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O documento foi protocolado no dia 26 de 
fevereiro em cerimônia que contou com 
a presença do secretário de segurança do 
Estado, Aldair da Rocha, do comandante da PM, 
Coronel Francisco Canindé de Araújo Silva, do 
comandante do Corpo de Bombeiros, Elizeu 
Lisboa Dantas e de representantes das entidades 
envolvidas: Associação dos Subtenentes e 
Sargentos da PM/BM do RN (ASSPMBM/RN); 
Associação de Praças (ASPRA); Associação dos 

Cabos e Soldados (ACSPM); Associação dos 
Bombeiros Militares do RN (ABM); Associação 
de Praças de Mossoró (APRAM); Associação de 
Praças de Caicó (APBMS) e Associação de Praças 
do Agreste (ASSPRA).
No Projeto de Lei estão determinados requisitos 
básicos que permitem a ascensão funcional 
dos militares do Quadro de Praças tanto da 
Polícia Militar, quanto do Corpo de Bombeiros 
do RN, caso cumpram todos os deveres e 

expectativas do serviço militar estadual. Entre 
os critérios relacionados à promoção de praças, 
estão previstas condições de antiguidade, 
meritocracia e bravura, por exemplo. Com 
a aprovação da Lei, para que os militares 
estaduais tenham acesso à ascensão funcional 
será obrigatória a realização semestral de cursos 
específicos, para que as respectivas promoções 
aconteçam de forma seletiva, gradual e 
sucessiva.  #07
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ATuAçãO PELOS
DIREITOS E GARANTIAS

ESTAR NA PRESIDêNcIA 
DE umA ENTIDADE 
DESSE PORTE é mOTIvO 
DE SATISfAçãO, 
mAS AO mESmO 
TEmPO DE muITA 
RESPONSABILIDADE, 
POIS OS NOSSOS 
DIREITOS E 
GARANTIAS, APESAR 
DAS cONquISTAS 
ALcANçADAS, 
cONTINuAm SENDO 
uSuRPADOS E NEGADOS 
PELO ESTADO E SEuS 
SucESSIvOS GOvERNOS”
Eliabe Marques
1º Sargento PM / Presidente da ASSPMBM/RN

#2    -    PALAvRA DO PRESIDENTE

77 anos de existência. É exatamente 
essa a idade da nossa Associação. Em 12 de 
março de 1936, era criada a Associação dos 
Subtenentes e Sargentos Policiais e Bombeiros 
Militares do Estado do Rio Grande do Norte. 
Durante esse período, nossa trajetória tem sido 
marcada por lutas e conquistas que fazem da 
nossa Associação uma das mais atuantes do 
Brasil. Estar na presidência de uma entidade 
desse porte é motivo de satisfação, mas ao 
mesmo tempo de muita responsabilidade, 
pois os nossos direitos e garantias, apesar 
das conquistas alcançadas, continuam sendo 
usurpados e negados pelo Estado e seus 
sucessivos governos. Portanto, trabalhamos 
com muita firmeza e responsabilidade para 
manter a mesma característica de luta da nossa 
Associação. 

Quero aqui citar alguns nomes de 
companheiros ilustres que presidiram a nossa 
entidade tais como: Subtenente Gil Xavier de 
Lucena, que comandou a mobilização corajosa 
de 1964; Subtenente Júlio Ribeiro da Rocha, 
que esteve no comando das reivindicações 
em 1992; Sargento Siqueira, nas mobilizações 
de 2003 e 2004; Sargento Regina, primeira 
mulher a presidir a ASSPMBM/RN, que com 
muita coragem e determinação comandou 
as mobilizações dos anos de 2006 e 2007. 
Portanto, em nome desses companheiros 
quero deixar a minha homenagem e o meu 
reconhecimento a todos os que presidiram 
a nossa Associação durante essas mais de 
sete décadas e contribuíram para construir e 
consolidar a trajetória de lutas e conquistas.

Aos nossos diretores, diretoras, funcionários, 
prestadores de serviços, colaboradores, 
parceiros, enfim, aos que acreditam na 

Associação e de forma direta ou indireta 
contribuem para o nosso fortalecimento, 
nossos sinceros agradecimentos. Finalizo 
dizendo a todos, em especial aos associados 
e associadas, que participem das nossas 
atividades nas mais diversas modalidades e 
situações para continuar fazendo da Associação 
dos Subtenentes e Sargentos Policiais Militares 
e Bombeiros Militares do RN uma entidade 
forte na defesa dos nossos direitos e garantias. 
Parabéns à ASSPMBM/RN.   

Vamos continuar lutando.

Eliabe Marques – 1º Sargento PM
Presidente da ASSPMBM/RN
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ANOS

    #3

Uma das Associações mais antigas e atuantes 
do Brasil, a ASSPMBM/RN completou 77 anos 
no dia 12 de março e tem motivos de sobra 
para comemorar esse tempo de existência, pois 
coleciona um histórico vasto de lutas e vitórias 
com atuação firme, séria e responsável que a 
mantém viva até hoje. A festividade foi marcada 
por uma programação que contou com um 
coquetel para os associados e convidados no dia 
12, quando aconteceu também o lançamento do 
novo site.

As novidades foram apresentadas por 
Ériko Silva, gerente de projetos da Mix Internet, 
empresa responsável pelas mudanças do site. 
Em seguida, foi a vez do grupo de teatro  
@bsolutas render uma homenagem às 
mulheres em função do Dia Internacional da 
Mulher. O grupo, formado por PMs, fez uma 
adaptação performática de poemas de Vinícius 
de Moraes, encantando a todos os presentes.

O presidente da ASSPMBM/RN, 1º sargento 

Eliabe Marques, cita que a situação dos militares, 
em especial o ciclo dos subtenentes e sargentos, 
melhorou nos últimos dez anos e ganhou mais 
valorização com a conquista do subsídio em 
2012. Neste ano, o trabalho será voltado para 
a aprovação da Lei de Promoção de Praças, 
que estabelece o Plano de Carreiras e garante 
isonomia em relação aos oficiais, visto que estes 
já recebem o benefício. 

“Na nossa busca constante pela valorização 
profissional, quem ganha é a sociedade, que 
passa a dispor de servidores satisfeitos com 
as condições de trabalho dignas e justas, o 
que resulta na melhor prestação do serviço de 
segurança pública”, afirma Eliabe. Em relação 
à estrutura física da Associação, os planos já 
colocados em prática são voltados para a 
ampliação do clube e a construção do Hotel de 
Trânsito, que hospedará associados do interior 
do Estado e seus dependentes com toda a 
segurança e o conforto que merecem.

No mês em que faz 
aNiversário, Clube 
TiradeNTes laNça Novo siTe 
e reabre área de lazer

DE LuTAS

77

hoje a Associação tem 
muita coisa a comemorar, 
diferente de 20 anos atrás. 
Progredimos em todos os 
sentidos, na área social, 
salarial e, esperamos, na 
luta que vai ser travada 
agora, em busca da 
aprovação da Lei de 
Promoção de Praças. este é 
um desafio que faz parte da 
atual gestão. A Associação 
atingiu um pico, um bom 
momento e a tendência é 
aumentar ainda mais com o 
apoio do associado. 

Sou bombeiro há 10 anos e 
sempre passava pela frente 
da Associação sem saber o 
que funcionava aqui. hoje, 
tenho orgulho de fazer 
parte dessa instituição, 
que é a nossa casa, é onde 
nos organizamos pra 
nossas lutas. esse espaço 
é histórico. Por isso, essa 
data tão importante, que 
é o aniversário de 77 anos, 
não poderia passar em 
branco. 

OPINIãO

capitão
Teotônio
da costa 

ex-presidente da 
ASSPMBMRN

Sd. Rodrigo 
maribondo

Presidente da 
Associação dos 

Bombeiros Militares 
do RN - ABM

Primeiro gostaria de 
parabenizar a Associação, 
não é todo dia que se faz 
77 anos. A ASSPMBMRN é 
uma instituição, podemos 
dizer experiente, e tem 
cumprido muito bem o seu 
papel. esse é um momento 
ímpar. os subtenentes e 
sargentos tiveram uma 
visão futurista. há 77 anos, 
não era como hoje, eram 
muitas as dificuldades para 
formar uma corporação 
militar, isso era muito raro. 
esses 77 anos devem ser 
comemorados com muito 
louvor.

Sandro Pimentel 
Vereador

Convidados 
do coquetel de 

aniversário cantam 
parabéns para a 

Associação



#4    -  LAzER

NOvA ÁREA DE
LAzER é INAuGuRADA

A área de lazer do Clube Tiradentes está 
totalmente reestruturada, com melhorias 
nos ambientes e novidades para levar mais 
diversão aos associados e seus dependentes. 
A reabertura aconteceu no dia 31 de março, 
dentro da programação de aniversário da 
ASSPMBM/RN, e encantou os presentes 
pelas mudanças significativas em vários 
espaços: banheiros reformados e adaptados 
aos portadores de necessidades especiais, 
cozinha readequada para atender às exigências 
dos órgãos fiscalizadores, salão de eventos 

com novo revestimento e pintura e piscinas 
totalmente repaginadas. O complexo aquático 
agora está seguro, confortável e revestido para 
evitar acidentes, infiltrações e vazamentos.

A reabertura contou com serviço de 
bar e restaurante, música ao vivo, e ainda 
apresentou o salão de jogos com várias opções 
de passatempos, como sinuca, totó, xadrez e 
damas. “Em breve também iremos disponibilizar 
jogos eletrônicos para a criançada e agora 
já oferecemos rede Wi-fi aos que gostam de 
navegar na internet”, adianta o presidente 

Eliabe Marques. Ele enfatiza que o acesso ao 
clube é restrito aos associados e dependentes, 
sendo permitida a presença de pessoas 
externas mediante convite de algum associado. 

Para garantir maior segurança e controle 
dos frequentadores, a ASSPMBM/RN planeja 
futuramente solicitar a carteira de associado 
para liberar a entrada. “As carteiras são emitidas 
desde janeiro do ano passado, mas quem ainda 
não a possui pode nos procurar para ter o 
documento em mãos quando for necessário”, 
finaliza Eliabe. 

baNheiros e CoziNha reformados, salão de eveNTos Com Novo
revesTimeNTo e pisCiNas ToTalmeNTe repagiNadas esTão eNTre as Novidades

O complexo 
aquático agora 
está seguro, 
confortável e 
revestido para 
evitar acidentes, 
infiltrações e 
vazamentos 

Associados 
estreiam nova 
estrutura com 
uma animada 
domingueira



INTERIOR  -    #5

ATENçãO ESPEcIAL AOS 
cOLEGAS DO INTERIOR

Santa Cruz, Caicó, Mossoró, Assú e Pau 
dos Ferros. Essas são apenas algumas cidades 
que receberão a visita da Diretoria Executiva 
da ASSPMBM-RN, nas próximas semanas. A 
proposta da ação é promover o fortalecimento 
das unidades de policiamento ostensivo do 
RN, bem como aumentar a interação entre os 
diretores das regionais e toda a categoria. O 
primeiro ciclo de visitas começou no dia 26 de 
março. 

“Pretendemos acompanhar e dar suporte 
ao associado do interior do Estado, que lida 
com problemas ainda maiores dos que os que 
são enfrentados pelos militares atuantes na 
capital”, afirma o presidente da ASSPMBM-RN, o 
Sargento Eliabe Marques. Segundo o presidente, 
entre as principais reivindicações apresentadas 
pelos colegas do interior, estão maiores 
suprimentos de equipamentos e melhores 
condições de infraestrutura para o trabalho. 
Tudo isso ainda atrelado aos problemas usuais 
de execução de serviço, que se estendem a 
todos os militares do Quadro de Praças do 
Estado.

Durante as visitas às regiões Agreste, Seridó 
e Alto Oeste do RN, a diretoria Executiva da 
Associação pretende discutir melhorias com a 
categoria, em Batalhões e unidades militares de 
elevada representatividade para todo o estado. 

“A ideia é incluir todas essas visitas, de forma 
permanente, no calendário da Associação, para 
que possam ser realizadas a cada 30 dias”, afirma 
o presidente da ASSPMBM-RN. 

 No percurso, também será feita, em 
cidades pequenas, a divulgação das atividades 
desempenhadas pela Associação, serviços e 
convênios oferecidos aos associados.  “Vamos 
mostrar os grandes avanços obtidos pela 
categoria, como a redução do abuso de poder 
e assédio moral. Melhorias que acontecem 
em virtude, principalmente do trabalho das 
associações, que sempre oferecem sugestões 
válidas para o crescimento do militar”, destaca 
o diretor executivo da ASSPMBM-RN, no Seridó, 
Sargento João Carlos de Medeiros.

Para o diretor executivo da Região Oeste, 
Sargento Aurivan Roberto, este é o primeiro 
passo para a implementação de serviços 
nas próprias Regionais da Associação, o que 
descentralizará as atribuições reunidas na Sede 
da ASSPMBM-RN, em Natal. “A partir desse 
trabalho de descentralização, em breve os 
associados que quiserem recorrer à Assessoria 
Jurídica, por exemplo, não precisarão se 
deslocar para Natal. Terão acesso a esse e outros 
serviços nas Regionais. Toda a categoria com 
certeza só tem a ganhar com essas visitas”, 
comemora.

visiTas às uNidades do iNTerior do esTado 
são prioridades da asspmbm-rN para 2013

DuRANTE AS vISITAS 
àS REGIõES AGRESTE, 
SERIDó E ALTO OESTE 
DO RN, A DIRETORIA 
ExEcuTIvA DA 
ASSOcIAçãO DIScuTE 
mELhORIAS cOm 
A cATEGORIA, Em 
BATALhõES E uNIDADES 
mILITARES DE ELEvADA 
REPRESENTATIvIDADE 
PARA TODO O ESTADO



#6    -  ENTREvISTA

Depois de protocolado junto ao Poder 
Executivo Estadual, quais serão os 
próximos passos do Projeto de Lei,  
rumo à aprovação final?

1º Passo:
A legislação estadual preceitua que Projetos 

de Lei de interesse dos órgãos estaduais, 
da Administração Direta e Indireta, devem 
necessariamente passar, inicialmente, pelo 
Gabinete Civil do Estado.

2º Passo
Em seguida, se espera que do Gabinete Civil 

do Estado, a proposta tramite para a Consultoria 
Geral do Estado, para análises técnicas, pareceres 
jurídicos, dentre outras medidas. Depois desse 
processo, é esperado que a Governadora do 
Estado faça encaminhar a Proposta de Lei para a 
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. 

3º Passo
Passada esta fase de tramitação dentro do 

Poder Executivo, o projeto se submeterá ao 
processo legislativo previsto na Constituição 
Estadual do RN, passando pelas comissões da 
Casa Legislativa até ser levado à votação. O 
encaminhamento da proposta é apenas o início 
dos trabalhos, os quais só lograrão êxito caso 
exista interesse e participação de todos os atores 
envolvidos.

O que passa a mudar na vida dos Militares 
Estaduais do Quadro de Praças, com a 
aprovação da Lei?

Em caso de promulgação da Lei, a vida 
funcional desses militares ganhará um maior 
dinamismo na ascensão vertical durante a 
carreira militar. A promoção passará a ser um 
direito, livre de subjetividades e disciplinado por 
critérios objetivos, algo que representará grande 
avanço para as corporações envolvidas, pois 
passará a dispor de militares mais motivados e 
capacitados para exercer suas nobres missões 
junto à sociedade potiguar.

POR 
DENTRO 
DA LEI

APóS SER 
PROTOCOLADO JUNTO 
AO GOVERNO DO 
ESTADO, O PROJETO 
DE LEI DE PROMOçãO 
DE PRAçAS AINDA 
PRECISA PASSAR POR 
TRâMITES LEGAIS PARA 
QUE ACONTEçA A TãO 
ESPERADA APROVAçãO 
E CONSEQUENTE 
APLICAçãO. PARA 
EXPLICAR MELHOR 
TODO ESSE PROCESSO, 
O JORNAL O TIRADENTES 
OUVIU O ADVOGADO 
LICENCIADO DA 
ASSOCIAçãO DOS 
BOMBEIROS MILITARES 
DO RN, SAMUEL VILAR, 
QUE TAMBÉM É EX-
SOLDADO DO CORPO DE 
BOMBEIROS DO RN

PRINcIPAIS
PONTOS DA LEI

A Lei de Promoção 
de Praças propõe 
mudanças importantes 
para a carreira dos 
Militares Estaduais do 
Quadro de Praças (Corpo 
de Bombeiros e Polícia 
Militar). Entre elas estão:

 z Evolução na hierarquia 
militar, mediante 
promoção seletiva, 
gradual e sucessiva, 
efetuada pelos critérios 
de: antiguidade; 
meritocracia; post 
mortem; por bravura; 
trintenária e, em 
casos extraordinários, 
ressarcimento de 
preterição.

 z Dará ao militar do 
Corpo de Bombeiros 
e Polícia Militar a 
possibilidade de alcançar 
todas as ascensões 
funcionais da carreira de 
Praça, caso cumpra com 
os requisitos e obrigações 
militares; 

 z A fixação de carga 
horária mínima de 960 
horas/aula e máxima de 
1920 horas/aula para o 
Curso de Formação de 
Praças – CFP;

 z Exigência do 
certificado de conclusão 
de curso de nível superior 
reconhecido pelo MEC, 
para ingresso na carreira 
de praça.

Em cASO DE 
PROmuLGAçãO 
DA LEI, A vIDA 

fuNcIONAL 
DOS mILITARES 
ESTADuAIS DO 

quADRO DE PRAçAS 
GANhARÁ um 

mAIOR DINAmISmO 
NA AScENSãO 

vERTIcAL DuRANTE 
A cARREIRA 

mILITAR”
Samuel Vilar

Advogado licenciado da Associação dos 
Bombeiros Militares do RN



Nos últimos anos, a perspectiva de ascensão 
funcional tem sido uma incógnita na carreira 
dos Militares do Quadro de Praças da Polícia 
Militar e do Corpo de Bombeiros do Rio Grande 
do Norte. Isso porque, mesmo com 30 anos de 
serviço ativo, ainda é inviável que um soldado 
alcance maiores posições na hierarquia militar 
a não ser mediante a prestação de concurso 
público, que não é realizado há 11 anos. Com o 
objetivo de valorizar o profissional que realiza o 
policiamento ostensivo de todo o Estado, no dia 
26 de fevereiro, foi protocolado junto ao Poder 
Executivo Estadual, o Projeto de Lei de Promoção 
de Praças.

A ação conjunta envolve a Associação 
dos Subtenentes e Sargentos da PM/BM do 
RN (ASSPMBM/RN); Associação de Praças 
(ASPRA); Associação dos Cabos e Soldados 
(ACSPM); Associação dos Bombeiros Militares 
do RN (ABM); Associação de Praças de Mossoró 
(APRAM); Associação de Praças de Caicó (APBMS) 
e Associação de Praças do Agreste (ASSPRA). 

No documento estão determinados critérios 

básicos que permitem a ascensão funcional dos 
militares do Quadro de Praças tanto da Polícia 
Militar, quanto do Corpo de Bombeiros do RN, 
caso cumpram todos os deveres e expectativas 
do serviço militar estadual. Entre os critérios 
relacionados à promoção de praças, estão 
previstas condições de antiguidade, meritocracia 
e bravura, por exemplo. Com a aprovação da Lei, 
para que os militares tenham acesso à ascensão 
funcional será obrigatória a realização semestral 
de cursos específicos, para que as respectivas 
promoções aconteçam de forma justa e 
sucessiva. 

O Projeto de Lei Complementar também 
apresenta mudanças no sistema de ingresso 
para o Quadro de Praças Militares Estaduais. Caso 
entre em vigor, após a aprovação em concurso 
público, seguida da conclusão do Curso de 
Formação de Praças – CFP, será também exigido 
do militar estadual, o certificado de conclusão 
de curso Superior, devidamente reconhecido 
pelo MEC. O tempo de duração do CFP também 
passará por mudanças, com o advento da Lei de 

Promoção de Praças, que determina também a 
carga horária mínima e máxima para a realização 
do referido curso. O prazo hoje varia de acordo 
com os editais dos concursos de admissão.

Para o presidente da ASSPMBM-RN, Eliabe 
Marques, a aprovação da Lei de Promoção de 
Praças trará a toda categoria, a isonomia em 
relação aos oficiais, no processo de ascensão 
de carreira. Também apresentará ao praça a 
possibilidade de galgar todas as posições desse 
quadro, já que com 30 anos de serviço ativo 
será possível que um soldado seja conduzido 
à reserva como subtenente, passando a 
receber 50% do subsídio de um coronel. “É 
uma mudança histórica na vida profissional 
dos militares que executam o serviço de 
policiamento ostensivo e que hoje não possuem 
uma carreira garantida”, destaca. 

Os associados podem acompanhar o 
andamento do documento através do site do 
Governo do Estado: www.rn.gov.br. No campo 
“Protocolo Net” digite o número do protocolo: 
39668/2013. 

PROjETO DE LEI    -    #7

PROjETO DE LEI DE PROmOçãO DE PRAçAS 
TRAmITA NO GOvERNO DO ESTADO
doCumeNTo já passou pela seCreTaria de seguraNça públiCa, Na 
CoNTroladoria geral do esTado e No seTor de reCursos humaNos

Protocolo da 
Lei contou com 
a presença do 
secretário de 
segurança do 
Estado, Aldair 
da Rocha, do 
comandante 
da PM, Coronel 
Francisco Canindé 
de Araújo Silva, 
do comandante 
do Corpo de 
Bombeiros, Elizeu 
Lisboa Dantas e 
de representantes 
das entidades 
envolvidas



#8    -  NOvIDADES

Atividades de vocalização, aquecimentos, 
oficinas teatrais e de expressão corporal. Tudo 
isso faz parte da rotina de um grupo de policiais 
militares femininas há 23 anos. Com a missão 
dar continuidade ao trabalho de defesa da 
cidadania inerente à profissão, sargentos e 
soldados femininas da Polícia Militar do RN se 
unem para levar à sociedade mensagens de 
valorização à vida, por meio da arte teatral.

Oficializado em 2011, o grupo @bsolutas 
realiza apresentações culturais em todo o 
estado. Os temas são os mais variados, sempre 
com mensagens educativas de cunho social. 
A importância do diagnóstico precoce do 
câncer infanto-juvenil, consequências perigosas 
da ocorrência de trotes cometidos contra 
corporações militares, violência contra a mulher 
e os perigos oferecidos pelas drogas são apenas 
alguns dos assuntos abordados pelo grupo 
teatral. 

Apesar da densidade dos temas 
trabalhados nas apresentações culturais, cada 
um deles recebe uma abordagem leve e 
descontraída do grupo, que procura relacionar 
os assuntos a histórias bem conhecidas, 
principalmente pelo público infantil. “Para 

alertar os jovens sobre os perigos do uso de 
drogas, fizemos uma apresentação baseada 
no clássico infantil João e Maria. Em outra 
apresentação, aproveitamos o centenário 
de Luiz Gonzaga para abordar a relação do 
homem com a natureza, a partir das letras de 
suas obras musicais”, conta a 1º sargento Célia 
Maria Lins, que coordena o grupo teatral. 

Somente ano passado, o grupo de policiais 
militares realizou mais de oitenta apresentações 
em campanhas beneficentes, feiras culturais 
e eventos realizados pelas unidades militares 
do RN, como caminhadas e aniversários, 
por exemplo. Os ensaios são realizados pelo 
grupo após o expediente.  E assim, as fardas 
militares dão lugar a fantasias e adereços, para 
a composição das integrantes do grupo teatral, 
que agora conta também com o apoio de uma 
equipe masculina de militares. 

Para as @bsolutas, o trabalho teatral 
também serve como um ponto de equilíbrio, 
para o alívio das situações de stress vividas no 
dia a dia das policiais militares. “Eu considero a 
atividade teatral como uma válvula de escape 
a todos os integrantes”, destaca sargento Célia 
Maria Lins. 

ABSOLuTAmENTE 
ESPEcIAL

SITE DE 
cARA NOvA

grupo TeaTral @bsoluTas formado em sua maioria 
por poliCiais femiNiNas, deseNvolve Trabalhos 
eduCaTivos de CuNho soCial em Todo o esTado

Com novos recursos que tornam 
o conteúdo ainda mais completo e 
layout modificado para promover 
melhor navegabilidade dos usuários, 
o site da ASSPMBM/RN está moderno 
e adaptado às novas demandas 
tecnológicas. A reestruturação vai 
desde a melhoria da resolução para 
monitores até a integração da página 
com as redes sociais da entidade. 
Agora, além de um espaço que leva os 
internautas para o perfil da entidade 
no Twitter e Facebook, a página 
compartilha suas informações nessas 
ferramentas.

Outra novidade é a inserção 
do podcast, onde serão postadas 
entrevistas em áudio sobre assuntos 
do segmento, e a opção de cadastro 
do e-mail para o envio de newsletters 
com as principais novidades sobre 
a ASSPMBM/RN. “Os recursos que já 
existiam foram melhorados e ainda 
adicionamos novas possibilidades 
de comunicação com os associados. 
Dessa forma, o site ficou mais clean, 
interativo e fácil de acessar”, conclui o 
gerente de projetos Eriko Silva.

O internauta 
navega agora por 
um ambiente mais 
moderno e adaptado 
às novas demandas 
tecnológicas

Para alertar os 
jovens sobre os 
perigos do uso 
de drogas, o 
grupo fez uma 
apresentação 
baseada no 
clássico infantil 
João e Maria 

acesse - Mantenha o hábito de acessar nosso 
site todos os dias. Além de notícias, agenda, 
fotos dos nossos eventos, entre outros assuntos, 
lá tem informações que lhe interessam, como os 
convênios de que dispomos. 
Acesse: asspmbmrn.org.br



Militares do Quadro de Praças da Polícia 
Militar e Corpo de Bombeiros de todo o RN 
tiveram oportunidade de conhecer os detalhes 
da Lei de Promoção de Praças, em Assembleia 
Geral Unificada realizada no Clube Tiradentes 
– sede da Associação dos Subtenentes e 
Sargentos Policiais Militares e Bombeiros 
Militares do RN (ASSPMBM-RN), no dia 27 de 
março. 

Além da ASSPMBM-RN, participaram 
representantes da Associação das Praças do 
Agreste (ASSPRA), Associação dos Praças da 
Polícia Militar do RN (ASPRA PM/RN), Associação 
dos Praças da Polícia e Bombeiros Militares 
do Seridó (APBMS), Associação de Praças da 
Polícia Militar de Mossoró e Região (APRAM), 
Associação dos Cabos e Soldados da Polícia 
Militar (ACSPM) e Associação dos Bombeiros 
Militares do RN (ABM). 

Durante a assembleia foram apresentadas 
as principais conquistas da categoria nos 
últimos anos, através das mobilizações. Entre 
elas estão o aumento salarial obtido em 1992, 
a equiparação com a Polícial Civil do valor da 
gratificação do Risco de Vida atribuído aos 

militares estaduais (2005), através da criação da 
Lei Complementar de nº 341, em 2007.

Os militares puderam acompanhar todas 
as fases da tramitação do Projeto. Entre os 
benefícios previstos com a aprovação da Lei 
está a possibilidade oferecida ao militar de 
galgar todas as ascensões funcionais da carreira 
de Praças, caso cumpra com os requisitos e 
obrigações militares.  

As entidades também deram início à 
campanha de divulgação do Projeto, com a 
distribuição de cinco mil adesivos de carro 
temáticos. “É importante que a categoria, não 
só da capital, mas também do interior do 
Estado tenha o conhecimento total dessa Lei 
para que não surja qualquer tipo de dúvida lá 
na frente. Essas dúvidas podem ser esclarecidas 
a partir do momento em que todos participam 
das assembleias. Fica aqui o chamamento 
para que a classe também compareça às 
próximas reuniões”, destaca a sargento Regina, 
que também esteve na primeira etapa de 
mobilizações e parabenizou o trabalho das 
entidades representativas engajadas na luta 
pela aprovação da Lei.

A aprovação do Projeto 
de Lei representa um 
reconhecimento importante 
para que a sociedade 
possa cobrar ainda mais 
dos militares e a categoria 
possa também dar esse 
retorno, oferecendo serviços 
de qualidade à população.

com a mobilização, a 
gente mostra força, 
unidade. Provamos que 
estamos unidos por um 
único objetivo, que é a 
aprovação da Lei.

OPINIãO DOS PRESIDENTES 
DAS ASSOcIAçõES DO RN

Sd. heitor 
Rodrigues 

Presidente da 
Associação das 

Praças do Agreste – 
ASSPRA

Sd. Eduardo 
canuto

Presidente da 
Associação dos 

praças da Polícia 
Militar do RN

A aprovação da lei vai 
trazer valorização aos 
profissionais que dedicam 
anos à segurança pública 
do estado. É importante 
participar do que é legal 
e legítimo. existem 
formas inteligentes de se 
pressionar o governo sem 
fugir da legalidade.

todas as nossas conquistas 
só foram concedidas através 
das lutas e essa não será 
diferente das outras. o 
resultado final será fruto 
da união e participação de 
todos.

Sd. Aderlan 
medeiros

Presidente da 
Associação dos 

Praças da Polícia e 
Bombeiros Militares 

do Seridó – RN 
(APBMS)

Sd. Roberto
campos

Presidente da
Associação dos cabos
e Soldados da Polícia

Militar (AcSPM)
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Entre os 
benefícios 
previstos com 
a aprovação 
da Lei está a 
possibilidade 
oferecida ao 
militar de 
galgar todas 
as ascensões 
funcionais da 
carreira de 
Praças, caso 
cumpra com 
os requisitos 
e obrigações 
militares

ASSEmBLEIA GERAL uNIfIcADA 
DIScuTE LEI DE PROmOçãO DE 
PRAçAS 
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No intuito de caracterizar nossa gestão pautada 
no princípio da transparência, a ASSPMBM/
RN divulga o resultado das movimentações 
financeiras referentes ao mês de JANEIRO de 
2013. A prestação de contas da Entidade é 
elaborada sob a responsabilidade do Contador 
João Maria Silva Barreto (CRC 4971-RN).

RECEitAS (R$)

Mensalidades 29.644,70

Benefícios 975,00

Transportada Mês Anterior 27,50

tOtAL GERAL DAS RECEitAS 30.647,20

DESPESAS

Ordenados e Salários 4.194,01

INSS 821,05

FGTS 562,26

Auxílio Transporte Funcionários 374,00

Honorário Contábil 750,00

Honorários Advocatícios 8.300,00

Pagamento de Empréstimo 2.461,00

Telefone 630,79

Publicidade e Propaganda 1.651,92

Auxílio Associado em Situação de Emergência 200,00

Eventos/Confraternizações 1.690,00

Site Hospedagem 352,08

Manutenção/Conservação/Reparos 1.230,90

Material de Expediente/Escritório 240,60

Material de Limpeza 80,00

Deslocamento Advogado 281,00

Custas Processuais 300,76

Ma-Noa Park 929,28

Combustível 505,36

Material de Informática 434,75

Locação de Mão de Obra 1.848,00

Tv por Assinatura 175,80

Repasse Clube do Dente 945,75

Repasse Regional Seridó 350,00

Assessoria de Imprensa 819,00

Energia Elétrica 236,33

Despesas Bancárias 204,85

tOtAL GERAL DAS DESPESAS R$ 30.569,49

RESuMO

Total das Receitas R$ 30.647,20

Total das Despesas R$ 30.569,49

SuPERáVit R$ 77,71

DEmONSTRATIvO 
fINANcEIRO 
REfERENTE AO 
mêS DE jANEIRO 
DE 2013
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A noite de 12 de março foi de festa na sede da ASSPMBMRN. Muitos associados 
compareceram para comemorar os 77 anos da instituição, que contou também com 
a presença de ex-presidentes, parentes e amigos dos associados. A data marcou 
também o lançamento do novo site da Associação. O grupo de teatro @bsolutas rendeu 
homenagens às mulheres em função do Dia Internacional da Mulher, encantando a 
todos os presentes. Depois de cantar parabéns em comemoração ao aniversário da 
associação, foi servido um coquetel aos convidados. Confira os cliques do evento.

NOITE DE fESTA



#12    -  ANIvERSARIANTES

Mantenha seu cadastro na Associação atualizado para que possamos manter ativo nosso canal de comunicação com você. entre em contato conosco através do telefone 
(84) 3223-8601 ou do nosso site: asspmbmrn.org.br e atualize seus dados. Só assim, podemos mantê-lo informado sobre os assuntos do seu interesse.

cARO ASSOcIADO,

MARçO
01/03 - Sgt. Elio Silverio 
01/03 - Sgt. Fernando Luiz Barbalho Xavier 
01/03 - Sgt. Francisco Avelino de Souza 
01/03 - Sgt. Ivo de Paiva 
01/03 - Sgt. Severino do Ramo da Silva
01/03 - Sgt. Wlademir da Silva Santiago
02/03 - Sgt. Antonio Carlos Nogueira de Aquino 
02/03 - Sgt. Dario de Castro Dantas 
02/03 - St. Marcelo Felix 
04/03 - Sgt. Eudes Fonseca 
04/03 - Sgt. Jobson Lima dos Santos 
04/03 - Sgt. Josimeire Teixeira
04/03 - Maria Aparecida da Cruz Raulino (Pensionista)
05/03 - Sgt. Carlos Murilo Pessoa 
05/03 - Sgt. Djanilson Nunes de Araujo 
05/03 - Sgt. George Lecio Souza de Carvalho 
05/03 - Sgt. Joao de Lima Neto 
05/03 - Sgt. Raimundo Lima da Silva
06/03 - St. Antonio Nogueira da Costa 
06/03 - Sgt. Joao Maria da Silva Figueredo 
07/03 - St. Francisco Caninde da Silva 
07/03 - Sgt. Jose Silva Martins de Melo 
07/03 - Sgt. Marcos Antonio Ferreira
07/03 - Sgt. Raimundo Bezerra da Silva 
08/03 - Sgt. Josiel Ananias Fernandes
08/03 - Sgt. Venancio Tacio Gomes  Bezerra 
09/03 - Sd. Denilson de Moura Bezerra 
09/03 - Sgt. Zaqueu Lima de Medeiros 
10/03 - Sgt. Aurivan da Silva Roberto 
10/03 - St. Bartolomeu Gomes de Oliveira 
10/03 - Sgt. Paulo Henrique dos Santos
11/03 - Sd. Ailton Costa dos Santos
11/03 - Sgt. Carlos Alberto Basilio da Silva  
11/03 - Cb. Jose Gomes de Menezes
11/03 - Sgt. Jose Rui da Costa 
12/03 - Sgt. Genival da Silva Filho 
13/03 - Sgt. Levi Carrilho do Nascimento  
14/03 - Sgt. Zaqueu Lima de Medeiros 
14/03 - St. Juarez Pessoa de Melo
15/03 - Sgt. Carlos Oberto de Oliveira Filho 
15/03 - Sgt. Juscelino Estevam de Lima 
15/03 - Sgt. Roberto Manaia dos Santos
16/03 - Sgt. Joao Oliveira de Farias 
17/03 - St. Joao Maria Marques da Silva
17/03 - Maria Lucia Evangelista da Silva (Pensionista)
18/03 - Marluce Praxedes da Silva (Pensionista)
19/03 - Sgt. Dalmacia Araújo Mouzinho 
19/03 - Sgt. Jose Marlon Filgueira da Costa 
19/03 - Sd. Jose Roberto Paiva da Silva 
20/03 - Sgt. Cirilo Eugenio de 
20/03 - Sgt. Ldebran Galvao de Lima 
20/03 - Sd. Jose Gentil Pinheiro 
20/03 - Sgt. Martinho Eugenio de Medeiros 
20/03 - Sd. Wilton Firmino de Oliveira 
21/03 - St. Gesiel Rodrigues da Silva 
21/03 - Sgt. Rivaldo Cabral de Oliveira Junior
22/03 - Sgt. Francisco Caninde da Silva 
22/03 - Sgt. Jose Roberto de Oliveira 
22/03 - Sgt. Wiltemberg Gomes da Silva 
23/03 - Cb. Evandro Costa 
24/03 - Sgt. Joao Maria Fernandes Monteiro 
24/03 - Sgt. Wellington Valerio de Araujo 
25/03 - St. Aderaldo de Oliveira
25/03 - Sgt. Luiz Eduardo Orrico 
25/03 - Sgt. Severino Ramos da Silva 
26/03 - St. Eriberto Luiz Marinho 
26/03 - Sgt. Fernando Luiz Filgueira 

26/03 - Sgt. Gilson Xavier Gomes
27/03 -Sgt. Mario Adelino da Rocha 
28/03 - Sgt. Jaumar Claudino de Almeida 
28/03 - Maria do Socorro Barbosa da Silva 
(Pensionista)
28/03 - St. Osvanilson da Silva Leandro
29/03 - Sgt. Aldemir Peixoto de Oliveira 
29/03 - Sgt. Francisco das Chagas B. dos Santos 
29/03 - Sgt. Joao Carlos de Medeiros 
29/03 - Sgt. Jose Antonio de Lima Amancio 
29/03 - Sgt. Jose Edson de Lima
30/03 - Sgt. Antonio Marcelino de Souza
30/03 - Sgt. Gibeon Batista Neto 
30/03 - Sgt. Jose Aureliano Alves
31/03 - Sgt. Jose Heriberto Bezerra 
31/03 - Sgt. Luiz Alexandre Dantas Barbosa

ABRiL
01/04 - St. Angelo Fabricio Varela 
02/04 - Sgt. Jose Arimateia dos Santos 
02/04 - Sgt. Kellyonilson Marques da Silva 
02/04 - St. Manoel Marinho Figueiredo
02/04 - Maria das Gracas e Franca da Silva 
(Pensionista)
03/04 - Sgt. Damiao Benvindo de Lima 
03/04 - Sgt. Jose Andre Nobrega da Silva
05/04 - Sgt. Jose Fernandes da Silva
07/04 - Sgt. Edmilson Correia da Silva 
07/04 - St. Miguel Raimundo da Costa
09/04 - Sd. Cristiano Alves
12/04 - St. Everson Cavalcante de Brito 
13/04 - Sgt. Hermenegildo Felix da Silva 
13/04 - Sgt. Iranilton Damasceno 
13/04 - Sgt. Jair Gomes da Silva  
13/04 - Sgt. Jose de Anchieta de Alexandria 
14/04 - St. Francisco Agostinho da Costa
14/04 - Sgt. Rivanaldo da Rocha Bezerra
15/04 - Sgt. Erivaldo Silva da Costa
15/04 - Cb. Francisco Caninde Alve Rodrigues 
15/04 - Sgt. Wellington Penha de Oliveira
16/04 - Sgt. Maurilio Medeiros
18/04 - Sd. Jackson Felix da Silva
19/04 - Sd. Bruce Silva de Andrade 
19/04 - Sgt. Evangelista Bezerra Lira 
19/04 - Sgt. Gilmar Ferreira de Souza
20/04 - Sgt. Jose Neres Bezerra 
21/04 - Sgt. Wilson Soares de Lima 
22/04 - Sgt. Celia Maria Lins de Melo 
22/04 - Sgt. Cicero Manoel da Silva Junior 
23/04 - St. Antonio Lopes dos Santos 
23/04 - Sgt. Jorge Pio da Silva 
23/04 - Sgt. Lamberto Becris de Medeiros Barbosa 
24/04 - Sgt. Orivaldo Soares do Nascimento
25/04 - Sgt. Luciano Anisio Silva 
25/04 - St. Fernando Luiz Xavier 
26/04 - St. Almigmtness Contree de O. Pamplona
26/04 - Iraci Barbosa Borges (Pensionista)
26/04 - Sgt. Jose Batista Filho
26/04 - Sgt. Reginaldo Pereira do Nascimento
27/04 - Sgt. Clodoval Campelo da Cruz 
27/04 - St. Jose Vital de Lima Filho 
27/04 - Sgt. Rubens Antonio Paulo 
30/04 - Sgt. Odir Reboucas da Costa

MAiO
01/05 - Sgt. Jose Bernardo Cabral Filho 
01/05 - Sgt. Jose Roberto da Cruz 
01/05 - St. Pedro Franco de Oliveira 

02/05 - Sgt. Alberi Bento Xavier  
02/05 - Sgt. Francisco das Chagas Araujo
03/05 - St. Fernando de Vasconcelos Lisboa 
03/05 - St. Irapuan Monteiro Freire 
03/05 - Sd. Manoel Cruz dos Santos 
04/05 - Sgt. Malaquias Soares Souza Filho 
04/05 - Sd. Moises Felipe de Melo.
04/05 - Sgt. Sandro de Lima E Silva
04/05 - St. Valmir Santos da Silva Et
04/05 - Zumira Vicente da Silva Borges (Pencionista)
05/05 - Sgt. Francisco de Assis Azevedo 
06/05 - Tem. Joao Horacio Batista 
06/05 - Sgt. Wellington Willame Souza de Oliveira 
07/05 - Sgt. Joaquim Wilson de Andrade Corsino
07/05 - St. Jose Alvares Pinto
07/05 - Sgt. Lourival Franca de Oliveira
08/05 - Sd. Antonia Vanuza de Medeiros Barbosa 
08/05 - Sgt. Luciano Andre Ginane
09/05 - Sgt. Jose Inacio Neto 
10/05 - Sgt. Geisa Sales do Vale Santiago
10/05 - St. Ivanildo Alexandre Guedes
11/05 - Sgt. Djalma Ambrosio da Silva 
11/05 - Sgt. Luiz Antonio Sodre Pereira
13/05 - Sgt. Aldeildo Faustino da Silva 
13/05 - Sgt. Jose Roberto Gomes de Souza
14/05 - Lucinete Cavalcante de Souza (Bibliotecária)
14/05 - Sgt. Wendel Alexandre Soares da Silva
15/05 - Cb. Joao Batista da Silva 
17/05 - Sgt. Francisco de Assis Borges Batista
18/05 - Sgt. Joao Maria da Costa  
18/05 - Maria de Lourdes de Paula Nascimento 
(Pencionista)
18/05 - Maria Leopoldina  Dias (Pencionista)
19/05 - Sgt. Benivaldo Andre da Silva 
19/05 - St. Geraldo da Cunha Cordeiro 
19/05 - Sgt. Jose Antonio Cosme Rodrigues
20/05 - St. Francisco Pedro da Silva 
20/05 - Sgt. Silvan Cajueiro da Silva
21/05 - Sd. Aucelio Gomes Vicente
21/05 - Cb. Geraldo Alves de Carvalho Filho 
21/05 - St. Itamar Felix da Costa
21/05 - St. Josue Miguel de Lima
21/05 - Sgt. Kerginaldo Silva  de Oliveira  
21/05 - Sgt. Pedro Valdevino da Silva
23/05 - St. Cicero Ferreira de Oliveira 
23/05 - Sd. Erivaldo Fernandes de Lima
23/05 - Sgt. Inamar Morais de Lucena  
23/05 - Sgt. Jose Emanoel da Silva Alves
23/05 - Sgt. Lenivaldo Fernandes da Silva
24/05 - Sgt. Carlos Sebastiao dos Santos
25/05 - Sgt. Geraldo Matias Moreira 
25/05 - Sd. Jonaldo Feitosa da Silva
25/05 - St. Miguel Pereira da Silva
27/05 - Sd. Alberto Ferreira da Silva
27/05 - Sgt. Edvaldo Mariano de Lima
27/05 - Sgt. Emilio Rodrigues da Silva
28/05 - St. Gilberto Varela de Carvalho 
29/05 - Sgt. Francisco Yannmar da Silva 
29/05 - St. Ivan Faustino da Silva 
29/05 - St. Raimundo Ribeiro da Silva 
30/05 - St. Janduir Celestino de Lima
30/05 - Sgt. Ubiratan Silva de Sousa
31/05 - Sgt. Nailton Jose dos Santos


