipe. O sargento Jorge
Vieira da Luz, presidente da Associação dos
Militares do Estado de Sergipe (AMESE), que

tem participado de mobilizações por todo o
País afirma que as reivindicações dos militares
estaduais são as mesmas, independente do
estado em que estão situados.
Segundo o presidente da AMESE, entre
as demandas mais comuns estão salários
vergonhosos, gratificações prejudicadas, falta de
condições de trabalho (materiais como coletes,
viaturas) e a ausência de tratamento digno pelo
Poder Público. “Precisamos respeitar todos os
cidadãos, mas também gostaríamos de ter os
nossos direitos respeitados”, observa o militar.
Ao chegar à Governadoria, os
representantes das Associações cumpriram
as diligências necessárias para a solicitação de
audiência junto ao Poder Executivo, que foi
realizada no dia 12 de setembro.

#5

Reunião na governadoria discute tramitação
do Projeto de Lei de Promoção de Praças
Representantes de associações dos praças
policiais e bombeiros militares se reuniram
com a governadora Rosalba Ciarlini, no dia
12 de setembro, para solicitar o andamento
do Projeto de Lei de Promoção de Praças. O
documento, que prevê a ascensão funcional
dos militares, foi protocolado junto ao
Governo do Estado no dia 26 de fevereiro
deste ano e atualmente se encontra na
Secretaria de Administração e Recursos
Humanos (SEARH).
Os porta-vozes dos praças explicaram à
chefe do Executivo que o impacto decorrente
da implantação da Lei de Promoção de
Praças tem perspectiva de ser aplicado em
um período de três anos, de modo que
as limitações orçamentárias enfrentadas
atualmente não significam a impossibilidade
de a proposta seguir tramitando no âmbito da
administração pública. Diante do exposto, a
governadora determinou ao Controlador Geral
do Estado, José Anselmo de Carvalho Júnior,
o acompanhamento do trâmite e a solicitação
junto à SEARH para resolver as pendências
ainda existentes e, dessa forma, encaminhar o
processo à Consultoria Geral do Estado a fim de
ser analisado juridicamente.
Participaram da reunião o Secretário de

Vestidos à paisana, os militares estaduais seguiram até o Centro
Administrativo, para agendar uma audiência com a governadora,
com o propósito de discutir a Lei de Promoção de Praças

Segurança Pública e Defesa Social, Aldair da
Rocha; o Controlador Geral do Estado, José
Anselmo de Carvalho Júnior; o Comandante
Geral da Polícia Militar, Francisco Canindé de
Araújo; o Comandante Geral do Corpo de
Bombeiros Militar, Elizeu Lisboa Dantas, e os

presidentes das associações de Praças da PM
(ASPRA), do Seridó (APBMS), de Mossoró e
Região (APRAM), do Agreste (ASSPRA), além
da Associação dos Bombeiros Militares e da
Associação dos Subtenentes e Sargentos da
PM/BM do RN (ASSPMBM/RN).

Há mais de
10 anos não
é realizado
concurso
feminino
para PM

#6 - Desmilitarização

Ao menos três principais Propostas de Emenda Constitucional relacionadas à
desmilitarização tramitam no Congresso Nacional. A maioria delas propõe a unificação
das polícias civil e militar, para a eficácia de um policiamento de ciclo completo

Por que desmilitarizar?
Especialistas explicam por que a desmilitarização das polícias estaduais
é importante tanto para os policiais quanto para a população

Nas últimas semanas, não somente
no RN, mas em âmbito nacional o tema
“Desmilitarização” tem sido levantado de forma
cada vez mais frequente, em discussões e
atos públicos encabeçados por associações
representativas de praças, movimentos sociais,
bem como pelos próprios militares estaduais.
Recentemente, a retomada da discussão sobre
o assunto veio motivada pela atuação da Polícia
Militar durante as manifestações que invadiram
o País desde junho deste ano. Afinal, diante
desse contexto, por que a desmilitarização é tão
necessária para as forças de segurança do País?
Em matéria publicada em julho, pelo
Portal EBC, o professor de Direito Penal

Túlio Vianna, da Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG), ressalta a origem do
caráter “militarizado”, atribuído aos policiais e
bombeiros que atuam no Brasil. Ele afirma que
a divisão das atuais atribuições das polícias civil
e militar foi delimitada no período da ditadura
militar.
Ainda na referida matéria, o especialista
tece críticas em relação ao treinamento a
que são submetidos os policiais e bombeiros
para o exercício da função militar, cujo foco
toma por base a obediência e submissão.
Durante esses cursos de formação, também
é possível observar claramente a intenção de
combater um “inimigo externo”, como afirma.

O professor universitário considera tal forma de
preparo inadequada, uma vez que desrespeita
os direitos humanos, ao não permitir que os
próprios militares sejam julgados pela justiça
comum.
Ao menos três principais Propostas
de Emenda Constitucional relacionadas à
desmilitarização tramitam no Congresso
Nacional. A maioria delas propõe a unificação
das polícias civil e militar, para a eficácia de um
policiamento de ciclo completo. Atualmente,
às polícias civis, cabem funções de polícia
judiciária e a apuração de infrações penais. Já
às polícias militares, cabem o policiamento
ostensivo e a preservação da ordem pública.

#7

A população gosta de
identificar claramente sua
polícia ostensiva, valoriza
seus ritos e tradições
(quando racionais),
compreende o valor da
hierarquia e da disciplina.
Por isso, parece ter tanta
dificuldade em assimilar
o termo ‘desmilitarização’.
Teme - por não entender a
real dimensão da proposta
- a quebra de todos esses
bons valores, deixando os
bravos líderes policiais
militares muitas vezes na
solidão”

Ricardo Barestreri
Ex-secretário Nacional de Segurança Pública

Desmilitarização e
policiamento de Ciclo Completo
O artigo 144 da CF é claro quanto ao
papel das forças de segurança do Brasil.
Além de atribuir às Polícias Militares e Corpos
de Bombeiros Militares, a função de “forças
auxiliares e reserva do Exército”, o texto da
Lei também faz uma separação entre as
atividades de policiamento ostensivo e de
investigação. A primeira é limitada à Polícia
Militar, enquanto resta à Polícia Civil, o papel
de investigar os casos. A existência desse
modelo, segundo o ex-secretário Nacional
de Segurança Pública Ricardo Balestreri
cristaliza a presença de “duas meias polícias,
que não conseguem atender às demandas da
cidadania”. Para solucionar esse problema, o
especialista defende o policiamento de ciclo
completo, que só será plenamente viável no
País, a partir da desmilitarização.
Para que seja possível a atuação
das duas polícias em sintonia, de forma
célere e especializada por meio do novo
modelo, Ricardo Balestreri defende uma
“desmilitarização ideológica”, que permite
tornar independentes as polícias em
relação às forças armadas, no sentido de se
modernizarem à luz da Democracia. “O PM é
policial antes de ser militar. A ideologia é e só
pode ser civil. No mundo inteiro civilizado, a
polícia funciona muito bem com liberdade de

expressão”, observa.
Ainda segundo o especialista,
desmilitarizar não significa, necessariamente,
abrir mão da “estética militar” dos profissionais
da segurança pública, o que já faz parte da
identidade da corporação. “A população
gosta de identificar claramente sua polícia
ostensiva, valoriza seus ritos e tradições
(quando racionais), compreende o valor da
hierarquia e da disciplina. Por isso, parece
ter tanta dificuldade em assimilar o termo
‘desmilitarização’. Teme - por não entender
a real dimensão da proposta - a quebra de
todos esses bons valores, deixando os bravos
líderes policiais militares muitas vezes na
solidão”, explica.
Dessa forma, ele sugere que a transição
para o sistema desmilitarizado seja feita, por
parte dos policiais, de forma propositiva e auto
explicativa, para que a mudança não venha a
gerar interpretações distorcidas dos populares.
“Quando uma ‘palavra de ordem’ precisa
de muita explicação e causa muitos sustos,
temores e fantasias, tende a não ser uma boa
palavra de ordem. Como estratégia, é sempre
melhor ser mais concreto e menos genérico
nas reivindicações e conquistar de maneira
fluida e natural o apoio popular”, finaliza.

#8 - Samba Solidário

Palavra do Sócio

Samba Solidário
é um sucesso

Além de valorizar os talentos musicais locais, o encontro
é um estímulo para a prática da solidariedade
Nos meses de maio, julho e agosto, o
Clube Tiradentes recebeu edições do projeto
Samba Solidário, que é promovido pela
ASSPMBM/RN e produtores culturais. Com
o objetivo de ajudar o próximo e valorizar
o trabalho de artistas locais, o evento já
contabiliza a arrecadação de mais de 400 itens,
destinados a instituições carentes da cidade e
uma média de 300 convidados por edição.
O projeto pretende crescer e alcançar
resultados ainda mais significativos. A cantora
Didi Assis, que esteve em duas edições,
afirma que este tipo de evento tem grande
importância para a sociedade e que se sentiu
honrada em participar e ajudar pessoas
realmente necessitadas. “Nas próximas vezes
em que este evento for realizado, já confirmo,
com antecedência, a minha participação”, diz.
Segundo o presidente da ASSPMBM/
RN, o sargento Eliabe Marques, o evento além
de ressaltar a importância da ação solidária,

também propõe a valorização de talentos
locais, que se apresentam no evento. “O
Samba Solidário já entrou para o calendário
de eventos da Associação. A próxima edição
já está confirmada para o dia 20 de outubro.

Instituições beneficiadas
Os produtos arrecadados no
projeto foram direcionados para as
instituições Lar da Vovozinha e Juvino
Barreto. Localizado na Av. Alexandrino
de Alencar, o Instituto Juvino Barreto
é sustentado por doações e assiste
a mais de 160 idosos com carência
socioeconômica e familiar. Já o Lar
da Vovozinha atende a 40 idosas e
sobrevive apenas com doações.

Produtos Arrecadados Quantidade
O evento já contabiliza
a arrecadação de mais
de 400 itens, destinados
a instituições carentes
da cidade e uma média
de 300 convidados por
edição

128 pacotes

Latas de Leite

90 latas

Sabão em pó

28 caixas

Água Sanitária

87 garrafas

Detergente de louça

76 unidades

Desinfetante

5 garrafas

TOTAL

Considero a atual
gestão bem dinâmica
na representação da
categoria junto ao
Governo do Estado
e ao Comando da
Polícia Militar, o
que tem facilitado as
negociações e melhorias
para a classe”

Marcelo Coelho dos Santos –
1º Sargento PM

Confira os resultados das edições
do Projeto Samba Solidário,
realizado no Clube Tiradentes:
Fraldas Geriátricas

Eu vejo ASSPMBM/RN como uma
entidade de grande importância não só para
os associados, mas também para os nossos
familiares. Hoje a Associação dá um suporte
muito grande à família. Nesses últimos
anos tenho visto a entidade crescer, não
só na parte física, mas também em termos
de convênios, que oferecem ao associado
uma gama de vantagens e descontos em
mensalidades e na prestação de serviços. A
assessoria jurídica da Associação também é
muito eficiente.
Considero a atual gestão bem dinâmica
na representação da categoria junto ao
Governo do Estado e ao Comando da Polícia
Militar, o que tem facilitado as negociações
e melhorias para a classe. Para mim, ser
associado é unir esforços. É trabalhar de
forma conjunta. É poder ter um ponto
de apoio nos momentos de dificuldades.
Mas acima de tudo, ser associado é poder
participar do engrandecimento dos policiais
militares e das conquistas que estão por vir.

414 unidades

PRESTAÇÃO DE CONTAS - #9

DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO REFERENTE
AO MÊS DE MAIO DE 2013

DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO REFERENTE
AO MÊS DE JUNHO DE 2013

Receitas (R$)

Receitas (R$)

Mensalidades

33.186,30

Receitas (R$)

Mensalidades

32.919,12

Benefícios

965,15

Benefícios

Transportada Mês Anterior

544,81

Transportada Mês Anterior

Total Geral das Receitas

34.696,26

Despesas

DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO REFERENTE
AO MÊS DE JULHO DE 2013

955,45

Total Geral das Receitas

1.273,24
35.147,81

Despesas

Mensalidades

33.670,10

Benefícios

955,45

Transportada Mês Anterior
Total Geral das Receitas

68,78
34.694,33

Despesas

Ordenados e Salários

3.710,76

Ordenados e Salários

3.382,17

Ordenados e Salários

3.382,17

Inss

1.680,36

Inss

1.200,00

INSS

2.414,28

Fgts

580,39

Fgts

490,00

FGTS

575,97

Auxílio Transporte Funcionários

460,00

Auxílio Transporte Funcionários

440,00

Auxílio Transporte Funcionários

440,00

Honorário Contábil

1.000,00

Honorário Contábel

1.000,00

Honorário Contábel

1.000,00

Honorários Advocatícios

8.770,00

Honorários Advocatícios

8.900,00

Honorários Advocatícios

8.828,00

Pagamento de Empréstimo

1.570,00

Pagamento de Empréstimo

1.620,00

Pagamento de Empréstimo

420,00

Telefone

334,90

Telefone

340,02

Telefone

423,59

Publicidade e Propaganda

690,00

Publicidade e Propaganda

550,00

Publicidade e Propaganda

254,89

892,82

Prestação de Serviço

870,40

Prestação de Serviço

1.221,00

Prestação de Serviço

Eventos/Confraternizações

1.000,00

Eventos/Confraternizações

Eventos/Confraternizações

920,00

Site Hospedagem

236,37

Site Hospedagem

236,37

Site Hospedagem

236,37

Manutenção/Conservação

675,00

Manutenção/Conservação

807,60

Manutenção/Conservação

578,90

Material de Expediente

215,78

Material de Expediente

503,30

Material de Expediente

378,17

Material de Limpeza

189,22

Material de Limpeza

388,90

Material de Limpeza

342,98

1.125,98

Honorário Arquiteto

500,00

Deslocamento Advogado

200,00

Material de Informática
Deslocamento Advogado

Manutenção Veicular

439,20

Manutenção Veicular

252,00

Manutenção Veícular

350,00

Combustível

988,19

Combustível

718,16

Combustível

703,81

Material de Informática

315,00

Material de Informática

353,00

Locação de Mão de Obra

500,00

Locação de Mão De Obra

Locação de Mão de Obra

850,00

Tv por Assinatura

175,80

Tv por Assinatura

175,80

Locação Mesas e Cadeiras

250,00

Repasse Clube do Dente

965,15

Repasse Clube do Dente

955,45

Tv por Assinatura

175,80

Locação Mesas e Cadeiras

395,00

Repasse Clube do Dente

955,45

Auxílio Associado Situação
de Emergência

300,00

Assessoria de Comunicação

70,00

1.700,00

2.800,00

1.000,00

Energia Elétrica

273,02

Assessoria de Comunicação

Passagens Aéreas

288,33

Energia Elétrica

325,60

Correios e Telégrafos

718,58

Alvará de Funcionamento

626,47

Diagramação
Jornal O Tiradentes

480,00

Globocard

1.500,00

Aquisição de Patrimônio
Despesas Bancárias
Total Geral das Despesas

915,80
76,30
R$ 33.423,02

Passagens Aéreas

562,91

Total das Receitas
Superávit

R$ 33.423,02
R$ 1.273,24

2.800,00

Cosern

380,81

Caern

921,60

1.500,00

Passagens Aéreas

520,33

Aquisição de Patrimônio

1.737,00

Aquisição de Patrimônio

Aux / Situação de Emergência

120,00

Despesas Bancárias

Dedetização

250,00

Total Geral das Despesas

Dedetização

R$ 34.696,26

Total das Despesas

Assessoria de Comunicação

Globocard

Despesas Bancárias

Resumo

2.800,00

1.907,18
61,50
R$ 31.711,55

83,70
R$ 35.079,03

Resumo

Despesas Bancárias

Total das Receitas

R$ 34.694,33

Resumo

Total das Despesas

R$ 31.711,55

Total das Receitas

R$ 35.147,81

Total das Despesas

R$ 35.079,03

Superávit

R$ 68,78

Superávit

R$ 2.982,78

#10 - Convênios

Convênios oferecem
benefícios exclusivos
a associados
As idas à praia de Maracajaú
já fazem parte da programação
do fim de semana, do 2º sargento
Kleber Correia de Azevedo. É lá
onde o militar passa momentos
de descontração e lazer junto à
família, no maior parque aquático
do Estado, o Ma-noa Park. Para
desfrutar os inúmeros benefícios do
clube, o associado da ASSPMBM/
RN não paga a entrada. A vantagem
se estende também para cinco
de seus acompanhantes. Essa é
apenas uma das facilidades dos
mais de dez convênios firmados
entre a ASSPMBM/RN e entidades
de diversos segmentos, para levar
a mais de 700 associados, serviços
de lazer, educação e saúde a preços
exclusivos.
Entre as empresas parceiras da
ASSPMBM/RN, estão instituições
de ensino médio e superior,
atendimentos odontológicos,
aluguel de trajes para festas,

serviços de iluminação para
eventos, serviços de saúde
ambiental (controle de pragas),
autoescolas, entre muitos
outros. Para a escolha de cada
conveniado, segundo o presidente
da ASSPMBM/RN, Eliabe Marques,
a diretoria tem como respaldo, as
demandas e reivindicações dos
próprios associados. “Depois de
identificadas essas necessidades,
fazemos uma pesquisa de campo
para identificar qual empresa
oferece maior custo-benefício,
sempre levando em conta a
qualidade do serviço”, ressalta.
Familiar de um associado, o
universitário Tiago José Martins
também usufrui dos benefícios
proporcionados pelos convênios da
ASSPMBM/RN. Prestes a se formar
no curso de Tecnologia em Redes de
Computadores da Estácio, Tiago teve
acesso a descontos diferenciados
na mensalidade do curso, devido

à parceria entre a Associação e a
Estácio. “Os convênios firmados
pela ASSPMBM/RN, permitem
não apenas a chance de estudar
em uma instituição de ensino
de qualidade, também oferece
um leque de serviços de diversas
áreas a preços diferenciados, o que
é de fundamental importância
para associados e seus familiares”,
observa.
Em relação ao convênio
firmado entre a ASSPMBM/RN e a
Estácio, o presidente da Associação
traz uma novidade em primeira
mão: a parceria, que antes atendia
a apenas a Estácio Alexandrino,
foi mais uma vez renovada e será
estendida a todas as unidades
do grupo. “Assim, associados e
familiares que precisem estudar em
outro estado, também terão acesso
aos benefícios, em unidades da
Estácio localizadas onde ele estiver”,
acrescenta Eliabe.

Mais novidades

para que seja bem sucedida
a realização de parcerias com
operadoras de saúde é preciso
que a Associação supere um dos
principais obstáculos desse tipo
de convênio: a captação, ou seja,
é necessário que seja atingido um
número mínimo de associados
interessados em usufruir deste
benefício, para que o convênio seja
efetivamente celebrado. “Mesmo

assim, estamos trabalhando para
oferecer aos associados um serviço
essencial a preços acessíveis. Em
breve traremos mais novidades.
Além disso, estamos buscando
parcerias que contemplem,
também, associados do interior do
Estado. Para que isso seja possível,
ressalto também a importância
do fortalecimento das regionais”,
completa Eliabe.

Nos últimos meses, a diretoria
da ASSPMBM/RN vem dedicando
esforços para proporcionar aos
associados e familiares convênios
também com planos de saúde.
Segundo o presidente da
Associação, essa sempre foi uma
das prioridades da entidade, desde
o início da gestão. No entanto,

Novo horário de
funcionamento
Para melhor
assistir aos associados
e seus dependentes,
em decorrência da
crescente demanda de
atendimentos, desde
o dia 7 de outubro, a
sede da ASSPMBM/RN
apresenta mudanças
no expediente da
tarde. O horário de
funcionamento do
turno, que consistia
das 14h às 18h, foi
antecipado. Com a
alteração, o expediente
passou a ser das 13h às
17h. Na oportunidade,
a Associação destaca
que o horário de
funcionamento do
período da manhã, das
08h às 12h, permanece
o mesmo. A ASSPMBM/
RN agradece a
compreensão de todos.

Galeria - #11

Lei de Promoção
de Praças - rumo
à aprovação
Na Galeria de fotos desta edição abrimos
espaço para as diversas ações realizadas pela
ASSPMBM/RN a favor da Lei de Promoção de
Praças - projeto que surgiu com o objetivo de
resolver várias injustiças entre os praças do RN.
Resultado de muita luta e união, a Lei aguarda
a vontade política para que possa seguir rumo
à aprovação, como esperamos todos. Ainda é
uma batalha que depende de cada um de nós
para que possa se tornar uma realidade, assim
como é atualmente a Lei do Subsídio. As lutas
continuam para o bem da Segurança Pública
do nosso estado e do nosso País.

1

2

3

4

6
5

1 - Reunião para elaboração do
texto do Projeto de Lei - 10/11/12
2 - Protocolo da Lei de Promoção
de Praças na Sesed - 26/02/13
3 - Assembleia Geral de
Pau de Ferros - 09/03/13
4 - Assembleia na Associação - 27/03/13
5 - Assembleia na Associação - 27/03/13
6 - Assembleia realizada em
Nova Cruz - 15/04/13
7 - Assembleia Geral de
Mossoró - 26/04/13
8 - Ato público de 23/08/13
9 - Rampa da governadoria com faixa Lei de Promoção de Praças
10 - Reunião com a governadora
Rosalba Ciarlini - 12/09/13

8
7

9

10

#12 - aniversariantes

Setembro

outubro

novembro
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SGT
SD
SGT
SGT
SGT
SGT
SGT
ST
SD
SGT
ST
SGT
SD
SD
SGT
ST
SGT
SGT
ST
SD
ST
SGT
SGT
SGT
CB
SD
SGT
ST
SD
SGT
SGT
SGT
SD
SGT
ST
SGT
TEM
SGT
ST
SGT
SGT
ST
SGT
SGT
SGT
SGT
ST
CB
SGT
SGT
SGT
ST
SGT
SD
SGT

KLEYBER DE SOUZA XAVIER
EUDEZIA MARIA TOSCANO DA R. FERREIRA
ROBERIO BENTO XAVIER
EUCLIDES BEZERRA DA SILVA FILHO
EDUARDO GUILHERME RIBEIRO
RAIMUNDO ALEXANDRE DE MORAIS
JOAO MARIA ABDON QUERINO
KERGINALDO GERONIMO DE ALMEIDA
JAILTON JOSE DA SILVA
MARCONDES MAVIGNIER DA SILVA MELO
JOAO TIAGO DE OLIVEIRA
FRANCISCO DE ASSIS SILVA
JOSE RICARDO DE LIMA
JOSE LEONARDO DE LIMA
JOAO MARIA DA SILVA
JORGE LUIS RIBEIRO
CARLINE SANTOS MUNAY
FRANCISCO CANINDE DA SILVA
GERVASIO HERMINIO GOMES
RAIMUNDO MARROQUE BATISTA
EDSON MARQUES DA SILVA
GEORGE MIGUEL DOS SANTOS
ERIVALDO HENRIQUE DOS SANTOS
MARY REGINA DOS SANTOS COSTA
ANTONIO DANTAS
EDSON RAIMUNDO DA SILVA
MAURICIO FERREIRA DA SILVA
ALDO NOBERTO DA SILLVA
RUZEMBERGUE GOMES DA SILVA.
JOSE ARLINDO DA SILVA
ANTONIO JOSE FIRMINO DA SILVA
SIMONE MARIA CAVALCANTE
JAIRO THE MAIA
JORGE ALBERICO BATISTA
DAVID FELIX DA SILVA
JOAO DO VALE RIBEIRO
DARI DANTAS MONTEIRO
GILBERTO HENRIQUE DOS SANTOS
LUIZ CARLOS DE SOUZA
JOSIVAN BATISTA
JOÃO MARIA RODRIGUES DA SILVA
JOSE EMIDIO BEZERRA FILHO
JOSE MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA
HENRIQUE JULIAO DA SILVA
ALESSANDRO DAGOBERTO DA SILVA
ANTONI ANTONIO CORREIA
LUIZ ANTONIO BARBOSA
SERGIO LUIZ GOMES DOS SANTOS
ELIZEU GALDINO DE OLIVEIRA
FABIO DELFINO DE MOURA
ADRIANO MAURICIO DE MENEZES
GERALDO ANTONIO RIBEIRO
KENEDS ANTONIO XAVIER
ADELSON DE CARVALHO GIROIME
GEOVANI LUIS DA SILVA
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SD
SGT
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JOSE DELFINO FILHO
CLISBER CANDIDO DE OLIVEIRA
JURANDIR SOARES DA SILVA
FRANCIZOZI SANTOS DE S. MONTEIRO
JOSE EDMILSON BORGES DE OLIVEIRA
ELIEL DO NASCIMENTO
FRANCISCO XAVIER LEONEZ
JAILSON SIPRIANO DA SILVA
JOSE GOMES NETO
ANTONIO LEANDRO DA SILVA
EMANUEL FELIX DA SILVA
JEAN FRANCISCO MARTINS DE MELO
FRANCISCO CANINDE SILVA
JOSENILSON CARVALHO DE FREITAS
ROBERTO ALVES DA SILVA
LUIZ FIRMINO DE SOUZA
EDSON FERREIRA DE ANDRADE
JOSUE PEREIRA DA SILVA
WASHINGTON BEZERRA DA SILVA
EDUARDO MONTEIRO MELO
WASHINGTON DAMASCENO BORGES
JOCELI ELIAS CAVALCANTI
RIVAS RIBEIRO DE MACEDO
EVERSON DE ALMEIDA MENDES
GEOVA ALVES DA SILVA
JOSENILDO RODRIGUES DA ROCHA
PAULO ROBERTO ALVES TAVARES
PAULO INACIO SILVESTRE
VILMA MARLUCE SILVA
MARCOS ANTONIO DE CARVALHO
EDMILSON DANTAS BEZERRA
ROSINALDO BENTO DA SILVA
MARCELO COELHO DOS SANTOS
SERGIO LUIZ SOARES DE FREITAS
HENRIQUE DURVAL DE LIMA
BARNABE DANTAS MONTEIRO
FRANCINALDO PINHEIRO
JOSE LUIZ OLIVEIRA MEDEIROS
RADIR FELIX DA SILVA
FRANCISCO DE CANINDE PEREIRA
CARLOS AUGUSTO DE FREITAS
MARCIA DE CARVALHO FERNANDES
AILTON FONSECA DA SILVA
JOSE AUGUSTO DE LIMA
ARINALDO PESSOA LEAO
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS BARRETO
FRANCISCO PALHARES DE FREITAS
JERRY KILDARY ARAUJO DA SILVA
EDUARDO DA SILVA
ALESSANDRO MEDEIROS DANTAS
DANIEL BALBY MORENO
LUIZ GONZAGA DA SILVA
LUIZ ALEXANDRE FERREIRA LIMA
ADRIANO DA SILVA BEZERRA
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MANOEL INACIO DA COSTA
JURANDY CRUZ DOS ANJOS
MAGALY ROMEIRO GALVAO
EDVALDO PEREIRA DA SILVA
GENIVAL QUIRINO DE OLIVEIRA JUNIOR
CARLOS AGOSTINHO DA SILVA
ADRIANO RODRIGUES DE ARAUJO
MIGUEL ARCANGELO DE SOUZA
MARCOS ANTONIO DA SILVA
MARCOS AURELIO DO NASCIMENTO
SANDRO FERREIRA MUNIZ
IVONETE BARBOSA BERNARDINO
LUIZ DE CASTILHO NETO
GEISA DA SILVA ALVES
MARCOS ANTONIO SILVA
CLAUDIO SOARES FELIX
MANOEL JERONIMO DA SILVA
JOSUENO VENANCIO DA SILVA
RAIMUNDO XAVIER DIAS 53
PAULO NAILTON DE SOUZA JUNIOR
MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA
ALVORO ALFREDO RODRIGUES GALVAO
FRANCISCO DE ASSIS BRITO
EMANUEL FLOR DO NASCIMENTO
LUCIANO MOREIRA DA SILVA
JOSE ARLINDO MARCOLINO CABRAL
ANTONIO SERGIO DE FRANCA
ARISTELO DA SILVA
MOISES BEM-HUR P IMENTEL DA SILVA
JOSE LIMA NETO
LUIZ IVO DE MOURA
CARLOS ALBERTO DA SILVA
MANOEL BEVENUTO DA SILVA
ARNALDO BENEDITO DE ARAUJO
JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA
LOURIVAL DE FIGUEIREDO
EDNALDO GOMES DA SILVA
ALMIR LUCIO DA SILVA
FRANCISCO FERNANDES DE O. FILHO
JOAO MARINHO DE CARVALHO FILHO
ADALBERTO DE ARAUJO LIMA
MARIA CICERA GOMES DE SOUZA
MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA
LUIZ JUNIOR DA CUNHA
ELIAS NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE
IRAN COSTA DE AZEVEDO
MIGUEL DE ARAUJO MAURICIO
MARCIO COELHO MACEDO
PEDRO MEDEIROS
SILVIA BEZERRA DANTAS DE MENDONCA
JERRI ANDRIANE DOMINGOS
OLIMPIO ROBERTO DE OLIVEIRA
JOSE CUSTODIO DA SILVA NETO
ALDENOR CARNEIRO DA CUNHA
LENILSON EDIS DE LIMA FERREIRA
MANOEL DA SILVA IMPERIAL
FRANCISCO CANINDE DA SILVA
ADOLFO HITLER ANDRADE SILVA
JOSE EZEQUIEL DA COSTA
RICARDO VIEIRA DA SILVA
EDSON DE OLIVEIRA GOMES

