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paço destinado ao CORONEL JAIRO – Candidato a Deputado Estadual. Entramos em contato com a Assessoria de Imprensa
sociado, mas não houve retorno até o fechamento desta edição.

Caro Associado (a):
Estamos em mais um ano eleitoral e muitos são
os candidatos que se apresentam pedindo o nosso
voto e fazendo promessas que, sabemos, raramente
são cumpridas depois de o candidato ser eleito.
Nós, Militares Estaduais, precisamos de
quem nos represente e nos defenda nas Casas
Legislativas. A experiência tem nos mostrado, com
muita tristeza, que não se legisla em benefício dos
militares estaduais. Se não todos, 95% dos projetos
apresentados nas Casas Legislativas (Federal e
Estadual) não nos beneficiam. Ao contrário, visam,
sempre, nos tirar as poucas conquistas conseguidas
ao longo do tempo.
Se ainda estamos conseguindo manter alguns
desses poucos benefícios em vigor, agradeçamos
aos SETE Deputados Federais Policiais e Bombeiros
Militares na Câmara dos Deputados. São os
integrantes da chamada “Bancada da Bala”.
Por essa razão, é imperativo que nas próximas
eleições votemos e elejamos os nossos Policiais
Militares e Bombeiros Militares para reforçamos
a referida “Bancada” e termos os nossos direitos
garantidos e tentar conquistar outros.
A Associação de Oficiais Militares do Rio de

Janeiro (AME/RJ) tem o orgulho de apresentar
alguns dos seus Associados que pleiteiam a eleição
nas duas Casas Legislativas (Câmara dos Deputados
e Assembleia Legislativa do Estado - ALERJ). Vamos
dar prioridade a esses companheiros que, por certo,
serão nossa voz. Sabemos quem são. Podemos
cobrar de cada um o resultado de suas ações.
Aqui estão os seus nomes e suas respectivas
plataformas. Temos condições de eleger três
Deputados Federais e cinco Estaduais. Para
tanto, não basta o nosso voto. É preciso o
envolvimento dos nossos familiares e amigos.
Serremos fileira e vamos nos fortalecer nos
próximos quatro anos, sabendo que nossa voz
estará presente em Brasília e no Rio, por meio
dos nossos companheiros.
Por derradeiro, a AME/RJ apoia para o Senado
o Deputado Flávio Bolsonaro e o Vereador Cesar
Maia. São nomes fortes e com quem podemos
contar sempre.
Que Deus nos ilumine e que os nossos
companheiros PMs/BMs consigam eleger-se, com
o nosso apoio e luta, e que nos representem com
coragem e dignidade.
Carlos Fernando Ferreira Belo – Cel PM
Presidente da AME/RJ

COMPROMISSO COM O MILITAR ESTADUAL E SOCIEDADE
Objetivos políticos:

cação/Saúde

•

Revisão e Inclusão do capítulo de
Responsabilidade no Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA)

•

Lutar pela manutenção do
status da investidura do Militar Estadual

• Promover em todos os municípios
a cadeia pública para os que respondem em processos judiciais em prisão
temporária ou preventiva, conforme
dispositivo legal

•

Incluir os exames de visão e audição nos alunos do ensino fun-

• Apoiar as pró-ações do Turismo
como gerador de receitas para os governos

damental nos Municípios com

• Promover a sustentabilidade das

recursos do Ministério da Edu-

nascentes de água

Coronel Guilherme Moraes é Coronel do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, Professor
Universitário e Confrade da Academia Madureirense de Letras

Coronel Guilherme Moraes - Deputado Federal - Vote 7020

Associado (a): mantenha seus dados cadastrais sempre atualizados, como forma de garantir o recebimento de suas correspondências e impressos (informativo, revista). A atualização pode ser
feita pelo site www.ameriodejaneiro.com.br, pelos e-mails
ame-rj@ig.com.br / ameriodejaneiro2@gmail.com ou
pessoalmente, na sede da Entidade.

PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS
FUNDAMENTAIS DOS SERVIDORES MILITARES
O tema central a ser tratado
pelo candidato João Busnello
será a Segurança Pública, com
abordagem de três aspectos
específicos:

Processo Penal
•
Reforma do Código Penal
Militar e Código de Processo Penal
Militar
•
Criação do Código Policial
Brasileiro
•
Criação do Código Educacional Brasileiro Regulamentação
dos Colégios Militares no Brasil

1. Reestruturação do processo
para composição do efetivo da
Polícia Militar
•
•

Extensão do serviço militar obrigatório às
Polícias Militares
Processos seletivos para efetivos temporários
(não operacionais)

2. Garantia jurídica para atuação do Policial Militar
• Reforma do Código Penal e Código de

3. Previdência dos Servidores Militares
•

•

Preservação do Regime Próprio de Previdência
dos servidores militares (Polícia Militar e
Bombeiros)
Autonomia na gestão dos fundos de previdência
dos servidores militares

Ten Cel PM João Busnello - Deputado Federal - Vote 2845

Os convênios da AME/RJ são benefícios estendidos a todos os
Associados e seus Dependentes Legais mediante a apresentação da
Carteirinha de Sócio, último Contracheque (investidura Estadual)
ou Boleto (investidura Federal). Maiores informações na Secretaria
da Associação, pelos telefones: 2233-1144 / 2516-1994

PRIORIDADE PARA SEGURANÇA E ESPORTE
Por que votar em Rabelo?
Rabelo é pai, está há 48 anos na
Segurança Pública, é um dos líderes
da PEC 300, atleta e mestre em
Educação Física. É defensor da Família,
da Segurança e do Esporte. Há 12
anos participa e promove debates
e congressos sobre os temas que
afligem a população, preparando-se
para ser o Deputado Federal que irá
discutir as soluções para o futuro do
Rio de Janeiro.
Na Segurança Pública
Há 48 anos luta por uma melhor Segurança Pública,
pela valorização e por melhores condições de
trabalho dos profissionais que zelam pelo futuro de
nossas crianças. É líder nacional do movimento pela

aprovação da PEC 300, que cria o piso
nacional para policiais e bombeiros
da ativa, inativos e pensionistas. É
coautor da PEC 24/2012, que cria o
Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Segurança Pública.
No esporte
Desde 1979 atua promovendo a
transformação de vidas por meio do
esporte, que garante a saúde mental
e física do ser humano. Na Câmara
Federal, apresentará projetos para
inclusão social que integrem os jovens
para competirem em modalidades
olímpicas e paralímpicas, além de criar incentivos
que promovam a prática de esportes desde a
infância até a melhor idade. Vote Rabelo 3501.

Coronel Rabelo - Deputado Federal - Vote 3501
Espaço destinado ao CORONEL JAIRO – Candidato a Deputado
Estadual. Entramos em contato com a Assessoria de Imprensa do
Associado, mas não houve retorno até o fechamento desta edição

VISITE NOSSO SITE
No site da AME/RJ você fica por dentro de tudo que acontece no
clube, além de ficar atualizado sobre seus assuntos preferidos.
Acesse o site www.ameriodejaneiro.com.br

PAULO RAMOS NÃO VIVE DE BRAVATAS
O Deputado Paulo Ramos é Major da Polícia Militar
do Rio de Janeiro, conforme todos sabem.
Na Assembleia Nacional Constituinte, como Deputado Federal, Paulo Ramos foi o autor de várias emendas
que beneficiaram os militares em geral: paridade entre
ativos, inativos e pensionistas, 13º integral, férias com
mais um terço, além da estabilidade para Oficiais e Praças.
No campo institucional,
Paulo Ramos foi o autor da
emenda que garantiu à PM a
exclusividade do policiamento
ostensivo e a que deferiu ao
Corpo de Bombeiros as atividades de Defesa Civil.
O Deputado Paulo Ramos
foi o autor de todas as iniciativas que resultaram em seguidas anistias administrativas
para os que foram punidos em decorrência da participação nas lutas. Para defender os PMs, Paulo Ramos participou de três importantes CPIs, a saber:
• CPI dos autos de resistência, que, inicialmente, se
destinava a criminalizar os destemidos companheiros
que mais se expuseram no enfrentamento da criminali-

dade. A atuação do Deputado Paulo Ramos impôs outro
rumo à CPI;
• CPI do desaparecimento de armas e munições.
Paulo Ramos conseguiu impedir que a PM fosse exposta, comprovando que o desaparecimento de armas e
munições acontece em muito maior escala em outras
instituições;
• CPI das mortes de policiais. Paulo Ramos foi o autor e presidiu essa CPI. A partir do esforço do Deputado
Paulo Ramos, o número de
PMs mortos e feridos passou
a ser divulgado em toda sua
dimensão, o que não acontecia antes. Foi a CPI presidida
por Paulo Ramos que trouxe
ao conhecimento de todos o trabalho da Professora
Maria Cecília, da FIOCRUZ, pesquisa que atesta o impacto da profissão na vida e na saúde de PMs, uma
verdadeira tragédia.
Paulo Ramos, agora, é candidato a Deputado Federal
com o número 1234.

Paulo Ramos - Deputado Federal - Vote 1234

Espaço destinado ao TENENTE PM DE LIMA – Candidato
a Deputado Estadual. Entramos em contato com a
Assessoria de Imprensa do Associado, mas não houve
retorno até o fechamento desta edição.

NA LUTA PELA SEGURANÇA PÚBLICA
Eu sou o Coronel Fernando Salema. Tenho 55 anos
de idade — 33 deles dedicados à Polícia Militar do Rio de
Janeiro (PMERJ). Sou casado e pai de três filhos.
Quem trabalhou comigo sabe o valor que dou à minha tropa e como trabalho de
forma integrada para alcançar
os objetivos desejados. Agora
quero ser um representante de
todos nós na ALERJ para ampliar
essa valorização e integração.
Durante o período em que
comandei o 7ºBPM (07/2014 07/2015), consegui conquistar
uma marca histórica e inédita:
pela primeira vez o batalhão
gonçalense reduziu todos os
índices de criminalidade impostos pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) e fechou o semestre em primeiro lugar no Estado. Meus
policiais conseguiram baixar em 120% as taxas de

letalidade violenta (homicídio, latrocínio e auto de
resistência), roubos de rua e de veículos, em relação
ao mesmo período do ano anterior, e receberam a
gratificação da Meta.
Entre minhas propostas para
quando chegar à ALERJ está a cobrança do pagamento direto para os
policiais que trabalharem em eventos privados, o aumento dos efetivos, a implantação de concursos
regionalizados e a reestruturação
dos planos de carreira e salários dos
profissionais de segurança pública.
Para conhecer meus outros projetos e acompanhar minha agenda,
curta a minha página no Facebook
(http://www.facebook. com/coronelsalema) e venha conversar comigo pessoalmente em
uma das caminhadas que tenho feito ou no meu comitê.
Conto contigo!

Coronel Salema - Deputado Estadual - Vote 17500

Tão mais fortes seremos na representatividade quanto
maior for o número de representados. Seja sócio da
AME/RJ! Junte-se a nós!
Contatos: 2233-1144 / 2516-1994
ame-rj@ig.com.br / ameriodejaneiro2@gmail

MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO
E SALÁRIOS DE PMS E BMS
balhando lado a lado com a FAMÍLIA BOLSONARO. É

A hora é agora!

a primeira vez que disputo um cargo político e quero
O Brasil, em especial o Rio de Janeiro, passa hoje por

representar nossa categoria no Congresso Nacional.

um momento delicado com graves problemas de segu-

Com o seu apoio, vou lutar pela melhoria das condi-

rança pública. Falta alguém bem-intencionado que escu-

ções de trabalho dos nossos agentes, fomentando o

te as ideias, vista a camisa e

fortalecimento das corpo-

faça acontecer. Temos que

rações e articulando para

mudar nossa postura e nos

que os recursos disponíveis

fazer representar nas casas

sejam realmente direcio-

onde as Leis são pensadas

nados para o atendimento

e construídas. Caso con-

dos anseios da classe po-

trário, ficaremos sempre

licial, dos bombeiros e de-

esquecidos e em segundo

mais forças de segurança

plano.

pública. Se os servidores
crescem, as Instituições

Sou a MAJOR FABIANA
da Polícia Militar do Rio de Janeiro, com 20 anos de

ficam fortes e a sociedade ganha com uma melhor

bons serviços prestados à corporação e à sociedade

prestação de serviço.

carioca, em sua maioria em Unidades Operacionais, e
hoje concorro ao cargo de DEPUTADO FEDERAL, tra-

Vamos fazer acontecer juntos, pois mudar é preciso! PM vota em PM! Família de PM vota em PM!

Major Fabiana - Deputada Federal - Vote 1746

Ainda não curtiu nossa página no Facebook?
https://www.facebook.com/amerjoficial
Junte-se a nós! Participe!

