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OLETIM GERAL N" 140
Para eonhec mento dos órgãos subordinados e devida execução publico o seguinte:
12 PARTE SERVIÇOS DIÁRIOS:
Serviços para o dia 06ago99 (SEXTA - FEIRA)
Maj. QOBM GOMES
Oficial Superior de Serviço
Cap. QOBM MORAIS
Oficial de Operações ao CIOp
2° Ten. QOBM CASTRO
Oficial de Dia e Cmt S.O.S ao QCG
A cargo do 1° GI
Oficial de Dia e Cmt de S.O.S. ao I° GI
2° Ten. QOBM EDUARDO
Oficial de Dia e Comandante de S .0. S EFO/CFAE
1° Ten. QOBM LUIS
Oficial de Dia e Cmt de S.O.S. ao 2° GI
Cap. QOCBM DONATO
Oficial Encarregado de Inquérito Técnico
Cap. QOSBM MAMO TADEU
Oficial Odontólogo de Dia
Cap. Q0SEIM R. MAGALHÃES
Oficial Médico de Dia
2° Ten. QOBM BEWTES
Peritos de Incêndios e Explosões
1° Ten. QOBM IDBAS
22 PARTE - INSTRUÇÃO:
SEM ALTERAÇÃO
32 PAR It - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS:
1- ASSUNTOS GERAIS:
A - ALTERAÇÃO DE OFICIAL:
1- LICENÇA DE SAÚDE - CONCESSÃO:
Conforme parecer médico, concedi a contar do dia Olago99, ao Cap. QOSBM
ROBERTO ANTONIO FIGUEIRA DE MAGALHÃES, do QCG, 24h de dispensa do serviço fora
do aquartelamento. Apresentação: 02ago99.

B - ALTERAÇÕES DE PRAÇAS:

1- LICENÇAS DE SAÚDE - CONCESSÕES:
Conforme parecer médico, concedi:
A contar, do dia 02ago99, ao Sd BM ROBERTO CARLOS LOPES MARTINS, do
QCG, mais 96h de dispensa de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 06ago99.
A contar do dia 26jul99, ao Sd BM LUEDSON DE SOUZA ARAÚJO, do QCG,
mais 14h de dispensa do serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 27ju199.
A contar do dia 07ago99, ao Sd BM ROMILSON DA LUZ BARBOSA, do QCG,
mais 96h de dispensa de serviço podendo responder expediente.
A contar do dia 04agp99, aos 2° Sg BM JOSÉ GERMANO NASCIMENTO
LOURINHO e Sd BM ROBERTO LOBATO MOURA, ambos do QCG, 96h de dispensa de
serviço fora do aquartelamento. Apresentações: 08aga99.
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A contar do dia 25ju199, ao 5d BM JAMES
uNIO SILVA DE PAU
GI, mais 96h de dispensa de serviço, fora do aquartelamento. ' ■
resentaçâo: 29jul99.
A contar do dia 03ago99, ao Sd BM SILVIO • • TA RIBEIRO do QCG, 72h de
dispensa de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 06 ill;o99.

2 -- LICENÇA ESPECIAL — CONCESSÃO:
Concedo a contar do dia 10ago99, AO 3° Sgt M JOÃO BATISTA FERREIRA
MONTEIRO, da SCl/PAAR, 06 (seis) meses de licença es ciai, conforme Portaria n° 215, de
15abr99, publicada na 30 parte do BG n° 076, de 28abr99. Apr cotação: 10fev2000.
(Rei Of n° 155/99- SCl/PAAR)

3 -- PRAÇAS A DISPOSIÇÃO:
Passara a disposição do Instituto Estadual de Se ança Pública — IESP, os Cbs. BM
ELIENAI SOARES PEREIRA, PAULO ROBERTO R• 1∎ RIGUES PATROCA, Sds. BM
CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CASTRO e JOSÉ TA U:MONTURO MARTINS, todos
do QCG.
Passara a disposição da Secretaria Especial de efera Social — SEI)S, os Sds BM
• I 1 O LISBOA MOURA, saibos do
MANOEL DOMINGOS DO VALE LIMA e HUGO
QCG.

Ij - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS:
1- OFÍCIOS RECEBIDO - TRANSCRIÇOES:
OF. N° 602/99- DA CASA eVIL DA GOVER ADORIA DO ESTADO.
Senhor Comaridante,
De ordem do Excelentíssimo Senhor Govern
exemplar n" 22 do ipformativo "SALAMANDRA", agradeceu
Por oportuno, parabenizo Vossa Excelência pel
bimestral, o qual apresenta a coletânea das ações desenvolvi
valorização de seus servidores e segurança dos cidadão paste
Atenciosamente,

or, comunico o recebimento do
o-lhe a gentileza do envio.
dição dessa importante publicação
por essa Corporação em prol da
s.

LUIZ HELENO SANTOS DO VALE
Chefe da Casa Civil

OF. S/N°/99- DA SRA. EUNICE NATALINA
Dirijo-me a V. Eica., para comunicardhe que n
Hospital da Cidade, onde havia se submetido a unia cirurgi
veículo Fiai, paramos para comprar remédios na farmácia BI
eu fiquei dentro do veículo e minha filha foi a farmácia. Ine
furrtaçar e sair fogo através do caput. Algumas pessoas tentar
carro, porém não conseguiram; de repente, apareceu, posso
DA SILVA e o Sd BM FRANCINALDO, e debelaram o fogo.
É com muita alegria Senhor Comandante, que d
Corporação, para agradecer a Deus e a esses bravos soldado
caso o meu carro pegasse fogo ou outro mal maior, pois meu c
esses bravos bombeiros que são dignos de elogios. Parabéns p
Recebam os meus sinceros agradecimentos.

ANDES CAMPOS.
dia 06jun99, quando vinha de um
com minha filha dirigindo o nosso
BEM, na travessa Castelo Branco,
eradamente meu carro começou a
ajudar com. extintores pequenos de
milagrosamente os 3° Sgt BM
conhecimento a essa conceituada
que evitaram uma grande tragédia,
o não era. segurado. Deus abençoe
o nobre gesto.

EUNICE NATALINA FERNANDES CAMP
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2 — MILITAR É DIFERENTE:
de servidores públicos, os militares teern sido
Na barulhenta campanha
A última investida ataca a forma diferenciada como eles contribuem para a

frequente e silenciosa
previdência e sito recompensados pela sociedade. ingtatidào,
Mas que um erro de julgardento, é uma

co ao trabalho
A previdência é apenas o instrumento final do reconhecimento públi
i
culiar dos integrantes das Foças Militares, baseado na dedicação integral e exclusva e a renúaci
direitos usufruídos pelos demais servidores e trabalhadores da iniciativa privada.
Que crítica a seguridade diferenciada dos agentes da proteção e da segurança pública
a
independência eles financiam suas pensões.
ignora que desde antes da
Alem dos aspectos históricos, é imperioso considerar as características e especiais da
que o militar só pode ser militar. Eles são proibidos de acumular
atividade. A primeira diferença é
ocupações, ao contrário dos demais servidores. Sargento não pode abrir bar, nem tenente pode
vender pastel na feira para completar os vencimentos que ficaram congelados durante quatro anos.
Todo patrimônio material e cultural que reúnem ao longo da vida provem do soldo e das
gratificações.Para limpar de vez o debate, algumas distorções históricas serão corrigidas.
chefes militares tomaram a iniciativa de adaptar as regras particulares aos novos
Us
Recentemente,
princípios gerais da Previdência Social, De acordo cora a proposta, filhos solteiros só receberão
pensão até os 2l anos. Todos, inclusive os reformados, os inativos, os pensionistas e os recrutas,
contribuirão para a Previdência, A universalização elevará o número de contribuintes de 353.723
para 598.235. A contribuição total para a previdência subirá de R$ 429 milhões para R$ 960
grilhões por ano, Não é pouco para quem denuncia a numerosos direitos. Ao ingressar na carreira,
militar abdica da cidadania plena e as prerrogativas dos demais brasileiros. Não pode acumular
oum segundo emprego, não pode filiar-se a partido político e deve afastar-se, se for eleito para
qualquer cargo (os recrutas nem podem se alistar para votar). I'vlilitar não tem jornada de 44 horas
emanais, não ganha hora extra, não tem FGTS, não recebe adiçional noturno, não pode recorrer à
f,
Justiça do Trabalho, não pode recusar mudança súbita de cidade, não pode enjeitar missões.
Em 30 anos, a jornada regular de um civil é de 50.760 horas, enquanto a da caserna
militar que vai para a reserva após 30 anos de serviço na verdade trabalhou
Poma 83.800 horas. Um
44 anos.
Toda esta trajetória é cumprida sem direito a sindicalização ou à greve. Também lhe é
legado um dos mais antigos instrumentos jurídicos de proteção contra abusos de autoridade, o
liabeas-coreus. Se a sociedade tanto exige desse servidores, para que melhor desempenhem seu
papel constitucional, é justo que recebani uma contrapartida.
ALDO REBELO
Deputado Federal pelo PC do B je São Paulo
Transcrito do Jornal O GLOBO, edição do dia llmaio99- página 7)
3 — ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E
PARÁ — ACSPMBMPA.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
AVISOS:
A Diretoria Administrativa da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e
Corpo de Bombeiros Militar do Pará — ACSPMBMPA, Avisa ao seu distinto Quadro Social,
freqüentadores e simpatizantes que no próximo dia 15ago99, estará promovendo o tradicional
concurso "GAROTA VERÃO", da ACSPMBMPA, evento programado para nossa Sede
Campestre, com animação musical de FURACÃO 2.000, início às 10h00.
Obs., Não haverá convite para o dia 15ago99.
O ingresso para não sócio será uni BINGO,
1NVORMAÇOES:
18h00.
Sede Administrativa: De Segunda a Sexta-feira das 08h00 às
Folie: 276-0820.
Sede Campestre: Sábado e Domingo das 05h00 às 18h00.
Fone: 273-2148.
Pág.
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Belém-PA, 30jul99.
FRANCISCO AUGUSTO A. EVANGELI
Vice-Presidente.
(Ref Of. n° 149/99 — ACSPMEMPA)

A Diretoria Administrativa da Associação dos
Corpo de Bombeiros Militar do Pará — ACSPMBMPA, Av abas e Soldados da Polícia Militar e
durante o período de julgamento do processo Eldorado do a ao seu distinto Quadro Social, que
arajás, 16ago99 a 03dez99, estarão
empenhados com dedicação exclusiva na defesa dos
saciados desta ACSPMBMPA, os
causídicos:
Dr. PAULO RONALDO MONTE DE MEND I
•e là ÇA ALBUQUERQTJE;
Dra. ELOISA ELENA SEGTOWICK DA SILV1 SOVANO
Dr. RAPHAEL LUCAS.
Outrossim, informarnos, que durante esse perl o o atendimento do Quadro Social,
ficará a cargo da Dr. RITA LUCAS, com banca advocatícia 1
alização à Rua 1° de Março, n° 96 —
Edificio Nassar, 2° andar, sala 204.
Belém-PA, 02ago99.
ANTONIO CARLOS DE MORAES CORDE • O.
Presidente.
(Ref. Of. n° 1,6/99 — ACSPMEMPA)

42 PARTE - JUSTIÇA E DISCI LINA:
1 — PUNIÇÃO DISCIPLINAR:
O 1° Ten. Q0BM Comandante do SCU[NFpJ
I/
10-BELÉM, no uso da competência
que lhe confere o art. 11, inciso V do RDCBM, resolve:
PUNIR:
Com 02 (dois) dias de DETENÇÃO, o 3° S
BiyI MARCIO SEBASTIÃO DE
OLIVEIRA FONSECA, par ter no dia 16jul99, quando de s
iço de Condutor e Operador de
Viaturas, trabalhado mal na esfera de suas atribuições, tendo alroado a referida viatura em um
dos pilares da garagem da SCI, quando a estacionava, provoca :o arranhões no paralama dianteiro
direito da mesma. N° s 26 e 139 do anexo I do art 15,'-com enuante de inciso II do art. 19 e
agravante de inciso VI, alínea "a' do art. 20, tudo do RDCBM. 1 ransgressão média, permanece no
comportamento "BOM". Recolha-se a sua Unidade de origem, epdo serviço.
(Ref. Of. n° 164/9 • Cl/INFRAERO)
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