


EVENTOS 2019
reserve já!

Em São Paulo
(11) 3188-4722
(11) 3188-4716

Na Colônia
(13) 3425-1096
(13) 3425-6849

(13) 98-837-4172 (WhatsApp)

Nas Regionais
consulte telefones na
página 3 desta edição

FAÇA JÁ SUA RESERVA!

COLÔNIA DE FÉRIAS MARES DO SUL

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

CRIANÇAS
11 a 13/10
Associados
10 x R$ 29,00
2 dias
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
5 refeições
Passeio turístico
Jantar dançante
Churrasco
“Noite Sertaneja”
“MPB épocas”
“Samba”

No Natal, pacote de 23 a 26 de dezem-

bro ou de 23 a 29 de dezembro para apro-
veitar até domingo. Reserve já. Pague em

até 10 parcelas de R$ 50,00 e 10 parce-
las de R$ 95,00 respectivamente.
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SIGA A AOMESP

Prezados associados,

é com muito prazer e sensação de dever cumprido que estamos anunci-
ando ótimas novidades nesta edição e em nossas redes sociais. Estamos
aproveitando a baixa temporada, quando a frequência de associados é
muito pequena, para empreender obra de vulto em nossa Colônia de Féri-
as. Ela está passando por remodelação completa. Já cumprimos todas as
exigências do Corpo de Bombeiros, estamos reformando a cozinha para
cumprir as exigências da Vigilância Sanitária, e, ao mesmo tempo, estamos
fazendo a instalação do sistema de ar condicionado anunciada aqui na
edição passada. Há mais novidades em andamento, como todos pode-
rão ver nas reportagens que estão nas páginas 8 e 9. Todo este esforço tem
apenas uma finalidade: o bem-estar do associado. Tenho certeza de que
todos vão aprovar o que estamos fazendo.

Outra ação que fizemos – e que nos enche de orgulho – foi a organiza-
ção do XVII ENEME - Encontro Nacional de Entidades de Oficiais Mi-
litares Estaduais. Trabalhos em parceria com a DEFENDA PM, uma as-
sociação que admiramos e respeitamos, e com a qual estamos estabele-
cendo parcerias muito produtivas. Em junho, fizemos o Curso de Asses-
soria Parlamentar. Agora, o ENEME. Este evento está sendo considerado
um marco na história da Segurança Pública do Brasil. Foi algo grandio-
so, mais de 700 policiais e bombeiros militares de todo o Brasil partici-
pando, oficiais e praças juntos, autoridades civis e militares, gente de fora
do País que veio dar sua contribuição.

A AOMESP brilhou mais uma vez, e deu demonstração inequívoca de
sua vocação de defensora dos interesses da categoria policial-militar. Es-
tamos caminhando para o Norte. Conto com o apoio de todos os associ-
ados para o cumprimento desta nobre missão.
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INSTITUCIONAL

Mais de 700 oficiais e

praças das polícias
militares e dos corpos

de bombeiros milita-
res do Brasil reuniram-se nos dias 25

e 26 deste mês em São Paulo para
discutir temas decisivos para as Cor-

porações durante o XVII ENEME - En-
contro Nacional de Entidades de O-

ficiais Militares Estaduais, evento que
despertou interesse ímpar.

Prestigiraram o evento dois minis-
tros de Estado: Jorge Oliveira, da Se-

cretaria Geral da Presidência da Re-
pública; Ricardo Salles, do Meio Am-

biente; e um secretário nacional, o
general Guilherme Theophilo, da Se-

cretaria Nacional da Segurança Pú-
blica. Também estiveram presentes o

governador do Rio de Janeiro, Wilson
Witzel; vários comandantes-gerais de

XVII ENEME estabelece um marco na
Segurança Pública do Brasil

Meses de trabalho foram consumidos pela AOMESP e pela DEFENDA PM para
organizar este que foi considerado o maior encontro de oficiais e praças

de Polícia Militar e de Corpo de Bombeiro Militar do País.

O presidente da AOMESP, Cel PM Jorge Gonçalves, discursa na abertura do
XVII ENEME. A Mesa foi composta pelas principais autoridades presentes,
dentre elas o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, os ministros Jorge

Oliveira e Ricardo Salles; o secretário nacional da Segurança Pública general
Guilherme Theophilo; a deputada federal Kátia Sastre; o comandante-geral da

Polícia Militar do Estado de São Paulo, Cel PM Marcelo Vieira Salles; e José
Robalinho Cavalcanti, cotado para a Procuradoria Geral da República.
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Ministro Ricardo Salles, Cel Jorge, Ministro Jorge Oliveira,
Secretário Nacional de Segurança Pública General
Guilherme Theophilo e o governador do RJ, Wilson Witzel.

Cap PM Marco Aurélio Ramos de Carvalho, vice-presidente
da Diretoria Executiva da AOMESP, e o governador do Rio
de Janeiro, Wilson Witzel.

Cel Jorge, General Guilherme Theophilo e Cap Marco
Aurélio.

Cel Jorge, na abertura, à Mesa Diretora com Witzel (à
esquerda), General Theophilo, Cel Elias Miler da Silva
(presidente da DEFENDA PM), Jorge Oliveira, Cel Marlon
Jorge Teza (presidente da FENEME) e Ricardo Salles.

Cap Marco Aurélio, Cel Jorge, Cel PM Ricardo Vieira Salles
(comandante-geral da PMESP), Cel Marlon e Cel Miler (que
também é Assessor Legislativo da FENEME e chefe de
gabinete do Senador Major Olímpio.

Polícia Militar, como o coronel Araújo Gomes, de Santa Cata-

rina (presidente do CNCG - Conselho Nacional de Coman-
dantes Gerais), e Marcelo Vieira Salles, de São Paulo; e

várias autoridades do Poder Judiciário, do Poder Legislativo
e do Ministério Público.

Nos dois dias do evento os palestrantes discorreram
sobre a importância das instituições militares estaduais para

a preservação da ordem pública, sobre o desafio de um
novo modelo de polícia no Brasil, sobre as normas de in-

gresso nas instituições militares e sobre a reforma da Pre-
vidência. Os painéis temáticos versaram sobre o Ciclo Com-

pleto de Polícia no Brasil e na Europa – com a presença de
adidos militares da Espanha e da Itália –, e as justiças mi-

litares estaduais – com a presença de juízes e desembar-
gadores de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio
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Cel Jorge, Cap Marco Aurélio e a deputada federal Policial
Kátia Sastre no encerramento do ENEME.

Cel Jorge, deputado federal Capitão Augusto, Cel PM Carlos
Alberto de Araújo Gomes Júnior (comandante-geral da PM
de Santa Catarina e presidente do CNCG - Conselho
Nacional de Comandantes Gerais) e Cel Soffner, PMESP.

Major Jose Angel Lopes Malo, adido militar da Espanha no
Brasil, Cel Jorge, Cap Marco Aurélio e Cel PM Antonio
Chiari, presidente da Diretoria Executiva do Clube dos
Oficiais da Polícia Militar (AOPM).

Grande do Sul. Ainda foram realizadas reuniões específi-
cas da Inteligência Policial, das polícias rodoviárias e das

diretorias jurídicas das entidades representativas da cate-
goria policial-militar.

Exemplo
O XVII ENEME foi organizado pela AOMESP e pela DE-

FENDA PM, as únicas associações de São Paulo filiadas à

FENEME - Federação Nacional de Entidades de Oficiais Mi-
litares Estaduais. Meses de trabalho foram consumidos em

reuniões em nossa Sede, discussões sobre o formato do
evento, definições sobre palestrantes, convites para auto-

ridades, pesquisa de hotel para a realização do evento e
para hospedagem dos visitantes, busca de patrocinadores

e várias outras ações.
O trabalho árduo foi coroado com o sucesso reconheci-

do por todos os participantes. O ENEME foi considerado
um marco na Segurança Pública do Brasil tanto por causa

do número de participantes quanto pela temática e quali-
dade das palestras e painéis, além das personalidades que

aqui estiveram. Na abertura, o governador do Rio de Janei-
ro, Wilson Witzel, disse que quer realizar um ENEME igual

ao de São Paulo, no ano que vem, no Rio.
Ao discursar, na abertura, o comandante-geral da PMESP,

Cel Salles, referiu-se ao presidente da AOMESP, Cel PM
Jorge Gonçalves, como um exemplo a ser seguido na dire-

ção de uma associação de defesa da Polícia Militar. Ao
final do ENEME, o Cel Jorge foi homenageado com a Me-

dalha do Mérito Nacional, da FENEME.

Carta
O XVII ENEME produziu a “Carta de São Paulo”, docu-

mento que manifesta apoio ao governo do Presidente Jair
Bolsonaro e que reconhece o esforço que tem sido feito no

sentido de valorizar os profissionais da segurança pública.
A Carta ressalta que este reconhecimento passa necessa-

riamente pelo fortalecimento das Justiças Militares dos
Estados e do DF e suas respectivas Polícias Judiciárias Mi-

litares, uma Justiça que reconheça as idiossincrasias do
trabalho e a natureza jurídica dos integrantes das Institui-

ções militares estaduais e do DF, e que forneça o necessá-
rio fundamento para a estabilidade destas, pois garante a

hierarquia e a disciplina frente aos desafios que enfrentam
no dia a dia na prestação do serviço essencial e indelegável

no âmbito da segurança pública.
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INSTITUCIONAL

Na tarde do primeiro dia do ENEME foi realizada a Assembleia Geral da FENEME. À Mesa
Diretora (foto à direita) estão o vice-presidente da AOMESP, Cap Marco Aurélio Ramos de
Carvalho; o Cel Carlos Eduardo Rodrigues Assunção, recém-eleito Presidente da ASSOFEPAR -
Associação dos Oficiais Policiais e Bombeiros Militares do Estado do Paraná; o Cel Marlon Jorge
Teza (presidente da FENEME); o Cel Márcio Ronaldo de Assis (vice-presidente da FENEME) e o
Cel Elias Miler da Silva (diretor de Assuntos Legislativos da FENEME).

A AOMESP foi protagonista deste ENEME. Acima,
momento em que os participantes registravam presença na
área de Credenciamento e recebiam crachá e pasta de
documentos. O brasão da AOMESP sempre em evidência.

Pausa para o café: oficiais, praças e civis nos rápidos
intervalos das palestras.

No encerramento do XVII ENEME o Cel Jorge Gonçal-
ves, presidente da Diretoria Executiva da AOMESP, foi

homenageado com a Medalha do Mérito Nacional da
FENEME- Federação Nacional de Entidades de Oficiais

Militares Estaduais. Ao discursar, ele agradeceu a hon-
raria e falou do orgulho que sente por presidir uma enti-

dade que se destaca na luta pelos policiais militares e
que, nesta oportunidade, ajudou a organizar o Encontro,

um marco na Segurança Pública do Brasil.

Cel Jorge homenageado
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Não é exagero afirmar que a Co-

lônia de Férias Mares do Sul, da

AOMESP, em Itanhaém (SP), virou um

canteiro de obras. Por onde quer que

se olhe há homens e máquinas tra-

balhando, material pronto para ser

empregado, fios, cabos e uma infini-
dade de peças. O cronograma vem

sendo cumprido à risca para que já

na Primavera tudo esteja pronto para

receber as caravanas do Interior (já

agendadas) e demais associados.

Depois da adequação das insta-

lações exigida pelo Corpo de Bom-

beiros, duas frentes de trabalho fo-

ram abertas. A primeira foi a restau-

ração e a impermeabilização da cai-

xa d'água, terminando na separação

do sistema hidráulico para as unida-
des, o que facilitará o serviço futuro

de manutenção sem necessidade de

interditar totalmente o prédio. A se-

gunda foi a reforma geral da cozinha

com atenção à Vigilância Sanitária.

Agora, o que está em andamento

é a instalação do sistema de ar con-

dicionado em todos os apartamen-

tos e restaurante. A empresa contra-

tada já fez todas as furações neces-

sárias nas paredes dos apartamen-

tos, identificou os pontos de
energia elétrica e hidráulica, e

por fim instalou os tubos no

teto dos corredores. Todos os

aparelhos de ar condicionado

já foram entregues e estão à

espera da instalação.

O último passo da moder-

nização da Colônia será a ins-

talação do forro nos corredo-

res e pintura interna geral.

COLÔNIA

Está surgindo uma “nova” Colônia
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COLÔNIA

A modernização da Colônia de Férias não se dará apenas na estru-

tura. Muitas novidades estarão à espera dos turistas, investimento ne-

cessário para que os períodos de lazer dos associados seja o mais

prazeroso possível. Melhor ainda: o preço das diárias não será alterado!

Este mês, foi adquirido novo enxoval (lençóis, colchas e fronhas)

para todas as camas de todos os apartamentos, o que não chega a ser

novidade porque a troca é periódica. De novo, mesmo, será a oferta de

toalhas de banho e uma necessaire com sabonete, shampoo, hidratante

e touca para banho.

A Diretoria está adquirindo mesas, cadeiras e guarda-sóis para ins-

talar na praia, em espaço delimitado para a Colônia de Férias. Ainda

nesta temporada, pretende colocar em operação o serviço de transpor-

te ida e volta da Colônia para a praia em veículo especial e adequado.

Até agora, o transporte é feito pelo veículo de serviço.

Mais comodidade
para os hóspedes

19 - 23/setembro - Bauru - 3 ônibus

26 - 30/setembro - Sorocaba - 2 ônibus

  3 - 7/outubro - Ribeirão Preto - 2 ônibus

17 - 21/outubro - Taubaté - 2 ônibus

28 - 2/nov dez - Campinas - 2 ônibus

REGIONAIS QUE JÁ DEFINIRAM
VIAGEM PARA A COLÔNIA

PACOTE ESPECIAL PARA REGIONAIS

(Exceto nos feriados de Independência, Aparecida,
Proclamação da República, Festa Junina, Festa da Primavera e Dia da Criança)

 5 dias - Sistema “all inclusive”

 transporte em ônibus categoria Luxo

 hospedagem

 café da manhã, almoço e jantar

 churrasco com pagode ao vivo (refri e cerveja à vontade)

 jantar dançante com música ao vivo (refri e cerveja à vontade)

 Passeio turístico com happy hour

Em até 10 parcelas no cartão de crédito

Para associados

Mais informações e agendamento
em sua Regional

R$ 580,00

Fo
to

li
a

Fo
to

li
a
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SOCIAIS

ANIVERSARIANTES

Ribeirão Preto
A Regional reuniu dezenas de associados para comemorar o

aniversário dos nascidos em julho e agosto. Todos receberam de
presente uma caixa com duas taças para vinho. Foi sorteado um

aparelho de TV Samsung e a sortuda que levou o prêmio foi a
pensionista Zilda Weffurd Medeiros, de Ituverava.

BauruBauruBauruBauruBauru
O presidente da Diretoria Executiva da AOMESP, Cel PM Jorge

Gonçalves, participou da festa de aniversariantes da Regional Bauru,
realizada no dia 12 deste mês. “Estamos na nossa casa”, disse o

diretor-regional Ten Cel Silvio Orti. “O objetivo é confraternizar”. Sa-
lão Social lotado novamente, reencontro de muitos amigos, famíli-

as em união. O Cel Jorge disse que estava muito honrado em par-
ticipar da festa mais uma vez.
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SOCIAIS

ANIVERSARIANTES

Festa realizada no dia 16 com Salão Social lotado. O presidente da
Diretoria Executiva, Cel PM Jorge Gonçalves, abriu o evento cumprimen-

tando os aniversariantes e desejando saúde, paz e prosperidade a to-
dos. O Cel Jorge ainda garantiu que vai continuar trabalhando em prol

dos associados, e que as festas de aniversariantes – que ele considera
um momento especial de confraternização e reencontro – será aprimo-

rada. Foram sorteados vários prêmios, dentre eles um aparelho de TV.
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INSTITUCIONAL

O vice-presidente da Diretoria Executiva da AOMESP, Cap PM
Marco Aurélio Ramos de Carvalho, esteve com os Oficiais do Co-

mando de Policiamento do Interior 10, com sede em Araçatuba
(SP). Foi uma ótima oportunidade para falar sobre o trabalho que

a AOMESP realiza em prol dos associados e também das ações
em andamento. O Cap Marco Aurélio ressaltou o esforço que a

Diretoria vem fazendo para defender os direitos e prerrogativas
dos policiais militares, e citou como exemplo o XVII ENEME (do

qual dois oficiais presentes participaram).

Visitando o Interior

Aproveitando a viagem a Araçatuba, na companhia do
diretor-regional de Bauru, Ten Cel Silvio Orti, o Cap Marco

Aurélio reuniu-se com um grupo de associados para falar
sobre a Associação e as novidades, principalmente sobre as

vitoriosas ações da AOMESP na Justiça, além de ouvir reivin-
dicações e sugestões. Foi uma reunião que produziu ótimos

resultados principalmente porque marcou o início de um novo
tipo de relacionamento, mais próximo e produtivo.

Com associados

O diretor-regional de Jacareí, Maj PM Ismael Xavier de Oliveira, representou a AOMESP
na cerimônia de entrega de 70 novas viaturas e 30 motocicletas para a região do Vale

do Paraíba realizada no dia 27 deste mês. Estiveram presentes o governador João
Dória, o secretário da Segurança Pública, general João Camilo Pires de Campos, o

Comandante-geral da Polícia Militar Cel PM Marcelo Vieira Salles e o Comandante do
CPI1, José Eduardo Stanelis de Aquino.

Entrega de viaturas e motocicletas
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Os Oficiais das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Mi-
litares do Brasil, reunidos na cidade de São Paulo - SP, nos dias
25 e 26 de julho de 2019, em comunhão de vontades e sob a
presidência da Federação Nacional de Entidades de Oficiais
Militares Estaduais, resolvem proclamar a presente CARTA ENEME
– SÃO PAULO/2019, nos termos que seguem:

I - Manifestar o apoio ao governo do Presidente Jair Bolso-
naro, por seu histórico compromisso como Parlamentar às Insti-
tuições militares como é numa democracia em qualquer lugar
no mundo, mas que no Brasil foram, nas últimas décadas, esque-
cidas ou tratadas com menosprezo por Governos.

II - Reconhecer o esforço que o governo do Presidente Jair
Bolsonaro tem feito no sentido de valorizar os profissionais da
segurança pública, em especial os militares dos estados e do DF
na reforma da previdência e o estabelecimento da simetria com
os militares das Forças Armadas, profissionais que fazem o jura-
mento de sangue em defesa da sociedade e que, no Brasil, têm
entregado a própria vida às centenas, todos os anos, em nome
desse juramento, antes sem qualquer reconhecimento.

III - Ressaltar que esse reconhecimento passa necessariamente
pelo fortalecimento das Justiças Militares dos Estados e do DF e
suas respectivas Polícias Judiciárias Militares, uma Justiça que
reconheça as idiossincrasias do trabalho e a natureza jurídica
dos integrantes das Instituições militares estaduais e do DF, e
que fornecem o necessário fundamento para a estabilidade des-
tas pois garante a hierarquia e a disciplina, frente aos desafios
que enfrentam no dia a dia na prestação do serviço essencial e
indelegável no âmbito da segurança pública.

IV - Postular para que o governo do Presidente Jair Bolsonaro
promova uma nova gestão da segurança pública no Brasil, re-
organizando e normatizando o sistema de maneira mais e efe-
tiva, considerando o caráter nacional e gendármico das polícias
militares e corpos de bombeiros militares, e o papel da União
nesse contexto, fundamental à obtenção de um padrão mínimo
de organização para apoios recíprocos entre as Unidades da
Federação, algo que tem ocorrido somente nas catástrofes am-
bientais e limitado aos Corpos de Bombeiros Militares. Que nessa
nova gestão, a União assuma o protagonismo da elevação da
exigência de escolaridade de ingresso nos Quadros de Oficiais
e de Praças e na adoção do denominado Ciclo Completo de Po-
lícia, já realidade em 15 Estados da Federação em infrações
penais de menor potencial ofensivo, de modo a adotar o mode-
lo desconcentrado de investigação como o existente em todos os
países do mundo, exceto no Brasil, modelo que tem historica-

mente produzido vergonhosos índices de elucidação de crimes,
em que pese dispor do dobro do percentual de policiais exclusi-
vamente dedicados a atividade investigativa.

V - Parabenizar os 19 Deputados Federais e os 2 Senadores
militares estaduais eleitos na última eleição, por representarem
de fato uma mudança do contexto de como a sociedade passou
a ver os integrantes das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros
Militares no Brasil, apesar das limitações constitucionais que estes
enfrentam na condição de militares, para a disputa de cargos
eletivos.

VI - Concitar que o governo do Presidente Jair Bolsonaro
proponha ao Congresso Nacional atribuição às polícias milita-
res, no exercício do policiamento e fiscalização de trânsito urba-
no e rodoviário, competências semelhantes às da Polícia Rodovi-
ária Federal, previstas no artigo 20 do Código de Trânsito Bra-
sileiro (CTB), convergente com a manifestação dos Oficiais de
Policiamento Rodoviário de todas as Unidades da Federação,
reunidos no XVII ENEME em São Paulo - SP, ao debaterem sobre
a atual arquitetura do artigo 23 do CTB, que trata das compe-
tências das Polícias Militares como órgãos integrantes do Siste-
ma Nacional de Trânsito, já com estudo para a recomposição
dos vetados incisos I, II, IV, V, VI, VII e parágrafo único do artigo
23 por meio da inserção do artigo 23-A.

VII - Por fim, os Oficiais representantes de todos os Coman-
dos de Polícia Militar Rodoviária das Polícias Militares dos Esta-
dos e do DF, na mesma reunião, se manifestaram pela manuten-
ção do artigo 148-A do Código de Trânsito Brasileiro, que insti-
tuiu a obrigatoriedade dos exames toxicológicos de larga janela
para os condutores habilitados nas categorias C, D e E, uma
vez que sua aplicação tem sido fundamental para reduzir os aci-
dentes trânsito, tanto com veículos de carga como de passagei-
ros, posto que desestimulando o uso de drogas por motoristas,
principalmente os profissionais, também se combate a logística
do crime organizado, que tem se utilizado de profissionais usu-
ários para o transporte de drogas, armas, munição e contraban-
do. O exame toxicológico de larga janela tem tido tão compro-
vada eficiência preventiva que é utilizado hoje pela maioria das
Instituições policiais militares e bombeiros militares e ainda pela
aviação comercial e outras instituições de Segurança Pública no
Brasil.

Cidade de São Paulo-SP, 26 de julho de 2019.

Marlon Jorge Teza
Cel PMSC - Presidente da FENEME

INSTITUCIONAL

CARTA ENEME - SÃO PAULO 2019



14 CLARINADAS DA TABATINGUERA - JULHO/2019

GERAL

Na noite de 26 de junho, a Alesp aprovou a LDO - Lei de
Diretrizes Orçamentárias enviada pelo governo. Os deputa-

dos apresentaram 539 emendas para alterar o texto origi-
nal, e só 50 foram aprovadas. A LDO define as prioridades

de gastos e metas do governo para o ano seguinte, e tam-

bém a elaboração da LOA -  Lei de Orçamento Anual.
Uma das emendas aprovadas, a 387, do deputado Te-

nente Nascimento (PSL), garante recomposição salarial ou
aumento real para os servidores da segurança pública.

“Mesmo que seja apenas a recomposição pela inflação,
agora o governo será obrigado a fazer”, explica o deputado.

Reajuste está na LDO

770.417-8 Cel ANTONIO DAVID VELA

9.357-2 Cel HERNANI BENEDITO DE TOLOSA

63.515-4 Ten Cel ANTONIO A. VASCONCELOS

71.671-5 Maj CARMELITO RIBEIRO DANTAS

28.492-A Cap GERSON HONORIO GONÇALVES

10.580-5 Cap MIGUEL RODRIGUES DE LIMA

22.298-4 Cap SEBASTIAO SARAUJA

25.480-A 1º Ten ARMINDO DA SILVA RICCO

63.396-8 1º Ten CANDIDO BORGES FONSECA

63.496-4 1º Ten HEITOR LEITE DE ANDRADE

66.765-0 1º Ten JOAO DE ANDRADE

18.503-5 1º Ten JULIO JOSE MARIANO

6.654-A 1º Ten KIYOHO TANOMOTO

24.098-2 1º Ten LUIZ NEVES MANHEZ

61.027-5 1º Ten MARIO BARCELOS

31.132-4 1º Ten NELSON CAMARGO LIMA

32.827-8 2º Ten REYNALDO RAMIRES TOFFOLI

624-6 2º Ten MIGUEL JOAO COCICOV

65.663-1 2º Ten JOAO UZUM

92.574-8 2º Ten JOSE CARLOS NOGUEIRA

63.398-4 2º Ten DALVIN BUGONI

30.126-4 Subten BENEDITO CLAUDIO PLACA

74.857-9 Subten GETULIO RIBEIRO

3.063-4 Subten RUBENS FIRMIANO

31.539-7 1º Sgt ANTONIO BUENO GIMENES
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25.936--5 1º Sgt ANTONIO REIS INDIANI

40.815-8 1º Sgt CARLOS DA CONCEIÇÃO

44.064-7 1º Sgt CLAUDIO BRONHARA

8.916-8 1º Sgt ELIO MARINO VITTI

31.900-7 1º Sgt FERNANDO GONÇALVES

24.623-9 1º Sgt GERMANO SOLER DOS SANTOS

27.245-A 1º Sgt JOSE SEBASTIÃO DE OLIVEIRA

12.830-9 1º Sgt OSVALDO REDEMPTOR AMORIM

27.991-9 1º Sgt WALDEMAR GONÇALVES

Pens ALICE SOARES VIEIRA

Pens AMELIA DINIZ FERNANDES

Pens ANA FERREIRA DE AGUIAR

Pens FRANCISCA ALVES DE ANDRADE

Pens IRMA DELFAVERO

Pens JULIETA CANO RIBEIRO

Pens MARCIA MARIA PEREIRA CLARO

Pens MARIA ELIZABETE DA SILVA

Pens MARIA RITA VENTURINI ACRANI

Pens MARIA ROSA BARBIERI CAMARGO

Pens NAGIBE ATTIE

Pens NEUZA FERNANDES COSTA

Pens ORESTINA DE OLIVEIRA WATANUK

TEREZINHA DE JESUS ARRAIS DA SILVA

VERA LUCIA GONÇALVES DE MACEDO






