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A ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES DO RJ – AME/RJ,
mais uma vez na obstinada luta em defesa dos PM/BM, com vitória à vista.

“Quando um benefício é recebido com gratidão, está sendo paga a primeira parcela da dívida.”
Sêneca.
Ainda assim, a “gratidão é uma dívida que não tem fim” – Cel Salles PMESP.
Nesse diapasão, nossa mais indelével gratidão ao Senhor Governador Cláudio Castro por haver
encaminhado à ALERJ o Projeto de Lei 5181/21, que trata da Proteção Social dos Militares
Estaduais e pensionistas.
Referido PL, diríamos, inédito, representa verdadeiro reconhecimento às Tropas PM/BM, sem as
quais, resumimos, NÃO HÁ VIDA.
No mesmo contexto de gratidão, somos gratos a cada Parlamentar Estadual, de todos os Partidos,
que votaram o PL fazendo alterações que resultarão em ampliação dos diretos e conquistas das
classes PM/BM.
A AME, como sempre, imbatível na luta diária, não arredou um segundo sequer até ver sua fala
sendo ouvida e atendida, muitas vezes no silêncio, sem divulgação populista e interesseira.
Nesse sentido, seu Presidente, Cel José Maria, incansável lutador, percorreu uma via crucis até
conseguir, se não cem por cento, mas muito próximo desse percentual, os objetivos de defesa
ferrenha em prol dos abnegados Policiais Militares, Bombeiros Militares e Pensionistas.
Juntamente com seus Diretores, o Cel José Maria visitou o Secretário de Estado de Defesa Civil e
Cmt Geral do Corpo de Bombeiros, na busca de informações sobre o PL ora em discussão.
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Fez diversas visitas ao Deputado Cel Salema, incansável defensor dos nossos sagrados
DIREITOS.

Da esq. p/ dir: CEL PM Alcântara (Assessor do Dep. Cel. Salema), Deputado Coronel
SALEMA e CEL PM José Maria de Oliveira (Presidente da AME/RJ)

Deputado Coronel SALEMA e CEL PM José Maria de Oliveira (Presidente da AME/RJ)
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O Presidente da AME também esteve no Gabinete do Deputado Marcio Pacheco, Líder do
Governo na ALERJ, com os mesmo objetivos.

Da esq. p/ dir: Cel PM José Maria - Presidente da AME/RJ, Dep. Estadual Marcio Pacheco -
Líder do Governo na ALERJ e Dep. Estadual Cel Salema

Acompanhado dos seus Diretores, o Presidente da AME foi recebido pelo Presidente da ALERJ,
Deputado André Ceciliano, grande defensor dos nossos direitos, nome que não pode jamais ser
esquecido por todos nós.

Da esq. p/ dir: Dep. Cel Salema, Cel PM José Maria, Dep. André Ceciliano, Cel PM
Fernando Belo e Cel PM Wilton

Durante as audiências Públicas levadas a efeito na ALERJ, o Presidente da AME se fez presente
com o representante do Setor Jurídico da Entidade, Dr. Wellington Dutra, que em sua fala em
nome da AME fez ferrenha defesa em prol de todos os militares estaduais, ativos, inativos e
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pensionistas, e defendeu, com louvável maestria, a extensão da GRET para todos, Oficiais e
Praças, com o mesmo percentual, 192,5%.
Fomos atendidos, ainda que não como queríamos exatamente, mas com o reconhecimento de
que o percentual designado às Praças deveria ser melhorado, passando dos atuais 122,5% para
150%, aumento a ser concedido em duas parcelas.

Dr. Welington Dutra: advogado da AME/RJ

As conquistas não estão ainda materializadas, porquanto dependem, neste momento, da
aprovação, sanção e publicação por parte do Exmo. Governador Cláudio Castro.
A AME/RJ continua vigilante, como sói acontecer, na defesa dos direitos de todos nós.
Nossa gratidão estende-se, pois, ao Senhor Cel. José Maria de Oliveira, Presidente da nossa
Associação que tanto tem feito por todos, repetimos, muitas vezes, sem a propaganda populista, e
sim com ações concretas e efetivas.
Caros OFICIAIS PM/BM, está na hora de nos tornarmos mais fortes e mais reconhecidos:
ASSOCIEM-SE À AME/RJ. Essa entidade NÃO pode desaparecer e quem a faz viva e forte é
cada associado, são todos os associados.
Sem a AME/RJ, não haverá representação para defender os nossos interesses individuais e
coletivos, sigamos o exemplo de Santa Catarina, onde a Entidade tem 98% da oficialidade, ativa e
inativa, associada.

VIVA NOSSA AME/RJ!
VIVA CADA PARLAMENTAR que nos reconheceu como indispensáveis!
VIVA o nosso Governador, que em boa hora nos reconheceu como imprescindíveis!
E VIVA A VIDA!

CARLOS FERNANDO FERREIRA BELO - Cel PM
Diretor de Comunicação Social da AME/RJ


