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Prezados associados,

Estamos começando um ano muito importante na vida de todos nós.
No âmbito geral, vamos começar a recolocar o Brasil nos trilhos nova-
mente com a chegada da Direita ao poder. Em Brasília, vários dos nos-
sos, ombreando com vários de outros Estados, estarão em luta constante
para que o custo deste “conserto” não recaia sobre nossos ombros. O
mesmo podemos esperar dos que elegemos para a Assembleia Legislativa.
As polícias e os bombeiros militares estão com bancadas fortes agora, e
com eles vamos juntos, unidos, para garantir direitos conquistados tão
duramente por nossa classe. Não é levar vantagem sobre os demais traba-
lhadores, é apenas fazer com que o poder público nos contemple com um
olhar diferente, já que somos diferentes.

No âmbito interno, no final deste ano teremos eleições na nossa Asso-
ciação para definir Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para o qua-
driênio 2020/2023. A AOMESP está muito bem, hoje, com sólida situa-
ção, pronta para alçar voos maiores. Já estamos neste caminho há bom
tempo, diga-se de passagem. Todos são testemunhas das melhorias im-
plementadas na Colônia de Férias, que para muitos associados vem a ser
a única opção de lazer – tanto pela segurança quanto pelo preço e facili-
dades de pagamento. Não registramos uma reclamação sequer; todas as
mensagens que recebemos são de elogios.

Nosso plano, para este ano, é melhorar ainda mais, principalmente na
parte de infraestrutura, com a instalação de ar-condicionado em todos os
quartos. Toda a programação de lazer já foi definida (leia na página 9 e
no encarte que circula nesta edição). São pacotes muito atraentes em sua
composição, com alimentação e lazer incluídos, e prazo de pagamento
que pode chegar a dez parcelas. Tudo isso foi pensado para que o associ-
ado possa realmente ter um lazer de qualidade.

Vamos, juntos, melhorar ainda mais e sempre!

Cel PM Jorge Gonçalves
Presidente da Diretoria Executiva

EDITORIAL

@
www.aomesp.com.br
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Av. Lins de Vasconcelos, 275 - (em frente ao Hospital Cruz Azul)

 (11) 3203-1564      (11) 3208-2731
audionixaparelhosauditivos@hotmail.com

APARELHOS  AUDITIVOS
100% DIGITAIS - PAGAMENTO FACILITADO

ATENDEMOS EM TODO O
ESTADO DE SÃO PAULO

audionix
aparelhos auditivos

A Diretoria da AOMESP foi recebi-

da na manhã de 16 deste mês pelo
Comandante-geral da Polícia Militar,

Cel PM Marcelo Vieira Salles. Tam-
bém presentes estiveram o subco-

mandante, Cel PM Fernando Alencar
Medeiros, e o chefe de gabinete do

Comando Geral, Cel PM Nelson Gui-
lharducci. O presidente da AOMESP,

Cel PM Jorge Gonçalves, foi acompa-
nhado do vice-presidente Cap PM

Marco Aurélio Ramos de Carvalho, da
diretora-administrativa Cel PM Hilda

Magro, e do diretor-social Cel PM Ma-
noel Carlos Abissi Nogueira.

Foi uma audiência de quase uma
hora cercada de muita cordialidade e

respeito. Muito atencioso como sem-
pre, o Cel Salles elogiou o trabalho

da AOMESP aos mais de 23 mil asso-
ciados, e relembrou o dia, já passa-

dos sete anos, em que ele esteve na
Sede da Associação para associar-se.

Houve tempo também para o presi-
dente da AOMESP falar das ações em

andamento e pedir apoio do coman-
dante para fazer valer a decisão da

Justiça e o consequente pagamento.
O comandante-geral prontificou-se a

POLÍCIA MILITAR

Diretoria da AOMESP visita o Cmt G

ajudar no que for possível. Determi-

nou ao seu chefe de gabinete, Cel
Guilharducci (ex-diretor de Pessoal da

PM), verificar a atual situação do plei-
to da AOMESP para, então, decidir

qual providência tomar.
Sobre a Polícia Militar, o Cel Salles

disse que o foco de seu comando é a
valorização da tropa. Uma das ações

tomadas, neste sentido, foi a criação
da sala dos Sargentos, nas unidades,

sem dúvida um sinal de status àque-
les que estão em posição de coman-

do em 429 dos 645 municípios do
Estado. O comandante-geral também

falou do emprego da tropa em ações

que estão dando mais segurança à
população, a exemplo da operação

“Estrada mais segura”. Sobre sua ma-
nutenção no Comando Geral da Polí-

cia Militar, o Cel Salles disse que viu
o convite do General João Camilo Pi-

res de Campos como uma homena-
gem à Instituição. Ambos mantêm

relacionamento cordial, profissional e
de amizade há muito tempo, o que

está sendo determinante para as
ações do novo governo.

Leia entrevista com o Cel Salles
publicada às páginas 12 e 13.
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Mobilização contra o aumento da
alíquota da Previdência

POLÍCIA MILITAR

No começo de fevereiro, o Con-
gresso Nacional vai começar a discu-

tir a Reforma da Previdência. Os mili-
tares merecerão um capítulo à parte

nas tratativas que deverão consumir
a maior parte do tempo dos deputa-

dos neste semestre. Até gente do pró-
prio governo já dá como certa a inclu-

são dos militares no projeto. Além do
aumento do tempo de serviço para a

aposentadoria, também é dado como
certo o aumento da alíquota de con-

tribuição, de 11% paa 14%.
Nos Estados, a maioria dos gover-

nadores é pelo aumento, inclusive o

governador de São Paulo, João Dória.
Em Davos, na Suíça, para onde foi

durante o Fórum Econômico Mundi-
al, ele disse ao jornal “O Estado de

S. Paulo” que “aceita” o aumento
para 14%, “de forma gradual para

não machucar o planejamento finan-
ceiro e as condições dos servidores”.

O assunto será discutido na reunião
dos governadores, em Brasília, pro-

vavelmente no dia 26 de fevereiro.
Na campanha eleitoral, Dória dis-

se várias vezes que “não haveria au-
mento da contribuição à Previdência”.

Será necessária uma mobilização

muito forte da classe policial-militar
para barrar o aumento. Todos os de-

putados – estaduais e federais –
oriundos das fileiras da Polícia Militar

já se posicionaram contra o aumento
e a inclusão dos militares na reforma

da Previdência.
As associações PM também de-

verão fazer sua parte e suar a cami-
sa. No dia 20 de fevereiro, em Bra-

sília, a AOMESP participará da reu-
nião da FENEME que, dentre outros

assuntos, vai tratar também da refor-
ma da Previdência e de nossa estra-

tégia para impedir o mal maior.
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SOCIAL

Sede faz festa
para nascidos
em janeiro

Cap Marco Aurélio (à esq), Cel Nakada (diretor
financeiro), deputado Cel Nishikawa e Cel Jorge.

O Salão Social da AOMESP ficou lotado na abertura das

atividades sociais deste ano, realizada no dia 8 com
a festa dos aniversariantes de janeiro. Ao abrir a

homenagem, o presidente da Diretoria Executiva,
Cel PM Jorge Gonçalves, falou das novidades que

virão no decorrer do ano, inclusive as eleições da
AOMESP. “Nosso objetido é melhorar ainda mais o

que temos oferecido, procurando sempre fazer o
melhor ao menor custo possível”, explicou.

O vice-presidente, Cap PM Marco Aurélio Ra-
mos de Carvalho,falou do corpo a corpo que a As-

sociação vem fazendo junto a diversas autoridades em busca de
apoio para que o governo pague as ações da AOMESP, ganhas na

Justiça.
Um dos aniversariantes presentes foi o Cel PM Paulo Nishikawa,

deputado estadual eleito pelo PSL. Ele falou um pouco da cam-
panha, das expectativas para o governo Bolsonaro e também da

Bancada da Segurança Pública na Assembleia Legislativa do Esta-
do de São Paulo. “Nós vamos fazer de tudo para ajudar a Polícia

Militar e os policiais militares da Ativida e veteranos”, contou.
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COLÔNIA

O verão de maior frequência
Os associados nunca utilizaram tanto a Colônia como no último ano, mas

principalmente neste verão. A frequência diária média tem sido de 150 pessoas.
Praia, conjunto aquático, atividades esportivas e muita recreação para as crianças

têm ocupado o tempo dos turistas. Confira neste álbum de fotos.
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COLÔNIA

Colônia já tem agenda de pacotes
para o ano todo. Reserve já.

Para que todos os associ-

ados tenham oportunidade
igual de frequentar a Colônia

de Férias Mares do Sul, da
AOMESP, em Itanhaém, a Di-

retoria aprovou agenda de
pacotes especiais para o ano

todo. Do Carnaval até o Ré-
veillon, são oito pacotes a dis-

posição de todos. As reservas
já podem ser feitas na Sede,

nas regionais e também dire-
tamente na Colônia de Férias.

Assim, já está tudo programado e
pronto para Carnaval, Páscoa, Festa

Junina, Primavera, Dia das Crianças,
Festival Musical, Natal e Réveillon. To-

dos os pacotes estão sendo ofereci-

dos no sistema “All Inclusive”: hospe-

dagem, café da manhã, alimentação
e bebidas à vontade (cerveja, vinho,

refrigerante e água) durante os even-
tos. Outra facilidade: além de esta-

belecer preços muito baixos, já que a

AOMESP não objetiva lucro

nos pacotes, ainda há a facili-
dade de pagar em até dez ve-

zes no cartão de crédito.
Antes de reservar, obser-

ve atentamente a descrição
do pacote, duração, preço,

programação e detalhes de
alimentação e oferta de be-

bidas. Circula, com esta edi-
ção da “Clarinadas”, um ca-

derno especial das atrações
do ano. E mais: todos os detalhes

também estão em página especial do
site www.aomesp.com.br.

Com esta iniciativa, a Diretoria da
AOMESP garante informação e opor-

tunidade para todos os associados.

AS LINHAS GERAIS DOS PACOTES

CARNAVAL 1 a 5/3
Associados
10 x R$ 68,00
4 dias de hospedagem
1 lanche de recepção
4 almoços
3 jantares
2 “esquentas” na piscina

PÁSCOA 18 a 21/4
Associados
10 x R$ 43,00
3 dias de hospedagem
6 refeições
Bingo
Passeio turístico
Jantar dançante
Crianças: Ovos de Páscoa

JUNINA 28 a 30/6
Associados
10 x R$ 32,50
2 dias hospedagem
4 refeições
Bingo
Passeio turístico
Festa Junina

PRIMAVERA 13 a 15/9
Associados
10 x R$ 33,00
2 dias hospedagem
4 refeições
Bingo
Passeio turístico
Festa da Primavera

CRIANÇAS 11 a 13/10
Associados
10 x R$ 29,00
2 dias hospedagem
4 refeições
Festa das Crianças
Jantar dançante
(GRÁTIS: crianças até 10
anos hospedadas no
mesmo quarto dos pais)

FESTIVAL 14 a 17/11
Associados
10 x R$ 42,50
3 dias hospedagem
5 refeições
Passeio turístico
Jantar dançante
Churrasco
“Noite Sertaneja”
“MPB todas as épocas”
“Samba”

Possibilidade de “esticar” os
pacote de Natal e Réveillon

No Natal, pacote de 23 a 26 de dezembro ou de 23 a 29

de dezembro para aproveitar até domingo. No Réveillon, pa-
cote de 30 de dezembro a 2 de janeiro ou de 30 de dezem-

bro a 5 de janeiro, também para aproveitar até domingo.
Para ambos: 10 parcelas de R$ 50,00 e 10 parcelas de

R$ 95,00 respectivamente.
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O Salão Social da AOMESP fica no primeiro andar da Sede
à Rua Tabatinguera, 278 - Centro. Espaço climatizado com
capacidade para abrigar 300 pessoas sentadas, dispõe de
mesas e cadeiras de ferro e vidro. No lado oposto à entrada
está um palco para grandes bandas e banheiros masculino e
feminino. Disponibiliza telão, sistema de som e iluminação
completos. O piso é laminado, ideal para dançar. Associados
têm preço especial. Consulte a Diretoria Social e Marketing
pelo telefone (11) 3188-7500.

ALUGUEL A PREÇO ESPECIAL

No dia 23 deste mês, os diretores Maj Ismael e Cap
Aser participaram de solenidade alusiva ao 43º aniversário

do Comando de Policiamento do Interior 1, sediado em
São José dos Campos. Dentre as autoridades presentes

estava o Comandante-geral da Polícia Militar, Cel PM Mar-
celo Vieira Salles.

A Cel PM Eliane Nikoluk, que
comandou o CPI-1 e foi candi-

data a vice-govenadora do Esta-
do nas eleições do ano passa-

do, foi homenageada com a in-
serção de sua fotografia na Ga-

leria de Comandantes daquela
unidade. A Cel Nikoluk é asso-

ciada da AOMESP e está sem-
pre presente nos eventos da Re-

gional Jacareí.

REGIONAIS

Jacareí participa
de solenidade no CPI 1

Cmt G Cel Salles com o Maj Ismael e convidados.

Cap Aser, Cel Nikoluk e Maj Ismael.
Diretores da AOMESP com o comandante
do CPI 1, Cel Lourival.

Sorocaba na Colônia
A Regional Sorocaba organizará excursão para a Colônia de Férias Mares do

Sul, da AOMESP, localizada em Itanhaém. Será de 25 a 29 de abril. Os interes-

sados deverão fazer adesão pessoalmente na Regional ou pelos telefones (15)

3221-9513 ou 3221-0119, com Ten Jorge ou com a secretária Geisi.



11CLARINADAS DA TABATINGUERA - JANEIRO/2019

1 - Na portaria SPPREV 523 de 21/12/2018 consta que

os inativos impossibilitados de locomoção, por motivo de
saúde, deverão solicitar a visita domiciliar para reca-

dastramento a ser realizada por funcionários da SPPREV.

2 - A visita deve ser solicitada um mês de seu aniversário,
sob pena de suspensão do benefício.

3- Somente maiores de 90 anos não precisam apresentar

laudo médico para solicitação da visita domiciliar.

4- O inativo ou pensionista que informar residência defini-
tiva fora do país deverá realizar seu recadastramento se-

REGIONAIS

Normas a serem observadas
Maj PM Ismael Xavier de Oliveira

diretor Regional Jacareí

mestralmente nos meses de Janeiro e Julho de cada ano.

5- Todo filho inválido de PM deverá ser cadastrado junto à

SPPREV, para fins de pensão, em caso de falecimento do
PM. De preferência, o cadastro deverá ser feito antes do

falecimento do PM.

6- Filho maior de 21 anos, mesmo que esteja cursando
faculdade, não tem direito a pensão.

7- Todo PM que viver maritalmente deverá cadastrar a com-

panheira (o) junto à SPPREV para fins de pensão em caso
do falecimento do PM.
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Na mudança de governo, o sr. foi mantido no
cargo, o que é um fato raro. Como recebeu a
notícia? Como viu essa atitude do governador?

Fiquei muito feliz, vi com muita alegria mas com
uma responsabilidade redobrada. Foi um reconheci-

mento ao trabalho da Polícia Militar como um todo. É
o resultado de um trabalho que vem sendo feito de

maneira muito séria, desde todos os comandantes que me
antecederam, até os dias de hoje. Resultado do trabalho

de gerações. Os indicadores criminais são os melhores da
história. Em 1997, o número de homicídios era 33,7 por

100 mil habitantes; hoje, no Estado, chegamos a 6,7.

Qual será o foco do seu comando neste governo?
Para que dê o melhor de si, todo profissional precisa

ser tecnicamente preparado, instruído e tem que ter uma
peculiaridade chamada compromisso, o qual advém da vo-

cação e da determinação de cada um. Quando o policial
militar vê no seu trabalho o resultado prático, redução dos

indicadores criminais, por exemplo, quando é reconhecido
pelo Comando pelo que faz, seja por meio de uma palavra

de agradecimento ou por uma condecoração, ou reconhe-
cido pelo governo por meio de aumento de vencimento ou

percepção do bônus por resultado, tudo fica melhor. Meu
olhar, o olhar do Comando, é principalmente voltado àque-

les que precisam de um olhar mais detido, ou seja, a tro-
pa. Esta é a nossa linha de Comando.

O sr. está falando especificamente de quem?
A Polícia Militar presta serviços, e quem faz isso de ma-

neira muito perceptível à população é o policial militar da

radiopatrulha, do policiamento de trânsito, do policiamen-
to ambiental, do policiamento rodoviário, do policiamento

de choque, dos bombeiros. Afirmo que, de maneira emble-
mática, os principais atores, o maior símbolo da Polícia

Militar, são os dois valorosos policiais da radiopatrulha, pois
são o cartão de visitas da Instituição. A tropa é o nosso

maior patrimônio!

O sr. tem dado atenção especial aos sargentos. Por
quê?

Venho do Regimento de Cavalaria, uma das unidades
mais tradicionais da Polícia Militar, e não só pela história

ENTREVISTA

Um novo olhar
na Polícia Militar

Desde o ano passado, quando foi
nomeado comandante-geral da Polícia

Militar pelo governador Márcio França, o
Cel PM Marcelo Vieira Salles vem

imprimindo um novo ritmo ao lidar com a
tropa, especialmente com os sargentos.
Nesta entrevista, ele explica os motivos,
fala do convite que recebeu do governo

Dória para continuar à frente da PMESP e
garante que o relacionamento com o

secretário da Segurança Pública e com o
governador vai muito bem.
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rica, mas pela estrutura do Regimento que ele conseguiu

manter pelos 187 anos da PM. E nesta estrutura existe um
ator muito importante que é o sargento, o subtenente, os

dois que em algum momento da história da PM se torna-
ram fundamentais no processo. Eu quis dar um destaque a

eles do mesmo jeito que damos na nossa Cavalaria. Sar-
gento com espaço, com comando, aquele que sabe liderar,

o que traz a melhor informação. E tomamos algumas medi-
das: estamos fazendo a revisão das Normas de Supervisão

Operacional, onde damos um espaço maior aos sargentos;
havia um clamor muito grande deles por um auxiliar, fize-

mos isso, fizemos com os tenentes também. Para os sar-
gentos colocamos os fuzis para que possam apoiar as ocor-

rências de maior gravidade.

Mas houve mudanças no treinamento também?
A PM possui 105 batalhões territoriais e 429 companhi-

as; em cada companhia criamos a Sala do Sargento, um
espaço onde ele tem um computador, acesso às ferramen-

tas de inteligência, Infrocrim, Copom on line para que pos-
sa ter a última notícia, sob o aspecto operacional, ao co-

meçar o turno. É um espaço para ele receber o cabo e o
soldado para conversar sobre temas específicos. Criamos

na Escola Superior de Sargentos o Estágio de Liderança
Operacional para relembrar conceitos e trazer conceitos novos

sobre como fazer um bom cerco, um bom bloqueio, como
utilizar as várias armas disponíveis, como conduzir uma boa

revista, uma boa reunião de Conseg, como conduzir um so-
corro a um policial. Enfim, são inovações para que o sar-

gento seja realmente um irradiador da doutrina policial. O
sargento, em qualquer força do mundo, é o elo da tropa

com o soldado e o oficial com uma característica funda-
mental, a da liderança pelo conhecimento.

Até o governo passado, o Comandante Geral tratava
diretamente com o Secretário da Segurança Públi-
ca. Agora, há o Secretário Executivo no meio do ca-
minho. É com ele que o sr. trata?

Eu já sabia da nova estrutura quando o General Campos

me convidou. Ele disse que a minha ligação seria com ele,
que eu me reportaria a ele, como era feito com os secretá-

rios anteriores. Independentemente disso, todo o meu re-
conhecimento e todo valor à experiência de homens como

o Cel Camilo, Oficial que muito bem comandou a Polícia

Militar. Falo com ele três, quatro vezes ao dia, peço opinião,
ele possui uma experiência enorme, tenho um respeito muito

grande por ele. Reporto-me diretamente ao General, mas
isso não impede que me relacione com o Comandante

Camilo e ouça suas valorosas opiniões, sempre com o obje-
tivo de melhorar a nossa Polícia Militar e a prestação de

serviço público.

Muita gente considera que a PM perdeu status na
nova estrutura da Secretaria da Segurança Pública.
O que o sr. pensa a respeito disso?

Um ledo engano; e quem afirma isso não conhece a

estrutura, não conhece o general e não me conhece. Eu ja-
mais submeteria, como soldado de polícia que sou, minha

instituição a um downgrade. A Polícia Militar é uma institui-
ção com serviços prestados, uma verdadeira malha proteto-

ra, e não passou na cabeça do governador, nem do general
e nem do secretário executivo este tipo de coisa. Pelo con-

trário, estou tendo todo o apoio do General Campos e dos
dois secretários executivos Cel Camilo e Youssef (Youssef

Abou Chahin, delegado-geral no período 2015-2018) . É
um trabalho feito a várias mãos e com muito respeito. Res-

peito é princípio em qualquer relação.

As demandas da Polícia Militar não passam pelo Se-
cretário Executivo?

Depende. O secretário executivo é da Secretaria, o ge-
rente dos grandes projetos. Estamos trabalhando na ques-

tão dos BAEPs, da Previdência, de projetos de tecnologia,
dos grandes projetos que possam melhorar o trabalho da

Polícia Militar e a vida dos policiais militares.

Isso tudo com o secretário executivo?
Com o Secretário de Segurança Pública, General Cam-

pos, e com o Secretário Executivo, Cel Camilo.

E com o governador?
Nesses 29 dias de comando tive oito reuniões com o

governador e em todas eu percebi nele muito entusiasmo
pela segurança pública e muito respeito. Todas as deman-

das que levei ele ouviu de maneira muito detida, muito res-
peitosa. Várias sugestões que apresentei foram acatadas.

ENTREVISTA

“Estou tendo todo o apoio do General Campos.”
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ENEME: mudança de
calendário

Atendendo à solicitação da FENE-
ME - Federação Nacional de Entida-

des de Oficiais Militares estaduais, a
AOMESP e a DEFENDA PM trabalham

com novo calendário para a organi-
zação do XVI ENEME. Definitivamen-

te, o evento será realizado nos dias
25 e 26 de julho. Pararelamente ao

XVI ENEME, será realizada reunião
ordinária da Diretoria da FENEME. E,

possivelmente, uma reunião do CNCG
- Conselho Nacional de Comandan-

tes Gerais.
AOMESP e DEFENDA PM estão em

fase de decisão para contratação do

AOMESP atualiza
sistema de
comunicação

Esta edição da revista “Clarinadas

da Tabatinguera” é a primeira no novo
projeto gráfico e com mudanças es-

truturais visando ao melhor aprovei-
tamento de espaço. É, também, a úl-

tima peça do nossos sistema de Co-
municação a passar por um proces-

so de modernização que começou no
início deste mês.

O site (www.aomesp.com.br) está
com nova roupagem, e as ferramen-

tas Facebook, Instagram e Twitter es-
tão sendo alimentadas com as novi-

dades acerca da vida da AOMESP e
também da Polícia Militar.

Pela rapidez que Facebook, Ins-
tagram e Twitter oferecem, as notíci-

as são publicadas em tempo real. A
revista, de edição bimestral, circula

na primeira semana de cada mês com
reportagens mais extensas e inter-

pretativas.

GERAL

local em que será realizado o ENEME.
Para maior comodidade dos partici-

pantes de outros Estados e dos orga-
nizadores, o ideal é um hotel com alta

capacidade de hospedagem, amplo
salão para palestras e reuniões, além

de espaço para instalação de estan-
des de patrocinadores.

São esperados cerca de 400 ofi-
ciais de outros Estados. De São Pau-

lo, devem participar cerca de 200. No
total, o ENEME deverá receber mais

de 700 participantes dentre oficiais,
autoridades civis, palestrantes, con-

vidados e expositores.

@
www.aomesp.com.br

63.742-4 Maj ALFREDO ISMERIM SANTOS

77.834-6 Maj PEDRO BILLÓ

68.726-0 Cap MARIO RODRIGUES TEIXEIRA

19.662-2 Cap ITALO MAGRI

77.968-7 Cap RAFAEL CESAR RUIZ

2.967-0 1º Ten ODILON MAGALHAES PEREIRA

10.050-1 1º Ten WALTER GARCIA

71.920-0 1º Ten ANTONIO MIAN

15.373-7 1º Ten JOSE VICTORINO

80.883-A 2º Ten ITAMAR NEVES

18.059-9 2º Ten JOSE FLORENCIO

26.513-6 2º Ten WALTER FREITAS DE ALENCAR

46.948-3 2º Ten YANEMI KUBOTA

64.982-1 2º Ten FRANCISCO FERRO

43.870-7 2º Ten FABIO TAVARES DA COSTA

3.036-8 1º Sgt EURIPEDES DE PAULA

6.226-0 1º Sgt GERSON DOMINGOS DA SILVA

24/8/2018

12/11/2018

29/12/2018

15/12/2018

19/12/2018

22/11/2018

18/12/2018

28/12/2018

12/12/2018

15/12/2018

5/12/2018

13/1/2019

24/11/2018

11/10/2018

4/12/2018

23/10/2018

14/12/2018

10/12/2018

21/12/2018

19/12/2018

2/12/2018

17/12/2018

19/12/2018

23/12/2018

22/11/2018

29/11/2018

8/1/2019

5/1/2019

21/07/2018

31/10/2018

22/12/2018

22/12/2018

29/12/2018

29.332-6 1º Sgt GILBERTO MARQUES

3.763-0 1º Sgt CICERO DE LIMA

7.540-0 1º Sgt OSVALDO VERGO

3.363-4 1º Sgt MOISES GOMES DE OLIVEIRA

790.709-5 3º Sgt LUCIANO APARECIDO BIAGIONI

771.930-2 3º Sgt IVAN CARLOS B. PASCHOALINO

800.069-7 3º Sgt MAURICIO LUIS DA SILVA

770.438-A 3º Sgt MILTON RODRIGUES DE LIMA

47.108-9 Cb JOSE CARLOS REIS DA SILVA

923.894-8 Cb RICHARD ROHM

Civil CLEONICE NASCIMENTO ALMEIDA

Pens ZILDA MARTINS VELKE

Pens MARIA JULIA S. NASCIMENTO

Pens EDINEIDE OLIVEIRA ROSA LONA

Pens ANTONIA MARIA DE ARAUJO LIMA

Pens ODETE RODRIGUES DOS SANTOS
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