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PRESTANDO CONTAS

Transparência e participação

são compromissos da gestão

Rumo Certo. Conheça a

prestação de contas da atual

gestão. 
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Mandato comprometido
com a categoria e a

sociedade 
A vereadora
Sargento Regi-
na inicia seu

mandato, prestando
serviços para sua catego-
ria e para a sociedade.
Mantendo seu compro-
misso de campanha:lutar
pelos menos favorecidos.

Página 5

PARTICIPAÇÃO E

COMPROMETIMENTO

Conheça o que foi feito
para você associado nos
primeiros cinco meses
da nova gestão, e o que
está sendo preparado
em 2009.
Página 6

Mundo virtual auxilia
ASSPMBM 

Seu canal de comunicação
on line que irá trazer
informações sobre os
benefícios jurídicos,
financeiros, sociais e
culturais disponibilizados
pela ASSPMBM. 
Aguardem!
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Fique por Dentro

É momento de saber
o que acontece
dentro e fora da
ASSPMBM. 
A coluna "Fique por
dentro" faz isso para
você associado.
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A ASSPMBM participa de Audiência Publica na Câmara Municipal 

A ASSPMBM se junta a
ve reado ra  sa rgen to
Reg ina  e  demais  par la -
mentares para d iscut i r  a
saúde da PM no RN.  A
aud iênc ia  pub l i ca  f o i  o
pr imei ro  passo na busca
por  uma saúde f ís ica e
menta l  de qual idade para
o po l ic ia l  mi l i tar.
Página 4

Uma trajetória de sucesso e muito trabalho marcam os 73 anos de existência da ASSPMBM

Em março deste ano a
ASSPMBM completou 73
anos de existência,
somando lutas e
conquistas de uma
entidade comprometida
com sua categoria
Página 3

Elpídio Júnior
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A Diretoria Executiva da ASSPMBM declara sua
singela homenagem póstuma aos associados e profis-
sionais de segurança pública, dedicados e comprometi-
dos, falecidos esse ano, desejando aos familiares e
amigos acalento neste momento de tristeza.

Manoel Napoleão Cavalcante    Edson Francisco da Silva  
(Sgt Napoleão)                         (Sgt Edson)

u14/03/1971
V20/01/2009

“Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que

crê em mim ainda que morto viverá. E todo aquele que vive e

crê em mim, jamais morrerá.“

João 11:25-26

É com muito entusiasmo
e perseverança, que mais
uma vez dirijo-me a você,
sócio e sócia, desta
nobilíssima Associação.
Desta vez quero fazer um
balanço das ações nesses
primeiros cinco meses de
gestão. 
Confira nossas ações:
* Estamos realizando
Assembléia Geral com a

categoria para discutir, deliberar e encaminhar
pauta reivindicatória referente à questão financeira
e legislação; 

* Enviamos ofícios aos gestores do Estado (gov-
erno, secretários e comando da PM) com o intuito
de expor as reivindicações da categoria, já fomos
recebidos pelo secretário da SESED e pelo coman-
do da PM, o diálogo foi iniciado, esperamos resul-
tados concretos e satisfatórios; 

* Participação ativa no projeto habitacional desti-
nado aos operadores de segurança pública, a
ASSPMBM/RN tem representante no grupo de tra-

balho que irá elaborar o projeto;
* Reivindicamos junto ao comando da PM o paga-
mento dos Sargentos que foram promovidos no
último Estágio de Habilitação de Sargentos - EHS -
, porque até então os militares estão recebendo
como Cabo. Consideramos essa atitude como
uma total falta de respeito aos PMs; 

* Vamos realizar visitas as Companhias e
Batalhões da capital e do interior no sentido de
divulgar o nosso trabalho, e com isso manter o
quadro social existente conquistando novos sócios
essa iniciativa irá aproximar sócio/associação/ dire-
toria; 

* Participação da diretoria no expediente da
ASSPMBM, através da escala de Diretores - dias
úteis, domingueiras e eventos extras, portanto, ao
procurar a associação o sócio terá sempre um dire-
tor para atendê-lo; 
* Estamos criando o nosso Site (em fase de con-

clusão), que possibilitará comunicação e interativi-
dade entre o associado e a associação; 

* Ativação de atividade religiosa na sede da enti-
dade, pois existe uma demanda considerável de
Associados que cobram constantemente esse tra-

balho;
* Vamos desenvolver um trabalho

terapêutico/ocupacional com os sócios da reserva
e pensionistas; 
* Continuaremos a reforma e ampliação da nossa

sede, principalmente o salão de festas e parque
aquático. Isso proporcionará conforto e segurança
aos sócios e seus dependentes, que procuram o
clube da entidade na busca de lazer; 
* Estamos com as domingueiras do nosso clube,

destinadas a sócios e convidados, em pleno fun-
cionamento com perspectivas de melhorar cada
vez mais; 

* Estamos criando o Cartão Clube Tiradentes
Globocard que irá funcionar como cartão de crédi-
to (opcional) e carteira do sócio.

Portanto, esperamos contar com o apoio de todos
os sócios, pois temos a certeza que vocês são à
razão maior do nosso sucesso, ou seja, sem vocês
nada será possível, por isso nós trabalhamos para
valorizar você, nosso associado. Um forte abraço a
todos e que deus nos abençoe. 

ELIABE MARQUES DASILVA
Presidente Executivo da ASSPMBM/RN
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Entrada no mundo virtual auxilia a comunicação da ASSPMBM 

Hoje, a tec-
n o l o g i a
i n v a d e
n o s s o s
l a r e s ,
nosso tra-
balho, está

em todos os lugares, e não
podemos negar sua importância
em nosso cotidiano. E junto com a
tecnologia a informação também se
faz presente com um papel funda-
mental para o sucesso de qualquer
atividade. 

Observando isso e identificando a
necessidade de chegar mais perto de
você associado, criamos mais um canal

de informação, o site da Associação de
Subtenentes e Sargentos da PM/RN.
Agora você terá noticias, acesso aos
dados jurídicos e financeiros, contato
com os parceiros, um fale conosco,
informações sobre eventos e atividades
da associação por meio da tecnologia
digital. 

É só acessar:
w w w . a s s p m b m r n . c o m . b r
que você estará informado de tudo
que acontece na associação e no
ambiente militar do RN. Aproveite
mais esse beneficio pensado exclu-
sivamente para melhor atender
você associado.

A palavra do presidente

Homenagem postuma

u26/08/1962
V12/03/2009
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Fundada em 12 de março
de 1936, a ASSPMBM é uma
Associação de direito privado
regido por Estatuto próprio, refor-
mado, lido e aprovado em
Assembléia Geral Extraordinária
em 21 de Junho de 2008, sem fins
econômicos, de caráter social e
representativo de classe. Que tem
como seu maior objetivo ser uma
entidade representativa de luta de
classes. 

Ao longo das sete décadas de
existência, a ASSPMBM passou por
diversas mudanças, uma delas foi o
nome, inicialmente chamada de
Sociedade Beneficente dos
Subtenentes e Sargentos da Polícia
Militar do Estado (SBSSPME), depois
passou a se chamar Associação dos
Subtenentes e Sargentos da Policia
Militar do Estado do Rio Grande do
(ASSPM/RN), e por último chegou a
atual identificação, Associação dos
Subtenentes e Sargentos Policiais
Militares e Bombeiros Militares do
Estado do Rio Grande do Norte
(ASSPMBM/RN).

No dia 08 de agosto de
1979, a Associação dos
Subtenentes e Sargentos
Policiais Militares e Bombeiros
Militares do Estado do Rio Grande
do Norte (ASSPMBM/RN) foi
reconhecida como entidade de
UTILIDADE PÚBLICA (lei nº.
2.648, de 08 de agosto de 1979),

pela Prefeitura Municipal do
Natal, na gestão do então Prefeito
José Agripino Maia. Tal ato foi
publicado no Diário Oficial do dia
23 de agosto de 1979, edição nº.
4.651, página 4.
Posição política da ASSPMBM

Não é de hoje que a
ASSPMBM tem um perfil de par-
ticipação política. No inicio, a
associação cumpria um papel
somente social, mas a partir de
1963 o cenário mudou, e a histo-
ria de lutas da entidade se con-
solidou. Naquele ano, o PM amar-
gava um dos piores salários que a
corporação já teve,o salário míni-
mo da época, para soldados e
sargento. Isso despertou a von-
tade de buscar melhorias. 

Na noite de 09/09/1963,
aconteceu uma Assembléia Geral
na sede da associação, que levou
os policiais a saírem pelas ruas
da cidade, a pé, até o Comando
geral reivindicar 100% de aumen-
to. E no dia 10/09 foi decretada a
primeira greve da PM, tudo acon-
teceu em meio a muita repressão
e tumulto, gerados pelo governo
do Estado e pelo Comando da
PM. Depois desse episódio as
lutas só continuaram. 

Em 1992, a segunda greve
acontece para reaver a perdas
salariais causadas pela inflação
alta da época.

Em 2005, acontece a ter-
ceira greve (quatro dias de paral-
isação) e em 2007, sob o coman-
do da atual vereadora Sargento
Regina, a PM decreta a quarta
greve geral. Essa luta marcou a
posição da Sargento Regina na
luta pelos direitos do PM, ela foi
expulsa da corporação por acre
ditar que o justo nunca perde. E

assim a ASSPMBM permanece
representando sua classe com
orgulho e satisfação
Características da ASSPMBM

Associação é constituída
de um quadro social composto
por Subtenentes e Sargentos
Policiais Militares e Bombeiros
Militares do Estado do Rio Grande
do Norte, ativos e inativos. A enti-
dade está presente em todas as
regiões do nosso Estado, e tem
sua atuação caracterizada pela
defesa constante dos direitos da
categoria, seja nas questões soci-
ais, jurídicas ou salariais.

Ao longo dos anos a nossa
instituição tem procurado satis-
fazer as demandas do associado,
e o resultado desse trabalho tem
sido o fortalecimento da entidade
dentro e fora do Estado, o nosso
objetivo é nos mantermos cada
vez mais forte, oferecendo confor-
to, qualidade e respeito ao nosso
SÓCIO, que é a razão da nossa
existência. 

Subtenente Julio Ribeiro
A historia do

Subtenente Julio Ribeiro se con-
funde com a historia política da
associação.

Com sua participação
sempre ativa o subtenente foi
presidente da ASSPMBM por duas
vezes, e esteve presente nas princi-
pais lutas da entidade no período de
1962 a 1988. "Sou PM desde dos
16 anos, estou reformado há 20
anos, e acredito que a defesa dos
direitos do policial militar é uma
constante. Parabenizo a ASSPMBM
pelos 73 anos de luta por esses
direitos. E defendo o PM que não
esquece sua classe, eu por exemplo,
estive preso por diversas vezes, por
lutar por nossos direitos."

Uma trajetória de sucesso e muito trabalho marcam os 73 anos da existência da ASSPMBM
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Um dado preocupante para a
corporação da Policia Militar
do RN, 39% dos PMs que

são at.endidos na saúde estão em trata-
mento psiquiátrico. Dos 394 policiais mil-
itares do Rio Grande do Norte que pas-
saram em 2008 pela Junta Policial Militar
de Saúde, 155 apresentaram problemas
psiquiátricos. E o pior, alguns desses poli-
ciais, cerca de 93 militares, não foram afas-
tados do serviço para tratamento, continu-
am trabalhando.

Esses dados fazem
parte do relatório da Junta em
2008, apresentados durante a
Audiência pública na Câmara
Municipal de Natal. Promovido
pela vereadora Sargento
Regina, o debate teve o   intuito
de discutir a saúde do policial
militar. Participaram da audiência o Cel.
Rocha Silva, Subcomandante da PM;
Cel. Dr. Roberto Duarte Galvão, Diretor
do Hospital da PM; psicóloga Patrícia
Matos; Sgt Eliabe Marques,Presidente
da ASSPMBM; Cabo Jeoas, Presidente
da Associação de Cabos e Soldados;
Rodrigo Maribondo, Presidente da
Associação de Bombeiros Militares; Cel.
Marcos Vinicius, Diretor do Centro
Clínico; e os vereadores Enildo Alves,
Edvan Martins, Ney Lopes Junior,
Hermano Morais, Júlia Arruda, Raniere
Barbosa, George Câmara, Chagas
Catarino e Albert Dickson 

Durante a audiência, a vereadora sar-
gento Regina enfatizou que os problemas,
com a alta incidência de casos de tratamento
psiquiátrico entre os PMS, vêm sendo alerta-
do pelas associações de policiais desde
2003, e que o Comando ficou omisso as
reivindicações da categoria. São casos de
síndrome de pânico, estresse pós-traumático,
transtornos bipolares, entre outros tantos
relatados pelos policiais presentes.

Um dos casos mais fortes foi o rela-
to pelo Soldado Raimundo Medeiros que
deu seu testemunho "Sofri um acidente em
serviço e por dois anos fiquei acamado.
Foram três cirurgias e todo tratamento
médico pago com meu dinheiro. Na Polícia
ninguém me apoiou, não tive acesso ao
Hospital, que deveria ser nosso, nem rece-
bi nenhum tipo de ajuda durante a recu-
peração. Hoje sou portador de deficiência
física degenerativa" disse o soldado emo-
cionado.

Para o Vereador Franklin
Capistrano, que também é médico psiquia-
tra e tem longa experiência no atendimen-
to a policiais vítimas de estresse, a situ-
ação é muito delicada e precisa urgente de
soluções. Uma das suas sugestões do par-
lamentar seria a criação de um serviço de
apoio psicossocial em todos os quartéis da
cidade, "é fundamental a humanização do
serviço da PM. É necessário que o policial
esteja tranqüilo, num estado psicológico
controlado. Defender o policial militar é

defender a população,
porque é o   profis-
sional que faz a segu-
rança pública, tem um
trabalho muito estres-
sante e precisa de um
acampamento médico
e psicológico
constante."  

E a Sargento Regina explicou que
o objetivo principal da audiência, não foi
apenas levar ao conhecimento dos
vereadores e da população o problema da
saúde  psiquiátrica da PM, mas também
mostrar a todos a situação de descaso que
o Comando tem com a tropa, "Não
podemos mais permitir que haja reserva
de vagas no Hospital da Polícia. Não é
possível que nos dias de hoje ainda
sejamos submetidos a um regimento
arcaico que só nos humilha. Precisamos
ser ouvidos para que essa situação não se
agrave ainda mais", disse a vereadora.

O Sgt Eliabe também deu sua con-
tribuição ao debate, enfatizando a luta que
se faz necessária, e que para ser forte pre-
cisa da união das entidades, o homem que
faz a policial militar do RN está precisando
de assistência médica para prestar um
serviço de qualidade a sociedade.
Ressaltou que " os serviços do Hospital da
PM são de excelência para a população do
SUS, mas para os policiais deixa a desejar.
Embora o Hospital seja da PM temos o

acesso restrito. A PM do RN está sem
amparo adequado a sua saúde física e
mental. A PM está nas ruas sem condições
psicológicas, usando armas e fazendo
segurança da população. A preocupação
do Comando e do Governo do Estado está
no material, não adianta investimentos em
viaturas e armamento, sem cuidar do prin-
cipal que é o humano, o homem policial",
disse o sargento. 

Depoimento do Sgt Marreiro
Como muitos militares que estão

precisando de uma assistência médica, o
Sargento Marreiro também tem sua
história para contar, ele está indignado
com o tratamento dado a  PM,
"Infelizmente a assistência a saúde ofere-
cida ao policial militar no RN está muito a
desejar, começando por quem está a
frente do comando, que não se preocupa
com a saúde física e mental do PM. Não
existe um processo de acompanhamento
terapêutico e psicológico", relata o sargen-
to. E sua experiência é que lhe fomenta
essa opinião, o sargento que está em
tratamento para controlar o Vitiligo, doença
com origem no estresse e na ansiedade,
revela que todas as vezes que procurou
uma assistência direcionada para seu caso
só encontro descaso. "Depois de ter de
enfrentar fila de madrugada, para pegar
ficha e ser atendido no Hospital, que é da
Policia, onde o PM não prioridade, e onde
um atendimento é ruim. Hoje estou fazen-
do tratamento no Hospital Universitário
Onofre Lopes, lá tenho muito mais atenção
e qualidade. E mesmo assim, quando pro-
curei o auxilio doença, não tive direito
devido a minha patologia não se encontrar
no Código de 1967. Tenho uma despesa
mensal em torno de R$ 400, 00 só com
medicamento, e não posso contar com
auxilio do meu Comando", relata Marreiro.

Essa é uma das muitas histórias
sobre PMS, que estão com dificuldades de
ter uma assistência medica de qualidade.
Todos têm o direito garantido por lei, e tem
que valer esse direito. A audiência pública
foi o primeiro passo para garantir melhorias. 
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A ASSPMBM participa de Audiência pública na Câmara Municipal 

Elpídio Júnior
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A vitória nas
urnas da Sargento
Regina,     no pleito de
2008,       significou uma
conquista de suma
importância para a
Policia Militar do RN, e
a sociedade também
ganhou com isso. Não
será somente os mil-
itares e seus familiares
os beneficiados com

mandato da Sargento Regina, isto já começou a
ser constatado nos três primeiros meses de tra-
balho da vereadora. 

Em entrevista a este informativo em seu
gabinete, que vale salientar está aberto a qual-
quer cidadão que necessitar de um vereador, a
sargento declarou que seu mandato está firma-
do num tripé de compromissos: com sua  ca
tegoria (a Policia Militar), com os movimentos
sociais e com as políticas públicas voltadas as
mulheres e as minorias. E por falar em "mino-
rias", a vereadora destacou que detesta essa
expressão, acredita que não se deve usar esse
termo, porque é uma forma depreciativa de se
referir aos que estão em menor grau de reco
nhecimento na sociedade. A questão é comba
ter o descaso e ir lutar por um espaço justo para
essas pessoas na sociedade. 

Sargento Regina declarou ainda que
seu trabalho voltado à categoria, conta com a
parceria de três entidades fundamentais na luta
por benefícios para a PM: a Associação de
Subtenentes e Sargentos, na qual a vereadora
é vice presidente, a Associação de Cabos e
Soldados e a Associação de Bombeiros
Militares. O histórico da vereadora é de lutas por

meio dessas entidades, assim tê-las como
parcerias é um instrumento de reconhecimento
e aproximação dos colegas militares.

A vereadora se mostrou preocupada
com o policial que está na rua fazendo a segu-
rança da população, porque esse profissional se
encontra a mercê de situações que implicam em
prejuízos a sua saúde física e mental. Nesse
momento, a busca por melhorias para saúde do
homem é uma das prioridades da vereadora,
por isso ela promoveu uma audiência pública,
na Câmara de Vereadores no dia 17 de março,
como primeiro passo para conquistas de me
lhores condições de saúde e assistência médica
ao policial militar do RN. 

Outra ação importante nesses três
meses foi a criação da Fundação Casa de Apoio
Policial e Bombeiro Militar, que está em proces-
so de finalização. 

A instituição vai funcionar com o objeti-
vo de auxiliar os policiais na assistência a saúde.
Irá oferecer hospedagem e alimentação para
policiais vindo do interior, atendimento psicológi-
co, jurídico e encaminhamento a exames, den-
tre outros serviços. 

Mesmo tendo foco de trabalho na
busca de uma segurança pública de qualidade,
a vereadora não esquece as lutas pelos direitos
das mulheres e dos trabalhadores. Para isso ela
está buscando criar o Departamento de Políticas
para as Mulheres, que terá como objetivo fis-
calizar as ações existentes no âmbito municipal,
desenvolver projetos e, principalmente, possibili-
tar o acolhimento da mulher vítima de violência.
A primeira ação foi encaminhar à prefeita,
Micarla de Sousa, um requerimento que propôs
a criação de uma Secretaria Municipal da
Mulher.

Um mandato comprometido com a categoria e com a sociedade 

A vereadora Sargento Regina inicia seu mandato prestando serviços para sua categoria e para a
sociedade. Mantenho seu compromisso de campanha de luta pelos menos favorecidos. 

l Requerimento enviado a
SEMTHAS solicitando a
criação da Cooperativa dos
Operadores de
Estacionamento Público de
Natal;

l Requerimento enviado a
prefeita da capital solicitan-
do a criação da Academia
de Formação e
Qualificação de
Operadores em Segurança
Pública Municipal; 

l Requerimento enviado a
prefeita da capital solicitan-
do a ativação de uma cor-
regedoria própria e autôno-
ma, bem como de uma
ouvidoria como órgão per-
manente, autônoma e inde-
pendente,

l Oficio enviado a SEL
solicitando a reforma e a
recuperação do Centro
Desportivo de Mãe Luiza e
Aparecida; 

l Oficio enviado a SEMOV
solicitando o calçamento
da Rua Abimael Florêncio
Bernardo - Loteamento
Aliança. Foram esses den-
tre outros projetos, a
vereadora está provando
que tem um mandato com-
prometido e responsável. 

E não param por ai 
as ações da vereadora, 
confira abaixo alguns
dos requerimentos
realizados:
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Retrataçao do PM Ailson Benedito 
Resultado de ação promovida pela assessoria
jurídica da ASSPMBM 

Conheça um dos resultados das ações de
nossa assessoria jurídica. O texto a seguir é a
retratação formal do PM Ailson Benedito refe
rente a declarações publicadas em site de
relacionamento, Orkut, direcionadas a
Vereadora Sgt Regina, na época Presidente
da ASSPMBM. Confira. 

Número do processo: 011.08.005509-2  do
Juizado Especial da Comarca de Natal/RN.
" O réu retrata-se formalmente das
declarações contra Mary Regina dos Santos
Costa (Sargento Regina) veiculadas através
do ORKUT, notadamente na página de
recados vinculada ao perfil do usuário
Ewerton Fernandes, pelo que afirma neste ato
o Sr. Ailson Benedito que o conteúdo das
mensagens não condiz com a verdade, haja
vista não ter em mãos prova de que os fatos
narrados tenham acontecido de fato."



A atual gestão da ASSPMBM está
comprometida com o bem estar do asso-
ciado, por isso desde que assumiu a
administração está preocupada em me
lhor atender as necessidades do sócio, no
tocante lazer, e o mais importante, nas
ações referentes à luta de classe. 

Nesses cinco meses de trabalho
mantivemos os serviços de assessoria
jurídica, de suma importância na defesa
dos direitos do PM, e estamos lutando por
novos serviços que consideramos essen-
ciais como a assistência psicológica, den-
tre outras. Confira abaixo o que a
ASSPMBM ofereceu ao associado nesse
período, e o que está sendo pleiteado
para o ano de 2009. 

No lazer:
Foi realizada a Confraternização

Natalina com participação expressiva dos
associados e familiares em 26/12/2008;

A Confraternização do EHS -
Estágio de Habilitação de Sargentos em
03/01/2009;

No período de carnaval aconteceu
a prévia carnavalesca com repercussão
em toda a cidade. O evento foi um suces-
so e contou com a participação de PMS e
amigos, em 14/02/2009;

As domingueiras continuam em
pleno funcionamento com perspectivas
de melhorar cada vez mais;

Foi criado o Cartão Clube
Tiradentes Globocard, que irá funcionar
como cartão de crédito (opcional) e
carteira do sócio;

Está em fase de conclusão a cri-
ação do site da ASSPMBM/RN, que pos-

sibilitará a comunicação entre a associ-
ação e o associado;

Continuação e melhoria da asses-
soria de imprensa;

Participação da diretoria no expe-
diente da ASSPMBM, através da escala
de Diretores (dias úteis, domingueiras e
eventos extras);

Aquisição de três mesas de sinu-
cas destinadas aos sócios e depen-
dentes, que procuram o clube na busca
de lazer e entretenimento;

Ações referentes à luta de classes:
Envio de ofícios aos gestores do

Estado (governo e secretários), no intuito
de levar as reivindicações da categoria. A
associação já foi recebida pelo secretário
da SESED;

Realização de assembléia geral,
em 14 de março deste ano, com a cate-
goria para discutir e deliberar pauta reivin-
dicatória referente à questão financeira e
legislação. Temos agendada outra
assembléia para o dia 18/04/09.

Participação ativa no projeto habita-
cional destinado aos operadores de segu-
rança pública. A ASSPMBM/RN tem re
presentante no grupo de trabalho que irá
elaborar o projeto;

Participação na Audiência Pública
realizada pela vereadora Sgt Regina, no
dia 17 de março deste ano, para discutir a
saúde física e mental dos PMs.;

Reivindicação junto ao comando
da PM, para cobrar o pagamento dos
Sgts que foram promovidos no último
EHS, pois até então estão recebendo
como Cabo. AASSPMBM considera essa
atitude como uma total falta de respeito

aos PMs;
Exigimos junto ao Comando da

PM que o Código de Ética seja discutido
com a categoria através das Entidades
Representativas;

A ASSPMBM está atuando em
conjunto com o mandato da Vereadora
Sgt Regina, na busca de soluções para as
demandas da Categoria Policial Militar. 

E para 2009 as metas são:
Visitas as companhias e batalhões

no sentido de divulgar os nossos traba
lhos, e com isso manter o quadro social
existente conquistando novos sócios;

Continuidade da reforma e ampli-
ação da nossa sede, principalmente o
salão de festas e parque aquático. Isso
proporcionará conforto e segurança aos
sócios, e seus dependentes que procu-
ram a entidade na busca de lazer;

Ativação do hotel de trânsito, pois a
demanda de sócios do interior que procu-
ram a entidade exige esse esforço;

Ativação de atividade religiosa na
sede da entidade, pois há uma demanda
considerável de PMS que solicitam con-
stantemente esse trabalho;

Aquisição de um veículo para a
entidade. Essa iniciativa tem como objeti-
vo atender os sócios, e oferecer
condições mínimas de trabalho a diretoria;

Ativação da sexta do Forró-Brega
no Clube Tiradentes destinado a sócios,
dependentes e amigos. O objetivo é pro-
porcionar lazer e alegria aos participantes
num clima de muita festa;

Desenvolver um trabalho terapêuti-
co/ocupacional com os policiais da reser-
va e pensionistas;

Reativação das ativi-
dades esportivas, dentre outras
ações. 

A ASSPMBM acredita no
sucesso dessa gestão, por ser
um trabalho com base na parti
cipação do associado. Por isso
um de nossos lemas é "NÓS
TRABALHAMOS PARA VAL-
ORIZAR VOCÊ, NOSSO
ASSOCIADO".

O TIRADENTES
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A Coluna Fique por Dentro é uma síntese de
fatos, ações e metas que a associação, na
gestão atual, faz e se propõe a fazer.
Acompanhe!
* 03.01.09 - Confraternização do EHS (Estágio
de Habilitação de Sargentos)
*14.02.09 - Baile de Carnaval "Tô Seguro". Um
momento de muita alegria e descontração para
os associados, familiares e convidados. 
*14.03.09 - Assembléia Geral - discutiu e

deliberou pauta reivindicatória referente à
questão financeira e legislação.  
*17.03.09 - Audiência pública, na Câmara
Municipal de Vereadores, para discutir a situ-
ação da saúde da PM/RN. 
* AASSPMBM esta fechando convenio com o
SESC.
* Atenção

Caro associado, mantenha seu cadastro atualizado.
Isso facilitará a nosso comunicaçao com voce.

Gestão participativa, comprometida e que declara o que faz

Coluna Fique por Dentro



Por Sargento Azevedo

É com orgulho que faço
parte desta entidade.  

Uma entidade respon-
sável, com representatividade,
ofertando a todos os sócios
ativos e inativos momentos de
entretenimento e lazer, asses-
soria jurídica,   atendimento
médico,   odontológico e
psiquiátrico, entre outros. 

Tudo isto extensivo aos

nossos familiares com  bas-

tante lisura e transparência, o

que nos causa conforto, satis-

fação e segurança.

Uma Instituição preocu-

pada também com o social,

apóia projetos que inserem

nossos jovens adolescentes,

principalmente os mais desfa-

vorecidos de oportunidades. 

Deixo aqui os meus sin-

ceros agradecimentos ao

Sargento Eliabe Marques,

Presidente da Associação, e

sua equipe, ao mesmo tempo

em que parabenizo a todos

pela excelente administração.
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RECEITAS 
MENSALIDADES SOCIAIS
BENEFÍCIOS
EMPRÉSTIMO
TOTAL

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
ORDENADOS E SALÁRIOS
FÉRIAS 
13º SALÁRIOS
INDENIZAÇÕES (ACORDOS JUDICIAIS)
REPASSE REGIONAL DO SERIDÓ
AUXÍLIO TRANSPORTES
PROMOÇÕES E PROPAGANDAS
ÁGUA, LUZ E TELEFONE
ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS
DESPESAS COM VEICULOS/COMBUSTIVEL
CONSERVAÇÕES E REPAROS
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS
CORREIOS E TELEGRAFOS
ASSESSORIA CONTÁBEL
ASSESSORIA DE IMPRENSA
REPASSE CLUBE DO DENTE
SOLENIDADES E EVENTOS
SERVIÇOS PRESTADOS
ASSESSORIA JURÍDICA
RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO
SUBTOTAL

DESPESAS DIVERSAS
DEPESAS BANCÁRIAS/IMPOSTOS/TAXAS
JUROS/MULTAS/CORREÇÃO MONETÁRIA
DOAÇÕES
COMPRAS DIVERSAS
HOSPEDAGENS
SUBTOTAL

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

RESUMO
TOTAL DAS RECEITAS
TOTAL DAS DESPESAS 
SUPERÁVIT

17.365,00
890,00

5.000,00
23.255,00

2.590,00
1.910,00
2.991,53

500,00
800,00
296,00
305,90
399,63
220,00

1.248,80
163,50
334,62
307,75
600,00
500,00
890,00

1.752,33
200,00

6.015,00
84,00

22.109,06

102,24
34,00

320,00
454,70
180,00

1.090,94

23.200,00

23.255,00
23.200,00

55,00

Demonstrativo financeiro do mês de novembro de 2008

RECEITAS 
MENSALIDADES SOCIAIS
BENEFÍCIOS
TRANSPORTADA MÊS ANTERIOR
TOTAL

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
ORDENADOS E SALÁRIOS
FÉRIAS 
INDENIZAÇÕES/ACORDOS JUDICIAIS
REPASSE REGIONAL DO SERIDÓ
VALE TRANSPORTERS
ÁGUA, LUZ E TELEFONE
ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS
DESPESAS COM VEICULOS/COMBUSTIVEL
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS
CORREIOS E TELEGRAFOS
ASSESSORIA CONTÁBEL
ASSESSORIA DE IMPRENSA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS
AUXÍLIO FUNERAL
EMPRÉSTIMO
ASSESSORIA JURÍDICA
DESPESAS JUDICIAIS E PROCESSUAIS
SUBTOTAL

DESPESAS DIVERSAS
DEPESAS BANCÁRIAS/IMPOSTOS/TAXAS
JUROS/MULTAS/CORREÇÃO MONETÁRIA
COMPRAS DIVERSAS
SUBTOTAL

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

RESUMO
TOTAL DAS RECEITAS
TOTAL DAS DESPESAS 
SUPERÁVIT

17.279,00
870,00

25,54
18.174,54

1.275,03
608,42

3.090,00
800,00
325,60
571,79

56,00
800,00
940,00
239,80
600,00
500,00

80,00
470,00
850,00

1.980,16
4.600,00

38,99
17.825,79

45,00
9,00

280,45
334,45

18.160,24

18.174,54
18.160,24

14,30

Demonstrativo financeiro do mês de fevereiro de 2009

RECEITAS 
MENSALIDADES SOCIAIS
BENEFÍCIOS
TRANSPORTADA MÊS ANTERIOR
TOTAL

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
ORDENADOS E SALÁRIOS
INDENIZAÇÕES/ACORDOS JUDICIAIS
REPASSE REGIONAL DO SERIDÓ
AUXÍLIO TRANSPORTES
PROMOÇÕES E PROPAGANDAS
ÁGUA, LUZ E TELEFONE
ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS
DESPESAS COM VEICULOS/COMBUSTIVEL
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS
CORREIOS E TELEGRAFOS
ASSESSORIA CONTÁBEL
REPASSE CLUBE DO DENTE
SOLENIDADES E EVENTOS
SERVIÇOS PRESTADOS
ASSESSORIA JURÍDICA
DESPESAS JUDICIAIS E PROCESSUAIS
RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO
SUBTOTAL

DESPESAS DIVERSAS
DEPESAS BANCÁRIAS/IMPOSTOS/TAXAS
JUROS/MULTAS/CORREÇÃO MONETÁRIA
DOAÇÕES
COMPRAS DIVERSAS
HOSPEDAGENS
SUBTOTAL

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

RESUMO
TOTAL DAS RECEITAS
TOTAL DAS DESPESAS 
SUPERÁVIT

17.418,00
910,00

55,00
18.383,00

3.016,92
2.090,00

800,00
296,00
215,00
801,16
185,00
908,00
425,06

70,70
600,00
883,00
674,70

80,00
5.930,00

158,00
56,00

17.189,54

98,13
14,00

480,00
461,00

76,00
1.129,13

18.318,67

18.383,00
18.318,67

64,33

Demonstrativo financeiro do mês de dezembro de 2008

No intuito de caracterizar nossa gestão pautada no principio da transparência, a ASSPMBM/RN divulga seu demonstrativo financeiro referente ao periodo de novembro/2008 a
fevereiro/2009. A prestação de contas da Entidade é elaborada sob a responsabilidade do Contador João Maria Silva Barreto (CRC 4971-RN). 

RECEITAS 
MENSALIDADES SOCIAIS
BENEFÍCIOS
TRANSPORTADA MÊS ANTERIOR
TOTAL

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
ORDENADOS E SALÁRIOS
INDENIZAÇÕES/ACORDOS JUDICIAIS
REPASSE REGIONAL DO SERIDÓ
AUXÍLIO TRANSPORTES
PROMOÇÕES E PROPAGANDAS
ÁGUA, LUZ E TELEFONE
ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS
DESPESAS COM VEICULOS/COMBUSTIVEL
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS
CORREIOS E TELEGRAFOS
ASSESSORIA CONTÁBEL
REPASSE CLUBE DO DENTE
SOLENIDADES E EVENTOS
SERVIÇOS PRESTADOS
ASSESSORIA JURÍDICA
RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO
SUBTOTAL

DESPESAS DIVERSAS
DEPESAS BANCÁRIAS/IMPOSTOS/TAXAS
JUROS/MULTAS/CORREÇÃO MONETÁRIA
DOAÇÕES
COMPRAS DIVERSAS
HOSPEDAGEM
SUBTOTAL

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

RESUMO
TOTAL DAS RECEITAS
TOTAL DAS DESPESAS 
SUPERÁVIT

17.418,00
870,00

64,33
18.352,33

2.940,70
3.090,00

800,00
296,00
138,33
572,78

80,00
1.050,00

399,32
32,50

600,00
870,00

1.858,46
265,00

3.500,00
114,00

16.607,09

102,18
6,50

650,00
811,02
150,00

1.719,70

18.326,79

18.352,33
18.326,79

25,54

Demonstrativo financeiro do mês de janeiro de 2009

Prestação de Contas

A palavra do sócio



O TIRADENTES

Essa é uma publicação trimestral da Associação dos Subtenentes e Sargentos Policiais Militares e Bombeiros Militares do Estado do Rio Grande do Norte

·Sem carência e sem perícia;
·Maior cobertura do mercado; 
·Débito em folha de pagamento;
·Consultório com a maior tecnologia e materiais de últi-
ma geração;
·Dependentes e agregados podem participar do con-
vênio;
·Fácil resolução de possíveis problemas, pois, o propri-
etário acompanha passo a passo a evolução do con-
vênio;
·Credibilidade e referência com outras instituições.
Serviços
Consultas:
Tratamento de Urgências Odontológicas:
Tratamento de Urgências Odontológicas:
Tratamento Conservador:
Endodontia:
Próteses: (tabela do clube do dente);
Ortodontia (tabela do clube do dente).
Periodontia: (tabela do clube do dente)

É mais que um benefício social, é uma ferramenta   motivacional, na medi-
da em que a empresa além de contribuir para a realização profissional e

assistencial dos seus funcionários e associados, concede esse benefício ao
custo bem menor de mercado.

FESTA DIA DE TIRADENTES 
21/04/2009

Após a folia de Mono, a
Associação de Subtenentes e
Sargentos promove mais uma
festa para seus associados.
Desta vez vamos comemorar o
Dia de Tiradentes, mártir da
independência, que dá nome ao
nosso Clube.
O dia de lazer irá oferecer ao

associado e seus familiares
diversão nas piscinas do clube,
serviço de bar, música ao vivo,
entretenimento para as            cri-
anças, dentre outras atrações,
além do festival de prêmios que
será realizado durante a festa.
Fique atento aos prêmios: uma
sanduicheira, um rádio AM/FM
com CD, uma bicicleta, um DVD
player e uma TV 21"Tela Plana. 
A festa acontecerá no dia 21 de
abril de 2009, a  partir das 10
horas, na sede da Associação
de Subtenentes e Sargentos da
PM e BM/RN, Clube Tiradentes,
localizado na Avenida
Presidente Bandeira, 1158,
Alecrim. Contamos com sua
presença e de seus familiares. 

Agenda de Eventos
COMEMORAÇÃO DO DIA DO
TRABALHADOR  01/05/2009

Um dia especial para todo
trabalhador brasileiro. É o
momento de lembrarmos das
lutas e conquistas pelos direitos
do trabalhador no nosso país, e
reafirmar as reivindicações ainda
pendentes, mas não esquecidas. 
A ASSPMBM como é uma enti-
dade engajada na luta pelos di
reitos do Policial Militar do RN,
não poderia deixar essa data pas-
sar em branco. Uma forma de
mostrar o compromisso com a
luta do profissional de segurança
pública, a associação promove
uma festa comemorativa ao Dia
do Trabalhador.
E convida a todos os associados
e familiares a participar de mais
um evento de laser e descon-
tração. 
A festa acontecerá no dia 1º de
maio de 2009, a partir das 10
horas, na sede da Associação de
Subtenentes e Sargentos da PM
e BM/RN, Clube Tiradentes, local-
izado na Avenida Presidente
Bandeira, 1158, Alecrim.
Contamos com sua presença e
de seus familiares.

Vantagens para os associados

CB       FERNANDO LUIZ BARBALHO XAVIER 1 /mar
3ºSGT FRANCISCO AVELINO DE SOUZA 1/mar
2ºSGT IVO DE PAIVA 1/mar
3ºSGT LUIZ AUGUSTO SANTOS GOMES 1/mar
3ºSGT MANOEL PEREIRACHAVES 1/mar
3ºSGT SEVERINO DO RAMO DASILVA 1/mar
SD        WALDIR CAIANAFERREIRA. 1/mar
2ºSGT DÁRIO DE CASTRO DANTAS     2/mar
SGT MARCELO FÉLIX 2/mar
3ºSGT JONAS BORGES DE CARVALHO 3/mar
2ºSGT EUDES FONSÊCA 4/mar
3º SGT JOSÉ BEZINHO XAVIER 4/mar
2ºSGT JOSIMEIRE TEIXEIRA 4/mar

Mª APARECIDADA C. RAULINO 4/mar
3ºSGT CARLOS MURILO PESSOA 5/mar
3ºSGT DJANILSON NUNES DE ARAÚJO 5/mar
3ºSGT GEORGE LÉCIO S. DE CARVALHO      5/mar
3ºSGT JOÃO DE LIMANETO 5/mar
3ºSGT JOÃO MARIADA SILVA FIGUEREDO     6/mar
2ºSGT NIVALDO MORAIS DE CASTRO. 6/mar
STRR   FRANCISCO CANINDÉ DASILVA 7/mar
3º SGT JOSÉ SILVA MARTINS DE MELO. 7/mar
3º SGT MARCOS ANTÔNIO FERREIRA. 7/mar
3ºSGT RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA 7/mar
3ºSGT JOSIELANANIAS FERNANDES 8/mar
3º SGT VENÂNCIO TÁCIO G. BEZERRA 8/mar
SD        DENILSON DE MOURABEZERRA 9/mar
3ºSGT JOSÉ WILSON DASILVA 9/mar
ST ROBERTO WAGNER DE SOUZA 9/mar
3ºSGT ZAQUEU LIMADE MEDEIROS 9/mar
2ºSGT AURIVAN DA SILVA ROBERTO 10/mar
STRR  BARTOLOMEU G. DE OLIVEIRA 10/mar
3ºSGT PAULO HENRIQUE DOS SANTOS 10/mar
3ºSGT RUBENS FERREIRADA SILVA 10/mar
2ºSGT JOSÉ RUI DACOSTA 11/mar
3º SGT GENIVAL DA SILVA FILHO 12/mar
3ºSGT ANTÔNIO LOPES DE ALENCAR 13/mar
3ºSGT LEVI C. DO NASCIMENTO 13/mar
3º SGT CLOVIS LOPES DASILVA 14/mar
3ºSGT EDSON FRANCISCO DASILVA 14/mar
STRR  JUARÊZ PESSOADE MELO 14/mar
3ºSGT RONALDO BEZERRADA SILVA 14/mar
3ºSGT JOÃO MARIACAVALCANTE 15/mar
3ºSGT JUSCELINO ESTEVAM DE LIMA 15/mar

3ºSGT ROBERTO MANAIADOS SANTOS 15/mar
3ºSGT JOÃO OLIVEIRADE FARIAS 16/mar
SD        RUBEM CELSO DE S. ESTÊVES 16/mar
1º SGT JOÃO MARIAM. DA SILVA 17/mar

MARLUCE PRAXEDES DASILVA 18/mar
1ºSGT WILSON MEDEIROS DASILVA 18/mar
3ºSGT DALMÁCIAARAÚJO MOUZINHO 19/mar
2º SGT JOSÉ MARLON F. DA COSTA 19/mar
SD       JOSÉ ROBERTO P. DA SILVA 19/mar
3º SGT CIRILO EUGÊNIO DE LIMA 20/mar
2ºSGT ILDEBRAN GALVÃO DE LIMA 20/mar
SGT JOSÉ GENTIL PINHEIRO 20/mar
SD        WILTON FIRMINO DE OLIVEIRA 20/mar
STRR   GESIEL RODRIGUES DASILVA 21/mar
3ºSGT FRANCISCO CANINDÉ DASILVA 22/mar
SGT WILTEMBERG GOMES DASILVA 22/mar
CB         EVANDRO COSTA 23/mar
1º SGT JOÃO MARIAF. MONTEIRO 24/mar
3º SGT WELLINGTON V. DE ARAÚJO 24/mar
SGT ADERALDO DE OLIVEIRA 25/mar
3ºSGT JOSÉ DE LIMA ARAÚJO 25/mar
3º SGT LUÍZ EDUARDO ORRICO. 25/mar
3ºSGT SEVERINO DOS R. DASILVA 25/mar
ST ERIBERTO LUIZ MARINHO 26/mar
STRR    FERNANDO LUIZ FILGUEIRA 26/mar
3º SGT GILSON XAVIER GOMES 26/mar
SD         AlVARO ANTONIO A. TINÔCO 27/mar
2ºSGT MÁRIO ADELINO DAROCHA 27/mar
2º SGT FRANCISCO  C. B. DOS SANTOS 29/mar
3ºSGT JOÃO CARLOS DE MEDEIROS 29/mar
3º SGT JOSÉ ANTONIO DE L.  AMÂNCIO 29/mar
3º SGT JOSÉ EDSON DE LIMA. 29/mar
3ºSGT GIBEON BATISTA NETO 30/mar
3ºSGT JUDIBERTO S. DE OLIVEIRA 31/mar
ST ÂNGELO FABRICIO VARELA 1/abr
SD        KÁCIO PASCAL DE MORAIS 1/abr
1º SGT JOSÉ ARIMATÉIA DOS SANTOS 2/abr
3º SGT KELLYONILSON M. DASILVA 2/abr
ST MANOEL MARINHO FIGUEIREDO 2/abr
3ºSGT DAMIÃO BENVINDO DE LIMA 3/abr
3º SGT IVANALDO ALVES DASILVA. 4/abr
SD       JOSÉ BATISTA DE SOUZA 5/abr
2º SGT EDYONE CONCEIÇÃO DE LIMA 6/abr
3ºSGT NATANAEL FERREIRADE SOUZA 6/abr

1º SGT MIGUEL RAIMUNDO DACOSTA 7/abr
STRR   JOSÉ BEZERRADE SOUZA 10/abr
3º SGT JOSAILTON JOSÉ DE LIRA 11/abr
3º SGT JEAN DOS SANTOS OLIVEIRA 12/abr
3ºSGT HERMENEGILDO FÉLIX DASILVA 13/abr
3ºSGT IRANILTON DAMASCENO 13/abr
3º SGT JAIR GOMES DASILVA 13/abr
3º SGT JOSÉ DE A. DE ALEXANDRIA 13/abr
ST JALMY ESTELITO DE SOUZA 14/abr
3ºSGT LUIZ LUCIEL F. DACÂMARA 14/abr
3ºSGT RICARDO FELIPE ROSA 14/abr
2ºSGT RIVANALDO DAR. BEZERRA 14/abr
2ºSGT ERIVALDO SILVA DA COSTA 15/abr
SD       FRANCISCO C. A. RODRIGUES 15/abr
ST MAURÍCIO  MEDEIROS 16/abr
3ºSGT EVANGELISTA BEZERRALIRA 19/abr
3ºSGT JOSÉ NERIS BEZERRA 20/abr
2ºSGT CÉLIA MARIA LINS DE MELO 22/abr
3ºSGT CÍCERO MANOEL DA SILVA JUNIOR    22/abr
SD       MARCIO WALDENEY S. OLIVEIRA 22/abr
ST ANTÔNIO LOPES DOS SANTOS 23/abr

JORGE PIO DASILVA 23/abr
3ºSGT LAMBERTO BECRIS M. BARBOSA 24/abr
1º SGT ORIVALDO SOARES NASCIMENTO    24/abr
2ºSGT ANTÔNIO GALVÃO DACOSTA 25/abr
ST FERNANDO LUIZ XAVIER 25/abr

IRANI CAMILO DE SOUZA 25/abr
3 º SGT LUCIANO ANÍSIO SILVA. 25/abr
1ºSGT VIRGILIO QUERINO NETO 25/abr
3ºSGT ALMIGMTNESS C. O PAMPLONA 26/abr
3ºSGT JOSÉ BATISTA FILHO 26/abr
ST RAIMUNDO F. DOS PASSOS 26/abr
3ºSGT REGINALDO P. DO NASCIMENTO      26/abr
3ºSGT CLODOVAL CÂMPELO DACRUZ 27/abr
SUBT.  JOSÉ VITAL DE LIMAFILHO. 27/abr
3ºSGT RUBENS ANTONIO PAULO 27/abr
ST JOSÉ GOMES ROSA 29/abr
3º SGT JOSÉ BERNARDO CABRAL FILHO 1/mai
3º SGTALBERI BENTO XAVIER 2/mai
3ºSGT JOSIAS BARBOSADA SILVA 2/mai
ST FERNANDO DE V. LISBOA 3/mai
STPM   IRAPUAN MONTEIRO FREIRE. 3/mai
SD        MANOEL CRUZ DOS SANTOS. 3/mai
SD        MOISÉS FELIPE DE MELO. 4/mai

3º SGT SANDRO DE LIMAE SILVA 4/mai
1ºSGT VALMIR SANTOS DA SILVA 4/mai
3º SGT FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 5/mai
ST JOÃO HORÁCIO BATISTA 6/mai
ST LINO MARCULINO DE LIMA 6/mai
3ºSGT WELLINGTON W. S. DE OLIVEIRA 6/mai
3º SGT LOURIVAL FRANÇADE OLIVEIRA 7/mai
ST FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA 8/mai
SD        JOSÉ MIGUEL DA SILVA 8/mai
SD        ISAIAS PEREIRADOS SANTOS 9/mai
1ºSGT JOSÉ INÁCIO NETO 9/mai
3ºSGT GEISASALES DO V. SANTIAGO 10/mai
1ºSGT AILTON NASCIMENTO DA COSTA 11/mai
3º SGT DJALMAAMBROSIO DASILVA 11/mai
ST FRANCISCO BELISIO  GIROIME 11/mai
3ºSGT LUIZ ANTONIO SODRE PEREIRA 11/mai
3º SGTALDEILDO FAUSTINO DASILVA 13/mai
3ºSGT ECLÉSIO NEVES DE ANDRADE 13/mai

LUCINETE C. DE SOUZA 14/mai
CB        JOÃO BATISTA DA SILVA 15/mai
3ºSGT JOÃO MARIADA COSTA 18/mai
SD        JOSÉ PEDRO DASILVA 18/mai
3ºSGT BENIVALDO ANDRÉ DASILVA 19/mai
3ºSGT GERALDO DACUNHA CORDEIRO 19/mai
3º SGT FRANCISCO DE ASSIS NÚNES 20/mai
2ºSGT FRANCISCO PEDRO DASILVA 20/mai
3ºSGT JOÃO CAETANO DA C. FILHO 20/mai
3º SGT SILVAN CAJUEIRO DASILVA 20/mai
CB        GERALDO ALVES DE C. FILHO           21/mai
3ºSGT KERGINALDO SILVA DE OLIVEIRA 21/mai
2ºSGT PEDRO VALDEVINO DASILVA 21/mai
ST CÍCERO FERREIRADE OLIVEIRA 23/mai
SD        ERIVALDO FERNANDES DE LIMA. 23/mai
3ºSGT INOMAR MORAIS DE LUCENA 23/mai
3ºSGT GERALDO MATIAS MOREIRA 25/mai
ST MIGUEL PEREIRADA SILVA 25/mai
3ºSGT EMÍLIO RODRIGUES DASILVA 27/mai
ST GILBERTO VARELA DE CARVALHO    28/mai
3ºSGT FRANCISCO YANNMAR DASILVA 29/mai
ST IVAN FAUSTINO DASILVA 29/mai
ST RAIMUNDO RIBEIRO DASILVA 29/mai
ST JANDUIR CELESTINO DE LIMA 30/mai
3º SGT UBIRATAN SILVA DE SOUZA 30/mai
CB        OTONIEL CABRAL FILHO 31/mai

A o s  A o s  A n i v e r s a r i a n t e s  o s  P a r a b é n sA n i v e r s a r i a n t e s  o s  P a r a b é n s


