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A comissão composta pelo Presidente Cel PM José Maria de Oliveira, seus
Vice-Presidentes – Cel PM Moacyr dos Santos e Cel PM Aziza Ramalho – e seus

Diretores Cel PM Wilton Ribeiro, Cel BM Adilson Tonhoque e Cel PM Fernando Belo
foi recebida pelo Secretário de Estado de Defesa Civil (SEDEC-RJ) e Comandante

Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro, Cel BM Leandro Sampaio
Monteiro, em visita de cortesia, oportunidade em que foram esclarecidos os

termos do Projeto de Lei encaminhado pelo Execu�vo para a ALERJ, que trata do
Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais
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ue a união, o respeito e a verdade continuem

moldando nossas ações em 2022 e que

possamos juntos continuar trabalhando, irmanados

pelos ideais que permitam uma AME/RJ mais unida e

melhor em sua atuação.

Que haja mais Amor, que a Esperança se renove e que a

Paz seja cultivada dentro de cada um.

A Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de

Janeiro deseja aos seus Associados, Funcionários,

Colaboradores, Policiais Militares e Bombeiros Militares

um Ano Novo de muita Alegria, Saúde e Realizações.

Diretoria da AME/RJ

Gestão 2021-2023.



Areflexão de Mario Sergio Cortella, a
respeito da gra�dão, reproduz o pensa-
mento de todos os Oficiais do Quadro

Social da AME/RJ.
“Pensar bem nos faz bem. Temos que pensar

um pouco sobre débito recuado. A fonte reconheci-
da. Um princípio é�co decisivo na formação de uma
pessoa, de uma criança, de um jovem e é claro,
também de um adulto, que é o princípio é�co da
GRATIDÃO. A capacidade de se reconhecer aquilo
que de bem nos foi feito. O auxílio que nos foi oferta-
do. A capacidade de cuidado que conosco �veram.

A GRATIDÃO ela vem desaparecendo um
pouco da nossa convivência. Especialmente na
relação entre gerações. Parece que tudo é obriga-
ção, que aquilo que se faz está sendo feito e não faz
mais do que a tua obrigação. E a ideia de GRATIDÃO
acaba ficando lateralizada, acaba ficando um pouco
fora e, especialmente, em relação a algum �po de
débito que se tenha, porque o débito não é sempre
algo oneroso, não é o que pesa, ele pode ser
também resultado de um bene� cio que se deseja.

Por isso Sêneca, um filósofo la�no que morreu
no ano 65 d.C, numa obra dele decisiva chamada
em la�m “De Beneficiis”, (Dos Bene� cios),
escreveu: “Quem acolhe um bene� cio com
GRATIDÃO, paga a primeira prestação da sua
dívida”. Ou seja, o ponto de par�da para se retribuir
um bene� cio feito é exatamente acolher esse
bene� cio com GRATIDÃO e não como se fora uma
mera tarefa, uma mera imposição, ou como
lembrava, uma simples obrigação que a outra
pessoa faz e tudo bem, ainda bem que pode fazer.
Ao contrário, introduzir de novo essa percepção da
GRATIDÃO como um valor é�co é algo bem
importante. É tempo para o conhecimento.”

Mario Sergio Cortella é Filósofo, Escritor, Educador,
Palestrante, Professor Universitário e Comentarista

da Rádio CBN, do Quadro Academia CBN

Gratidão
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EDITORIAL

rezados leitores, estamos de volta! E
de cara nova!

É com grande sa�sfação que voltamos
a publicar o Bole�m Informa�vo da AME/RJ,
após uma interrupção de dois anos.

Agora apresentamos a vocês um
periódico moderno e mais agradável à
leitura, sem perder o rigor editorial e a
qualidade que vocês conhecem. Espero que
todos gostem.

Nosso novo site está no ar!

Sabemos que em um mundo 100%
digital, a comunicação rápida e eficaz faz
toda a diferença. Pensando nisso, reformula-
mos totalmente o site da AME/RJ, que conta
com um design muito mais clean, permi�n-
do ao usuário encontrar com agilidade o que
procura. Além disso, toda a tecnologia do
site foi desenvolvida para uma perfeita
navegação em desktops e disposi�vos
móveis como tablets e smartphones.

Famílias Policial e Bombeiro Militar, vamos
juntos fortalecer a AME/RJ! Opine, cri�que,
sugira, interaja conosco! A sua par�cipação
contribui para o nosso crescimento. Acesse o
site (www.ameriodejaneiro.com.br), Facebook
(facebook.com/amerjoficial) e Instagram
(@amerjoficiaismilitares) e fique por dentro de
tudo o que acontece na Associação e dos
principais assuntos que movimentam a
categoria.

Um feliz 2022 a todos.

Boa leitura.

Luana Leite
Jornalista AME/RJ.

REFLEXÃO

“A democracia não é um sistema feito

para garan�r que os melhores sejam

eleitos, mas para impedir

que os ruins fiquem

para sempre.”

Margaret Thatcher



Chegamos ao final de mais um ano com
sen�mento de gra�dão. Pandemia ,
distanciamento social, home office... Não

tem sido fácil, mas estamos aqui. Vivos, fortes e
prontos para novas lutas!

Uma maneira de enxergar a vida com
o�mismo está na esperança, na fé e, acima de
tudo, na permanente gra�dão pelo fato de
exis�rmos, sem nos arredarmos da certeza
de que tudo dará certo, em razão da força
interior, do trabalho incessante e de tudo o
que está presente na vida de cada um,
mesmo com altos e baixos, dores e alegrias próprios
da vida.

É, portanto, tempo de agradecer por todas as
bênçãos e aceitar de maneira posi�va os desafios que
a vida nos impõe, pois são eles que nos tornam mais
sábios e corajosos.

Mesmo diante dos impactos da pandemia, a
Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de
Janeiro (AME/RJ) cumpriu seu trabalho com dedica-
ção e excelência. Mo�vado por um grupo de Oficiais
de Inves�dura Federal, recebi o convite para concor-
rer à presidência da Associação. Depois de refle�r
bastante, decidi aceitar, pela experiência acumulada
e m 1 2 a n o s n o ca rgo d e V i c e - P re s i d e nte
Administra�vo e, sobretudo, pelo amor que tenho à
AME/RJ.

Quero agradecer novamente aos Associados
que disseram SIM ao meu trabalho, confiando-me a
honrosa missão de presidir a AME/RJ no biênio
2021/2023. Não vou decepcioná-los!

Agradeço também a colaboração, o apoio e a
confiança de todos da Diretoria, dos
Conselhos Fiscal e Delibera�vo, dos
Funcionários, Colaboradores e
Ins�tuições coirmãs. Estamos juntos
nessa caminhada!

Dentre as 10 metas elencadas
por nossa diretoria, já conseguimos
rea�var a Comissão Técnica de
Assessoramento ao Presidente da
AME/RJ, a Comissão de assuntos
relacionados aos Associados de
Inves�dura Federal e a Comissão
que trata do Sistema de Proteção
Social dos Militares Estaduais.
Também se inserem em nosso
planejamento: captar novos
Associados, fortalecer o Setor
Jurídico, criar um setor para assis�r
o Associado Efe�vo (Oficial) e
Contribuinte (Pensionista) acima de

"As pessoas felizes

lembram o passado

com gratidão, alegram-se

com o presente e encaram

o futuro sem medo."
Epicuro

PALAVRA DO PRESIDENTE

80 anos, empenhar a AME/RJ na rea�vação da
emergência do Hospital de Niterói, promover eventos
sociais, rea�var as edições do informa�vo, recuperar
o Salão Superior, entre outras a�vidades. Vamos
trabalhar!

A passagem de mais um aniversário da AME/RJ
merece ser lembrada. Com a pandemia, infelizmente
não foi possível comemorar com uma grande festa,
como era desejo da Diretoria. Contudo, é importante
enaltecer seus 104 anos de muitas lutas e conquistas a
favor da categoria. Que no próximo ano possamos
comemorar presencialmente mais um aniversário da
nossa querida Associação.

É oportuno destacar que não exis�ria AME/RJ se
não exis�ssem os Associados. Eles são a principal
engrenagem que faz dela uma liderança de respeito
entre as En�dades Representa�vas de Classe. No que
depender de nossa Diretoria, con�nuaremos a fazer o
possível para que, legi�mados pela força insubs�tuí-
vel dos senhores, estejamos à altura das nossas
responsabilidades e prontos para corresponder aos

seus anseios e necessidades.
Associados, a palavra agora é

união. Vamos todos juntos, irmana-
dos pelos mesmos obje�vos,
defender e proteger seus interesses
e de toda a família PMERJ e
CBMERJ, A�vos, Veteranos e
Pensionistas.

É COM TRABALHO QUE A
AME/RJ SE PROJETA. NINGUÉM
SUPERA A FORÇA DO TRABALHO.

Por fim, desejo a todos um
Feliz Natal e um Ano Novo cheio de
saúde, paz e realizações!

Fraternalmente,

José Maria de Oliveira – CEL PM
Presidente da AME/RJ.
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Conforme tem sido amplamente informado,
as Ações Individuais de Execução de
Vantagem Pecuniária Especial (VPE) trami-

tam regularmente na Jus�ça Federal, em sua
maioria, em fase de análise de critérios de cálculos,
termo inicial e final de juros, hipótese de compen-
sações, índice de correção monetária, entre
outros. Alguns desses processos já �veram
precatório cadastrado e aguardam pagamento.
Noutros, em que a União Federal confessou valores
parciais devidos e que não comportam discussão
de legi�midade, foi requerido o cadastramento do
Requisitório/Precatório pela quan�a incontrover-
sa, conforme autoriza a Lei. Noutros tantos,
�vemos Associados (que não recebiam) contem-
plados pela implantação da VPE em folha.

Parte das ações teve o andamento suspenso,
entre 2018 e 2020, em razão da discussão no
Supremo Tribunal Federal (STF) do índice de
correção monetária, cuja definição só ocorreu no
fim de 2020 (aplicação do IPCAE). A divergência
judicial, no âmbito da Jus�ça Federal, em torno do
tema da legi�midade a�va (exigência de inclusão
na lista nominal de 2005) também é uma questão
que ensejou demora desses casos, já que os
processos acabam seguindo aos Tribunais
Superiores em Brasília (STJ/STF), por meio de
recursos, até que o STJ, em meados de 2020,
determinou o sobrestamento (suspensão) dos
processos que tratavam de execuçao de VPE em
todo o Território Nacional (Tema 1056), até que a
questão fosse definida. Essa medida/suspensão
teve respaldo legal e visou evitar mais decisões
conflitantes acerca do tema, já que Associados na
mesma condição jurídica estavam tendo tratamen-
to dis�nto a depender do Juízo processante.

ASSOCIADOS QUE NÃO RECEBEM VPE MENSAL

Aos que ainda não recebem mensalmente a
VPE, notadamente os filiados à AME/RJ a par�r de
2014, reiteramos que todos os esforços estão
sendo implementados na busca dessa implanta-
ção. Nas Ações Individuais distribuídas, entre 2015
e 2020, o pedido primeiro é a implantação da
Vantagem (com base no que ficou decidido no

EREsp 1.121.981). Desde meado de 2018, diversos
recursos nossos foram providos reconhecendo
legi�midade a�va para execução da VPE. Nos
processos de grande parte desse efe�vo (que não
recebem VPE), ob�vemos determinação de
implantação da Vantagem, já tendo havido em boa
parte deles a efe�va implantação em folha de
pagamento, como é o caso dos processos 0102053-
31.2016.4.02.5101 (JOSE PINHEIRO DE PINHO
FILHO), 0002543-11.2017.4.02.5101 (MARIA
LUCIA DUARTE), 0026121-37.2016.4.02.5101
(EUNICE DE CARVALHO SILVA E PEREIRA GOMES),
00618121520164025101 (JACIRA NOGUEIRA
PINHO), 0012853-13.2016.4.02.5101 (FLÁVIO
RIBEIRO MALAFAIA), 0061823-44.2016.4.02.5101
(JACI NOGUEIRA), 0058275-11.2016.4.02.5101
( A R M I N D A P E R S E Q U I N O D E S O U S A ) ,
01371855220164025101 (MÔNICA MENDONÇA
DA SILVA), 0026000-09.2016.4.02.5101 (SÔNIA
MARIA SANTOS RANGEL, ROSÂNGELA SANTOS
POJO e PATRÍCIA SIMONE DE ARAÚJO SANTOS),
0 1 2 3 9 5 7 1 0 2 0 1 6 4 0 2 5 1 0 1 ( Z E N O N D O
NASCIMENTO), 00309705220164025101 (NADYR
ROSA CARDOSO) 00088484520164025101
(PEDRO AUGUSTO LISBOA BAPTISTA), entre outros.
Diversos outros, também, estão muito próximos de
implantar.

ATRASADOS/PRECATÓRIOS

Os pedidos de atrasados, em sua maioria,
estão em fase de análise de critérios de cálculos
(juros de mora, hipótese de compensações, índice
de correção monetária, excesso de execução etc.).
Alguns processos avançaram em 2019 e 2020,
culminando com cadastramento de precatório,
tendo liberação de pagamento recentemente
(caso dos processos 0012762-20.2016.4.02.5101,
0022668-34.2016.4.02.5101, 0045773-95.2016.
4.02.5115, 0010582-31.2016.4.02.5101, 0003737-
80.2016.4.02.5101, 0022855-42.2016.4.02.5101,
0153812-68.2015.4.02.5101,0016644-87.2016.
4.02.5101, 0001341-62.2018.4.02.5101, 0115079-
62.2017.4.02.5101, 0004200-22.2016.4.02.5101,
00132877820164025108, 00041448620164025
101, 00389617920164025101, 00064710420164

JURÍDICO EM AÇÃO

VPE: EXECUÇÕES INDIVIDUAIS E OUTROS ASPECTOS
(ATUALIZANDO OS SÓCIOS FEDERAIS)
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JURÍDICO EM AÇÃO

025101, 00615471320164025101, 00128878520
164025101, 00166448720164025101, 0115079-
62.2017.4.02.5101, 00224024720164025101).
Outros foram cadastrados em 2021, com previsão
de pagamento no próximo ano, além de vários
outros casos com crédito já fixado, aguardando
expedição e cadastro de precatórios.

Lei 14.059/20: REAJUSTE DA VPE (25%)

Conforme informado via NOTA, em 2020 a
AME/RJ oficiou a COORDENADORIA-GERAL DE
PA G A M E N T O S D O D E PA R TA M E N T O D E
CENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INATIVOS E
PENSIONISTAS do Ministério da Economia, reque-
rendo providências a�nentes à implantação do
citado acréscimo na folha de pagamento dos
Associados da AME/RJ. A íntegra desse o� cio foi
disponibilizada no site da AME/RJ à época
(h� p://www.ameriodejaneiro.com.br/PDF/vpe-
MP%20971-2020.pdf.)

O requerimento ensejou o processo adminis-
tra�vo n. 14021.138464/2020-14, que depois de
regular tramitação e atuação conjunta do Exmo.
Deputado Paulo Ramos (RIC 1484/2020) ensejou a
implantação do reajuste na folha de dezembro/20,
de acordo com a nova Tabela, ocasionando, para
aqueles que possuem a Vantagem em folha, um
aumento significa�vo de 25%.

Porém, persi tem alguns casos de Associadoss
que não foram contemplados. Para esses, lança-
mos mão de medidas administra�vas junto à
Coordenação de Pagamentos/DECIPEX, os quais
não resolvidos serão objeto de ações de cobrança
pela via judicial.

NÃO INCLUSÃO DA VPE NAS
PENSÕES RECENTES

As Pensionistas desses Militares contempla-
dos com a VPE (e que vinham recebendo regular-
mente) estão sendo habilitadas na pensão, mas
SEM RECEBER a VPE, embora o ins�tuidor tenha
recebido regularmente até seu óbito, e a Vantagem
tenha clara natureza remuneratória, devendo
compor a pensão. Nesse sen�do, medidas judiciais
estão sendo implementadas junto às Varas
Federais cujos processos tramitam, além de
processos administra�vos instaurados junto à
Coordenaç o de Pagamento/DECIPEX, visandoã

restabelecer a vantagem na folha da respec�va
Pensionista.

Como reiteradamente informado noutras
ocasiões, o assunto VPE vem sendo tratado medi-
ante ações individuais, em trâmite nas diversas
varas federais cíveis do Rio de Janeiro e também
noutros Estados, de modo que, em função do
maior ou menor grau de eficiência entre serven�a-
is judiciais, entendimento destoante dos Juízos
acerca das teses em discussão e par�cularidades
de cada caso, cada processo tem seu rítmo próprio,
cuja velocidade é ditada pelas intercorrências
processuais que vai sofrendo ao longo do anda-
mento. Também em relação às decisões judiciais, o
mesmo se aplica, já que �vemos sentenças
dis�ntas para casos similares, mesmo nos
Tribunais Superiores (Brasília), em razão de enten-
dimentos conflitantes acerca da mesma situação
discu�da. Esse registro prévio é necessário para
evitar comparações entre casos que, embora
tenham como interessados Associados na mesma
condição jurídica, encontram-se em situação
processual dis�nta.

O acompanhamento dos respec�vos proces-
sos pode ser feito pelo Associado por meio do site
da Jus�ça Federal (h� ps://www.jfrj.jus.br/),
u�lizando CPF, nome completo ou número da ação.
Caso haja qualquer dúvida no acesso ou em
relação ao andamento processual, disponibiliza-
mos o e-mail amejuridico2020@gmail.com e
atendimento presencial, destacando, por oportu-
no, que o atendimento aos Associados é uma das 8
(oito) agendas de trabalho que cumprimos simul-
taneamente, razão pela qual estamos buscando
ajustar e melhorar o feedback em relação ao
volume de consultas que chegam diariamente, por
parte do conjunto de Associados, Estaduais e
Federais, rela�vamente ao universo de temas que
administramos.

Outrossim, considerando os expressivos
esforços que estão sendo envidados pela AME/RJ
em favor dos Associados, a necessidade de vencer a
relutância procras�natória da União Federal nesses
processos e, ainda, os resultados efe�vamente
ob�dos, convém manter a confiança no trabalho,
bem como a regularidade quanto ao cadastro e
dados de contato junto à secretaria da Associação.

Atenciosamente,
SETOR JURÍDICO.
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AME NOTÍCIAS

EMPOSSADA A NOVA GESTÃO DA AME/RJ

AME/RJ - GESTÃO 2021/2023

CEL PM JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

CEL PM MOACYR DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO

CEL PM AZIZA DA CUNHA RAMALHO DA COSTA
VICE-PRESIDENTE SOCIAL

CEL PM WILSON OTÁVIO VIERA
DIRETOR FINANCEIRO

CEL PM ABÍLIO FARIA PINTO
PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO (CD)

CEL PM IVAN SANTOS LEAL
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL (CF)

– Os Membros Eleitos do CF exercerão seus
cargos no biênio 2021/2023.

– Os Membros Eleitos do CD exercerão seus
cargos no quadriênio 2021/2025.

Cel PM José Maria de
Oliveira, Presidente da
AME/RJ.

AME/RJ: 104 anos de histórias e conquistas.

Da esq.p/dir: Cel PM Natanir, Cel PM Abílio, Cel PM
Severino e Cel BM José Carlos - Mesa Diretora.

No dia 17 de setembro tomaram
posse o Presidente, o Vice-
Presidente Administra�vo, o

Vice-Presidente Social e o Diretor-
Financeiro da Associação de Oficiais
Militares Estaduais do Rio de Janeiro
(AME/RJ), biênio 2021/2023. Também
foram empossados os Membros dos
Conselhos Fiscal (CF) e Delibera�vo
(CD). A cerimônia foi simples, somente
para os membros da Chapa eleita, por
conta dos protocolos de segurança
contra a COVID-19.

Em seu discurso, o Presidente da
AME/RJ CEL PM José Maria de Oliveira
ressaltou a necessidade de estreitar
laços entre a Associação e a categoria.

“A palavra agora é união. Vamos todos juntos,
irmanados pelos mesmos obje�vos: resguardar e
proteger os direitos dos nossos Associados, bem
como da classe Policial e Bombeiro Militar”, disse o
novo Presidente da AME/RJ.

Entre as medidas anunciadas pelo Presidente
se destacam a criação de um setor para assis�r o

Associado/Pensionista acima de 80
anos e empenhar a AME/RJ na rea�va-
ção da Emergência do Hospital de
Niterói (HPM-NIT).

Na composição da Mesa Diretora, o
CEL PM Abílio Faria Pinto, eleito
Presidente do CD por aclamação pelos
Conselheiros da AME/RJ; CEL PM Natanir
Lourenço Silva, Vice-Presidente do CD;
CEL PM Severino Franco da Silva, 1º
Secretário do CD, e CEL BM José Carlos
Lins da Silveira, 2º Secretário do CD.

A cerimônia se encerrou com
“parabéns a você” e um bolo em come-
moração ao aniversário de 104 anos da
AME/RJ.

* Para conter o avanço da pandemia, a
Diretoria da AME/RJ suspendeu o almoço fes�vo.
Ele será realizado em data mais oportuna.
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AME NOTÍCIAS

“Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2021.

Bom dia a todos.

Com muita honra, alegria e emoção assumo no dia de hoje a Presidência da Associação de Oficiais Militares Estaduais do
Rio de Janeiro (AME/RJ). Desafio este que só aceitei por ter a plena convicção de que não estarei sozinho. Contarei com uma
Diretoria que atuará com muita dedicação, competência, compromisso e amor aos nossos Associados.

Estou ciente de que é grande a minha responsabilidade de dar prosseguimento ao trabalho de tão ilustres Presidentes
que me antecederam e que fizeram da AME/RJ uma das mais atuantes e respeitadas Ins�tuições Militares do Rio de Janeiro.
Portanto, meus amigos, agradeço o empenho e engajamento de todos.

Quero agradecer também a par�cipação de todos os Associados no pleito e, também, àqueles que, por mo�vos
maiores, não puderam estar presentes, mas transmi�ram o seu apoio. Agradeço especialmente pelos 120 votos SIM.
Honrarei a confiança depositada.

Aos Associados que optaram por votar na Chapa 2, a palavra agora é UNIÃO. Vamos todos juntos, irmanados pelos
mesmos obje�vos, defender e proteger os seus direitos e apoiar, irrestritamente, os Policiais Militares e Bombeiros Militares
e, por conseguinte, as Ins�tuições que representamos, PMERJ e CBMERJ.

Aos Conselheiros, hoje empossados no Conselho Fiscal e no Conselho Delibera�vo, dou minhas boas-vindas e meus
agradecimentos pela disposição em colaborar conosco. São muitas as demandas que assumiremos a par�r de hoje. Estou
confiante de que a gestão que ora se inicia será pautada pela busca incansável do consenso, sem nunca, contudo, esmorecer
em relação às justas reivindicações de nossa Classe.

A saber, pretendemos: 1. REATIVAR A COMISSÃO TÉCNICA DE ASSESSORAMENTO AO PRESIDENTE DA AME/RJ, para dar
legi�midade às manifestações da AME/RJ em defesa dos Associados e das Ins�tuições PMERJ/CBMERJ, de forma a assessorar
o Presidente da AME/RJ na tomada de decisões em defesa da Classe; 2. REATIVAR A COMISSÃO QUE TRATA DE ASSUNTOS
RELACIONADOS AOS ASSOCIADOS DE INVESTIDURA FEDERAL, para deliberar soluções que contribuam para o enfrentamento
de questões remuneratórias à categoria (VPE, VPNI, AUXÍLIO MORADIA, GEE etc.); 3. REATIVAR A COMISSÃO QUE TRATA DO
SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES ESTADUAIS, com adoção de medidas voltadas à garan�a da Paridade e
Integralidade às Pensionistas de PMS e BMS, bem como buscar compensações remuneratórias pelo acréscimo de Tempo de
Serviço A�vo dos Militares Estaduais; 4. EMPENHAR A AME/RJ NA REATIVAÇÃO DA EMERGÊNCIA DO HOSPITAL DE NITERÓI,
dialogando com o Diretor de Saúde da PMERJ, com o Secretário de Estado de Polícia Militar e com o Governador; 5.
PROMOVER CAMPANHA PARA A CAPTAÇÃO DE NOVOS ASSOCIADOS, com visitas aos Batalhões e Diretorias a fim de
conscien�zar os Oficiais PMERJ e CBMERJ sobre a necessidade de uma En�dade forte e representa�va; 6. FORTALECER
NOSSO DEPARTAMENTO JURÍDICO, que tem rendido significa�vos resultados a favor das categorias Estadual e Federal,
individualmente e cole�vamente. Queremos também ampliar nosso espaço � sico e des�ná-lo ao Departamento Jurídico com
o obje�vo de dar mais incremento no atendimento do Quadro Associa�vo. Vamos manter o Dr. Dutra e toda a equipe no
Departamento Jurídico; 7. CRIAÇÃO DE UM SETOR PARA DAR ASSISTÊNCIA ESPECIAL AO ASSOCIADO EFETIVO (OFICIAL) E
CONTRIBUINTE (PENSIONISTA), ACIMA DE 80 ANOS, atendendo suas necessidades sempre preferencialmente em relação aos
demais, com orientação, acompanhamento e apoio em suas trata�vas junto à PMERJ, ao CBMERJ e ao Ministério da
Economia; 8. PROMOVER EVENTOS SOCIAIS; 9. REATIVAR AS EDIÇÕES DO INFORMATIVO DA AME/RJ e, 10. RECUPERAR
SALÃO SUPERIOR (2º ANDAR), um salão mul�uso des�nado à realização de palestras, reuniões com Associados, Autoridades
Civis e Militares, Representantes de En�dades Coirmãs, entre outras a�vidades.

Meus amigos, assumo os des�nos de uma Ins�tuição que amanhã celebra 104 anos de vida. Uma trajetória louvável, de
lutas e conquistas, em que a AME/RJ permanece fiel aos seus princípios e intransigente na defesa dos seus Associados e da
família PMERJ e CBMERJ.

Respeitando todas as recomendações de distanciamento social em virtude da pandemia, não realizaremos a tradicional
posse fes�va. Quando tudo isso passar, desfrutaremos com alegria a presença dos amigos. É importante dizer que o atual
cenário não será obstáculo para realizar nossos obje�vos e metas. Manteremos e estreitaremos nossas relações com os
Poderes Execu�vo e Legisla�vo. Do mesmo modo, o diálogo será constante com nossos Parlamentares Estaduais e Federais. A
porta da AME/RJ está aberta para todos aqueles que queiram ter suas opiniões ouvidas e suas ideias consideradas.

Termino este discurso agradecendo a Deus por me conceder saúde, sabedoria e equilíbrio; ao Quadro Social, pelo apoio
e confiança; aos Funcionários, Colaboradores e ins�tuições coirmãs, que nos darão sustentação e legi�midade; e aos
Diretores e Conselhos, por estarmos juntos nessa caminhada.

Iniciamos aqui e agora nossa gestão vislumbrando novos projetos e novas ações, pois “É COM TRABALHO QUE A AME/RJ
SE PROJETA. NINGUÉM SUPERA A FORÇA DO TRABALHO”. Vamos trabalhar!

Muito obrigado.

CEL PM JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DA AME/RJ

GESTÃO 2021/2023.”

ÍNTEGRA DO DISCURSO DE POSSE DO PRESIDENTE DA AME/RJ
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Nesse diapasão insere-se o insigne Presidente
da Associação de Oficiais Militares Estaduais
do Rio de Janeiro – AME/RJ, Coronel José

Maria de Oliveira, recém-empossado no cargo, com a
responsabilidade de conduzir a En�dade de modo a
cumprir sua missão estatutária na defesa ferrenha
dos interesses das classes representadas, Polícia
Militar e Corpo de Bombeiros Militar.

Em sua primeira reunião da Diretoria, ocorrida
no dia 28/09, deu posse a todos os Diretores e, na
mesma oportunidade, recons�tuiu as diversas
Comissões de Assessoramento, canceladas na
gestão passada, e criou outras, todas com o obje�-
vo de trabalharem de modo sério, comprome�do e
responsável, sempre em defesa dos seus
Associados, a saber:
1) COMISSÃO TÉCNICA DE ASSESSORAMENTO AO

PRESIDENTE DA AME/RJ;
2) C O M I S S ÃO D E A C O M PA N H A M E N TO E

SUPERVISÃO DOS ASSUNTOS DOS ASSOCIADOS
DE INVESTIDURA FEDERAL;

3) COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO
SOCIAL DOS MILITARES ESTADUAIS;

4) DESIGNAÇÃO DO CEL PM RONALDO ANTONIO
DE MENEZES COMO ASSESSOR ESPECIAL DA
PRESIDÊNCIA para par�cipar de um grupo
coordenado pela FENEME para tratar da
Lavratura do Termo Circunstanciado de
Ocorrência (TCO); e

5) DESIGNAÇÃO DO CEL PM CARLOS FERNANDO
FERREIRA BELO COMO ASSESSOR ESPECIAL DA
PRESIDÊNCIA para representar a AME/RJ, junto
aos Parlamentares Federais, Estaduais e
Municipais, em assuntos de interesse da PMERJ e
CBMERJ.

É a AME/RJ cumprindo, com obs�nação, o
papel que lhe cabe na defesa dos Associados e das
Corporações que representa.

Carlos Fernando Ferreira Belo – CEL PM
Diretor de Comunicação Social

“Se alguma coisa precisa ser feita merece ser bem-feita”
Cora Coralina

EMPOSSADA A NOVA DIRETORIA DA AME/RJ

Da esq.p/ dir: Maj PM Rafael, Cel PM Wanderby, Maj PM
Raphael, Maj PM Ludwig, Ten Cel PM Wilson, Cel PM
Moacyr, Cel PM José Maria, Cel PM Aziza, Cel PM Belo e
Cel PM Wilton.

JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA – CEL PM
Presidente

MOACYR DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR – CEL PM
Vice-Presidente Administra�vo

AZIZA DA CUNHA RAMALHO DA COSTA – CEL PM
Vice-Presidente Social

WILTON SOARES RIBEIRO – CEL PM
Diretor de Assuntos Ins�tucionais

WANDERBY BRAGA DE MEDEIROS – CEL PM
Diretor Jurídico

CARLOS FERNANDO FERREIRA BELO – CEL PM
Diretor de Comunicação Social

WILSON OTÁVIO VIEIRA – TEN CEL PM
Diretor Financeiro

CARLOS FREDERICO LUDWIG NETO – MAJOR PM
Diretor de Patrimônio e Secretário

RAFAEL BARROS SANTANA – MAJOR PM
Diretor Social

RAPHAEL BATISTA DE CARVALHO – MAJOR PM
Diretor Despor�vo

AGDAN MIRANDA FERNANDES – CAP PM
Diretor de Assistência Social

DIRETORIA EXECUTIVA – BIÊNIO 2021/2013

SIGA NOSSO !INSTAGRAM
@amerjoficiaismilitares
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No dia 23/09 o Presi-

dente da AME/RJ,

Coronel José Maria

de Oliveira, fez uma visita de

cortesia ao Deputado Coronel

Salema, em seu Gabinete de

trabalho, na Assembleia Legis-

la�va do Rio de Janeiro (ALERJ).

O encontro teve por obje�vo

atualizar os Associados no que

tange o andamento de Proje-

tos de Lei e outras Proposições

Legisla�vas que tramitam na Casa a favor dos

Militares Estaduais.

Segundo o Deputado Coronel Salema,

apesar da mobilização por parte de alguns

Parlamentares e Representantes da Categoria,

até o presente momento, nenhum projeto

PRESIDENTE DA AME/RJ VISITA
DEPUTADO CORONEL SALEMA

Deputado Coronel Salema (centro) ao lado do Coronel Alcântara (seu Assessor
Parlamentar na ALERJ) e do Coronel José Maria.

concernente às Classes PMERJ e CBMERJ foi

encaminhado à ALERJ pelo Governo Estadual.

“Todas as matérias que estão na Casa (ALERJ)

são des�nadas aos interesses dos Servidores

Públicos Civis”, disse o Deputado.

Na oportunidade, o Presidente da AME/RJ

deu ênfase ao trabalho que vem sendo realiza-

do pelo Departamento Jurídico da En�dade,

destacando os desafios específicos à manuten-

ção e ampliação de direitos, conquistas e

prerroga�vas dos Militares Estaduais. Na

sequência, convidou o Deputado Coronel

Salema e sua equipe para uma visita à

Associação a fim de prestar esclarecimentos

sobre a atuação da Frente Parlamentar em

Defesa da Paridade Ampla, Geral e Irrestrita

para as Pensionistas dos Militares do Estado e

sobre o andamento do Projeto de Lei relaciona-

do ao Sistema de Proteção Social dos Militares

(SPSMERJ).

Por fim, o Deputado Coronel Salema

parabenizou o Coronel José Maria pela assun-

ção do cargo e se colocou à disposição da

AME/RJ para as demandas da categoria.
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Lá se vão quase 2 anos

de pandemia, desde

que o primeiro caso foi

registrado na província de

Wuhan, na China, no dia 1° de

dezembro de 2019, segundo

um ar�go da revista cien�fica

The Lancet.

Desde então a doença se

espalhou pelo mundo, infec-

tando quase 200 milhões de

pessoas e levando a óbito

quase 4 milhões de pessoas

(segundo dados atualizados

do Google) até o momento

que foi escrita essa publicação.

Mesmo com o advento da

vacina, que trouxe à humani-

dade a esperança de voltar a

“normalidade”, infelizmente,

isso não vai acontecer. Não no

sen�do literal da palavra

“normal”, ou seja: exatamente

como era a vida antes da

pandemia. Essa foi talvez a

lição mais dura que aprendi

nesses tempos.

Isso porque mui-

ta s d a s m e d i d a s

preven�vas de sanea-

mento e também de

distanciamento social

permanecerão na

nossa sociedade e

serão herdadas pelas próximas

gerações, mesmo quando toda

a população es�ver imunizada.

E mesmo com a imunização, o

v í rus con�nuará por a í ,

sofrendo mutações, e nada

impede que uma nova variante

ainda mais letal surja a qual-

quer momento.

Mas o obje�vo deste texto

não é trazer uma “mensagem

do Apocalipse”, embora seja

impossível abordar o tema

sem uma perspec�va um

tanto sombria. Mas sim, falar

das boas lições que a pande-

mia trouxe, pra mim e certa-

mente pra você, leitor.

Uma das principais lições

que a pandemia trouxe, que na

verdade foi uma confirmação

dessa necessidade, é que

precisamos cada vez mais

cuidar do nosso corpo e da

nossa mente. A imunidade

baixa foi o principal fator pra

que a doença causasse tantas

mortes, e isto nos acende um

alerta sobre a qualidade dos

alimentos que colocamos em

nossa mesa, visto que uma das

principais causas de baixa

imunidade é a má alimentação.

Cuidar da saúde da mente

também é fundamental, pois

experimentamos dias inimagi-

náveis de reclusão total duran-

te os períodos de lockdown, e

�vemos de nos adaptar ao

distanciamento social, um

verdadeiro “desafio” para os

mais populares e extrover�dos.

Outra grande lição que

aprendi é que é fundamental

que estejamos conectados, de

alguma forma.

Se a pandemia nos �rou

ainda que por algum momen-

to a possibilidade de rever os

amigos e entes queridos, a

internet e as redes sociais

foram fundamentais para que

a sensação de solidão fosse

diminuída também durante os

lockdowns. Eu apren-

di a valorizar ainda

mais as pessoas e as

amizades, e o quanto

é importante de-

monstrar isso no dia

a dia, mesmo que por

REFLEXÃO

O QUE EU APRENDI COM A PANDEMIA
Por Eliezer Jerônimo Santos

A pandemia deixou claro pra nós que,
apesar de sermos seres individuais,

fazemos parte de um cole�vo e nossas
mínimas ações refletem nas

pessoas ao nosso redor.
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uma breve mensagem de

texto como: “Bom dia! Tudo

bem por aí?"

Também aprendi que,

independente de nossas

crenças, é imprescindível que

estejamos conectados ao

Criador, muito mais de forma

pessoal do que por meios

intermediários. É esta “cone-

xão” que traz a verdadeira paz

quando a ins�tuição religiosa

faltar ou �ver que fechar as

portas, ainda que momenta-

neamente.

E a maior lição que aprendi

é justamente aquela que está

em nosso meio a tanto tempo,

mas parece ser a lição mais

di� cil de ser aprendida pela

humanidade: é URGENTE que

aprendamos a amarmos e

cuidarmos uns aos outros.

Se a principal forma de

contágio da doença é justa-

mente o símbolo de acordo

entre as partes, ou seja: o

aperto de mãos, eu não posso

ser leviano com o meu próxi-

mo e não cuidar de higienizar

tanto as minhas mãos quanto

os objetos que compar�lho,

seja em casa ou no trabalho.

Se aproximadamente 300

milhões de pessoas no mundo

sofrem de alguma doença

respiratória, e no Brasil essas

doenças a�ngem 44% (quase a

METADE) da população, eu

não posso ignorar este fato e

me comportar como se só a

minha vida importasse, não

me comprometendo com as

medidas sani tár ias , não

concordando em usar másca-

ras em público, não evitando

estar em aglomerações, etc.

A pandemia deixou claro

pra nós que, apesar de sermos

seres individuais, fazemos

parte de um cole�vo e nossas

mínimas ações refletem nas

pessoas ao nosso redor. O vírus

“embarcou” na nossa individu-

alidade e nos fez pra�camente

de “parasitas”, nos usando

como meio de propagação e

contágio para se espalhar pelo

mundo, destruindo famílias e

arrasando economias.

E se é bom termos e

exercermos uma fé verdadeira

com o Criador, também é

extremamente necessário ter

fé na CIÊNCIA.

Não é que você tenha que

acreditar cegamente em tudo

o que dizem por aí (principal-

mente as grandes mídias!),

mas negar fatos e métodos

co m p ro va d o s e a p o sta r

(literalmente) em crendices ou

tratamentos sem qualquer

comprovação de eficácia beira

a insanidade. É primordial não

só ter pensamento próprio,

mas também ter discernimen-

to pra saber separar o que é

FATO do que é FAKE.

O mundo não vai mais

voltar a ser o que era antes de

2019, mas a vida pode ser até

melhor do que era antes.

Basta que pra isso cada um de

nós resolva sermos cidadãos

melhores e ensinemos nossos

fi l h o s a t a m b é m s e r e m

cidadãos melhores.

Fonte: h� ps://prensa.li/

@eliezer.santos/reflexao-o-

que-aprendi-com-pandemia/

REFLEXÃO
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CBMERJ

Corpo de Bombeiros do Rio disponibiliza
à tropa guia com orientações em saúde mental

OCorpo de Bombeiros Militar do

Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ)

lançou, em janeiro deste ano, a

sé�ma edição do Guia de Orientações em

Saúde Mental. O material inclui um novo

capítulo que aborda questões que envolvem o

trabalho da Corporação durante a pandemia.

Com a premissa de que a saúde mental é

essencial para salvar vidas, o guia chama a

atenção para sintomas muitas vezes desperce-

bidos, como alteração do sono e ape�te, perda

de prazer ou alegria em a�vidades antes

consideradas es�mulantes, além de oferecer

orientações de como iden�ficar esses

distúrbios, de que maneira pra�car o autocui-

dado e onde procurar ajuda para enfrentar a

questão.

Para a elaboração da car�lha Orientações

em Saúde Mental para Bombeiros Militares em

Tempos de Pandemia, a seção de Psicologia em

Desastres considerou a natureza do trabalho

da Corporação bastante intenso e com situa-

ções de risco sempre presentes. Também

avaliou a questão do luto vivenciado por

milhares de pessoas, com o aumento sig-

nifica�vo do número de mortes e acome�men-

tos de toda ordem em função da Covid-19.

- Escolhemos janeiro para lançar a car�lha

e para falarmos de Saúde Mental porque nas

campanhas de prevenção de doenças e manu-

tenção de saúde, o primeiro mês do ano é

definido pela cor branca e traz um alerta sobre

a saúde mental. Também culturalmente e

simbolicamente, as pessoas o elegerem para

um novo recomeço, estabelecendo novas

metas, buscando novas a�tudes e criando

novos hábitos. A cor branca está associada à

id ia de uma tela em branco onde podemose

desenhar novas possibilidades na vida - define

a Psicóloga do CBMERJ, Tenente-Coronel

Eliane Cris�ne.

Car�lha elaborada pela seção de Psicologia em
Desastres oferece dicas de como iden�ficar e cuidar de
distúrbios diversos. Esta edição foca também em
questões relacionadas à pandemia.

Fonte: Equipe ACS.

A car�lha Orientações em Saúde Mental para Bombeiros Militares em
Tempos de Pandemia está disponível no site do CBMERJ:

h� ps://www.cbmerj.rj.gov.br/images/CARTILHA/CARTILHA-SAUDE-MENTAL.pdf
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ASSOCIE-SE

PMS E BMS, A AME/RJ
TEM UM CONVITE PARA VOCÊS!

TÃO MAIS FORTES SEREMOS
NA REPRESENTATIVIDADE

QUANTO MAIOR FOR O NÚMERO
DE ASSOCIADOS!

OFICIAIS POLICIAIS MILITARES E
BOMBEIROS MILITARES:

NOSSA FORÇA VEM DOS ASSOCIADOS,
FAÇA PARTE DA AME/RJ!

www.ameriodejaneiro.com.br

facebook.com/amerjoficial

SEJA UM ASSOCIADO.
MAIORES INFORMAÇÕES

PELOS TELEFONES
(21) 2233-1144 / 2516-1994

(21) 98490-0828

Associar-se à AME/RJ é permi�r a
con�nuidade de nossa luta pela
defesa dos direitos e interesses da

classe.

Por isso, a sua par�cipação é fundamental
para fortalecer e respaldar o compromisso
é�co e social da AME/RJ na qualidade de
vida das ins�tuições que representamos,
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, e, por
conseguinte, dos seus integrantes.

As atualizações quanto a andamento de pro-

cessos (INDIVIDUAIS) devem ser buscadas

junto ao Setor Jurídico, e/ou aos advogados

do caso, pelos canais de atendimento dispo-

nibilizados.

A Diretoria.

DEPARTAMENTO JURÍDICO

(PROCESSOS)

Tel: (21) 98490-0829 - Whatsapp (10h às 16h)

E-mail: amejuridico2020@gmail.com

Tels (21) 2233-1144 / 2516-1994 (14h às 16h)

DEPARTAMENTO JURÍDICO

(VPNI = NOTIFICAÇÃO DO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA)

Tel: (21) 98490-0829

E-mail: juridicovpni@outlook.com

Tels: (21) 2233-1144 / 2516-1994 (14h às 16h)

SECRETARIA

(BOLETOS & INFORMAÇÕES)

E-mail: ameriodejaneiro@gmail.com

Tel: (21) 98490-0828 - Whatsapp (9h às 17h)

Tels: (21) 2233-1144 / 2516-1994 (8h às 17h)

FALE COM A GENTE!

AME/RJ
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José Maria de Oliveira. Esse é o nome do

Presidente da Associação de Oficiais

Militares Estaduais do Rio de Janeiro –

AME/RJ. Obs�nado na luta pela garan�a dos

direitos das classes representadas –

PMERJ/CBMERJ –, nos dá a plena convicção

do acerto em o termos elegido como nosso

representante.

Não há dia nem hora em que se diga

cansado, palavra inexistente em seu vocabu-

lário.

Desde que assumiu a responsabilidade de

presidir a AME/RJ, há pouco mais de dois

meses, já esteve no Ministério da Economia,

pelo menos por três vezes, na busca de solução

para os Militares de Inves�dura Federal e seus

Dependentes, tanto os pertencentes à PMERJ

como ao CBMERJ, na parte tocante ao atendi-

mento médico-hospitalar nos hospitais das

duas Ins�tuições, tendo como conclusão a

certeza de que, por meio de um convênio

firmado entre as Corporações e aquele

Ministério, o desconto para o fundo de saúde

poderá ser materializado e, por conseguinte,

resolvido o atendimento.

No dia 30 de novembro de 2021, a comis-

são composta pelo Presidente Coronel PM

José Maria, seus Vice-Presidentes – Coronel

VISITA AO SECRETÁRIO
DE ESTADO DE DEFESA CIVIL E

COMANDANTE GERAL DO CBMERJ E VISITA
A DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALERJ

Da esq.p/dir: Cel PM Wilton, Cel PM Belo, Cel PM Moacyr, Cel PM José Maria, Cel BM Leandro, Cel PM Aziza e
Cel BM Tonhoque.

CAPA



PM Moacyr dos Santos e Coronel PM Aziza

Ramalho – e seus Diretores Coronel PM

Wilton Ribeiro, Coronel BM Adilson Tonhoque

e Coronel PM Fernando Belo foi recebida pelo

Exm° Secretário de Estado de Defesa Civil

(Sedec-RJ) e Comandante Geral do Corpo de

Bombeiros Militar, Coronel BM Leandro

Sampaio Monteiro, em visita de cortesia,

oportunidade em que foram esclarecidos os

termos do Projeto de Lei encaminhado pelo

Execu�vo para a Assembleia Legisla�va do Rio

– ALERJ, que trata do Sistema de Proteção

Social dos Militares Estaduais.

No que respeita à Integralidade e à

Paridade, na fala do Secretário, não há mo�-

vo para preocupação, tendo em vista que os

termos do Projeto foram elaborados com

absoluto cuidado por sua equipe, bem como

pelo então Secretário de Polícia Militar

Coronel PM Rogério Figueredo e sua equipe,

de tal modo que a abrangência de bene� cios

é ampla, não havendo qualquer possibilidade

de perda por parte de quem já se encontra na

ina�vidade.

O Presidente da AME/RJ aproveitou a

oportunidade para comentar sobre o estabe-

lecimento do convênio entre o Ministério da

Economia e o Corpo de Bombeiros Militar para

assistência médico-hospitalar aos Bombeiros

Militares Ina�vos e Pensionistas do An�go

Distrito Federal, bem como foi entregue uma

pauta de propostas cujas proposições levam

em conta questões iminentes que a categoria

representada vem enfrentando.

Encerrada a audiência com o Coronel BM

Leandro Sampaio Monteiro, a Comissão

dirigiu-se à ALERJ, onde foi recebida com

muito entusiasmo pelo Presidente da Casa,

Deputado Estadual André Ceciliano, que

afirmou que o Projeto de Lei garante a

Integralidade e a Paridade. Disse que, antes

de a matéria ser levada a plenário para vota-

ção, fará pelo menos duas audiências públi-

cas para que as manifestações sejam ouvidas

e discu�das.

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

Em seguida, o
Coronel PM José
Maria, o Coronel
PM Wilton e o
Coronel PM Belo
foram recebidos
pelo Deputado
Estadual Renato
Zaca (FOTO), que
se colocou à
disposição da
AME/RJ.

É A A M E / R J C U M P R I N D O , C O M

OBSTINAÇÃO, O PAPEL QUE LHE COMPETE

NA DEFESA DOS ASSOCIADOS E DAS

CORPORAÇÕES QUE REPRESENTA.

Carlos Fernando Ferreira Belo – CEL PM

Diretor de Comunicação Social

CAPA
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ATUALIZAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA/MANDADO
DE SEGURANÇA COLETIVO (SÓCIOS FEDERAIS):
Por força da edição do Decreto Distrital
35.181/2014, o Auxílio-Moradia previsto no art. 3º,
XIV da L. 10.486/02 foi reajustado, razão pela qual
fora impetrado (em 2016) Mandado de Segurança
Cole�vo junto à 16ª Vara Federal sob o número
0037626-25.2016.4.02.5101, solicitando a imple-
mentação na folha de pagamento dos respec�vos
Associados (Ina�vos) do citado reajuste, nos
moldes do Anexo Único daquele Decreto. Essa ação
foi julgada favorável em outubro de 2018, cujo
resultado foi confirmado no TRF2 e nos Tribunais
Superiores (Brasília). Recentemente, o processo
retornou à 16ª VFRJ onde iniciamos, em setem-
bro/21, a execução do julgado com o cumprimento
da obrigação de fazer (reajuste do Auxílio-Moradia
em folha – restrito aos Militares). Posteriormente,
será implementada a liquidação dos atrasados
(diferenças não pagas). O acompanhamento do
processo pode ser feito por meio do link
h � p s : / / w w w. j f r j . j u s . b r / c o n s u l t a s - e -
servicos/consultas-processuais/acesso-aos-
sistemas-processuais, inserindo o número do
processo acima informado.

LEI 13.954/19 – ALTERAÇÃO NO REGIME
REMUNERATÓRIO-PREVIDENCIÁRIO (SÓCIOS
ESTADUAIS E FEDERAIS): A referida Lei introduziu
substanciais alterações no Sistema Remunerató-
rio-Previdenciário dos Militares e Pensionistas,
Estaduais e Federais, com reper-
cussões diversas e efeito financei-
ro concreto, tendo o Setor
Jurídico se posicionado em
reiteradas oportunidades, na
emissão de NOTAS de esclareci-
mento visando clarear a compre-
ensão em torno de diversas
questões advindas dessa Lei,
como Alíquota Previdenciária,
Base de Cálculo, Aplicabilidade da
Simetria de Tratamento com os
Militares das Forças Armadas,
Abrangência da Paridade e

Integralidade, Sistema de Proteção Social dos
Militares, Regularidade da Contribuição Previden-
ciária, o decidido pelo STF no Tema 1177 STF, entre
outros.

PROJETO DE LEI 5.181/21 (SPSMERJ) – PROPOSTAS
DE EMENDA (SÓCIOS ESTADUAIS): O referido
projeto, que tramita em regime de urgência na
ALERJ, apresenta alterações visando alinhamento
das legislações vigentes no ordenamento jurídico
do Estado do Rio de Janeiro com o estabelecido
pela Lei Federal 13.954/19, com destaque para a
Paridade e Integralidade entre A�vos, Ina�vos e
Pensionistas, além da obrigatória simetria com as
Forças Armadas. O texto do PL apresentado pelo
Governo à ALERJ revelou preocupações, diante das
distorções remuneratórias que sugere. Por essa
razão, o Jurídico assessorou a AME/RJ na formula-
ção de proposta de emendas, protocolizada na
ALERJ em 03/12, no intuito de defender os interes-
ses da Classe, em especial, Ina�vos e Pensionistas.

GEE (PA E-12/790/94 – EXCLUSÃO DE R$ 2.419,99
– MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (SÓCIOS
FEDERAIS): Em razão da suspensão da Gra�ficação
de Encargos Especiais/GEE (“DECISAO JUDICIAL
TRAN JUG APO”, R$ 2.419,99) na folha de paga-
mento de alguns Associados de Inves�dura
Federal, a AME/RJ oficiou o Órgão Pagador,
requerendo a adoção de providências a�nentes à
regularização da citada gra�ficação na folha de

A AME/RJ NA DEFESA DOS
INTERESSES DOS ASSOCIADOS
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pagamento dos Associados da AME/RJ (processo
adm. 14021.162267/2021-99). Sem solução, a
Associação impetrou Mandado de Segurança
Cole�vo, postulando, liminarmente, a suspensão
dos efeitos do PARECER 00001/2021/CORESMNE-
M/PRU2R/PGU/AGU de 09/02/2021 da PRU da 2ª
Região e o restabelecimento do pagamento da GEE
no contracheque dos Militares (e Pensionistas), no
exato valor que vinha sendo pago até abril/2021. O
processo tramita junto à 21ª Vara Federal sob n.
50640391420214025101 e pode ser consultado
em h� ps ://www. j f r j . jus .br/consu l tas -e -
servicos/consultas-processuais/acesso-aos-
sistemas-processuais.

AGREGAÇÃO DE OFICIAIS/MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO (SÓCIOS ESTADUAIS):
Acolhendo pedido da AME/RJ no Mandado do
S e g u r a n ç a C o l e � v o n . 0 0 0 8 6 9 8 -
63.2018.8.19.0000, o TJERJ determinou a agrega-
ção de todos os Policiais Militares lotados na
Subsecretaria Militar, incluindo seus órgãos de
assistência direta. A decisão foi efe�vada pela
Secretaria de Segurança por meio da RESOLUÇÃO
SESEG 1.165 de 27/03/18. A medida, ajuizada pela
AME/RJ em 2018, foi implementada após a consta-
tação de que diversos Policiais Militares, embora
lotados na Subsecretaria Militar de Estado da Casa
Civil, figuravam no quadro da PMERJ como
“numerados”, impedindo que o Quadro de Distri-
buição de Efe�vo (QDE) da PMERJ fosse fielmente
cumprido, prejudicando o fluxo de carreira. O
resultado ob�do junto ao Tribunal representou
uma significa�va vitória para toda a Categoria,
convertendo-se na promoção de 90 Oficiais no
âmbito da Corporação, em abril de 2018, seme-
lhante, a propósito, ao que ocorreu em 2016,
quando, por meio de outra Ação Cole�va (MS
0059673-94.2015.8.19.0000) também intentada
pelo Jurídico da AME/RJ visando, naquela ocasião,
a agregação de Policiais Militares lotados na
SESEG-RJ, contemplou-se a promoção de 181
Policiais

VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL/EXECUÇÃO
(SÓCIOS FEDERAIS): O assunto está sendo tratado
em ações individuais em favor dos respec�vos
Associados, visando o cumprimento do julgado,
tanto no que se refere à obrigação de fazer (implan-
tação da VPE aos que ainda não a recebem) quanto
à obrigação de pagar (atrasados). Conforme divul-

gado em nota informa�va, as ações individuais de
execução da VPE tramitam na Jus�ça Federal, em
sua maioria, em fase de análise de critérios de
cálculos (termo inicial e final de juros, hipótese de
compensações, índice de correção monetária etc.).
Noutros tantos casos, �vemos Associados (que não
recebiam) contemplados pela implantação da VPE
em folha. A evolução das ações pode ser consultada
por meio do sí�o eletrônico da Jus�ça Federal, no
l ink h� ps://www.j f r j . jus .br/consultas-e-
servicos/consultas-processuais/acesso-aos-
sistemas-processuais, inserindo o número do
respec�vo processo no campo "Consulta Processu-
al.

ATUALIZAÇÃO DA GEE PARA QUEM JÁ A RECEBE
(SÓCIOS ESTADUAIS): O Jurídico da AME/RJ está
impetrando mandado de segurança visando a
atualização da Gra�ficação de Encargos Especiais
(GEE). A Gra�ficação em questão foi ins�tuída com
base de cálculo correspondente a 60% incidente
sobre as verbas que compõem a remuneração
(exceto adicional de tempo de serviço). Desse
modo, a cada elevação remuneratória, notada-
mente reajuste no soldo, o valor da GEE deveria ser
proporcionalmente reajustado. Entretanto, o
Estado con�nua efetuando o pagamento da GEE no
mesmo valor que foi originalmente ins�tuída no
contracheque dos Militares Estaduais, em descom-
passo com a lógica da revisão geral que alcança as
verbas incorporadas. A demanda está sendo
ajuizada individualmente, sendo que já contabili-
zamos resultados favoráveis em diversas ações. Os
interessados em ingressar com a referida ação
devem contatar o Setor Jurídico da Associação.

DIÁRIA DE ASILADO (SÓCIOS FEDERAIS): A referida
ação ordinária está sendo ajuizada em favor dos
Associados que �veram substancialmente reduzida
a verba denominada Diária de Asilado. A demanda
tem como propósito restabelecer a verba no
percentual original, com base na reiterada jurispru-
dência do STJ, que pres�gia a súmula 162 do ex�nto
Tribunal Federal de Recursos. Pelo menos dois dos
processos ajuizados já conta com decisão de mérito
cujo pedido foi julgado procedente. As ações são
individuais e tramitam na Jus�ça Federal.

GRATIFICAÇÃO DE TRIÊNIO (SÓCIOS ESTADUAIS):
Algumas ações foram instauradas em face do
Estado do Rio de Janeiro em favor dos Associados
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da AME/RJ que �veram abruptamente reduzido o
percentual da Gra�ficação de Triênio. Boa parte
dessas ações teve desfecho exitoso, tendo o
Tribunal acatado a tese jurídica em torno da
aplicação do Princípio da proteção da confiança e a
decadência do poder de autotutela estatal, deter-
minando o restabelecimento do percentual aos
moldes anteriores. Os processos são individuais e
tramitam no TJERJ.

EXCLUSÃO DO AUXÍLIO-MORADIA DO IMPOSTO
DE RENDA (SÓCIOS ESTADUAIS): Em razão do
caráter indenizatório do Auxílio-Moradia (recebido
pelos Militares Estaduais) previsto na Lei Estadual
658/83 e Súmula 148 do TJRJ, a referida verba não
deve compor a base de cálculo do imposto de
renda. Por essa razão, o Jurídico vem assis�ndo
Associados, postulando a não incidência do IR
sobre o Auxílio-Moradia, bem como a res�tuição
do montante descontado indevidamente a �tulo
de IR sobre a referida verba (úl�mos 5 anos),
acrescido de correção monetária e juros, respeita-
da a prescrição quinquenal. Os processos são
individuais e tramitam no TJERJ.

AUXÍLIO-INVALIDEZ E LIMITE REMUNERATÓRIO
(SÓCIOS ESTADUAIS): A ação ordinária em referên-
cia foi ajuizada em favor de Associados cujos
proventos de ina�vidade estavam sendo integral-
mente computados para fins de incidência do
limite remuneratório do Estado, sem que fossem
levadas em conta as verbas de natureza eminente-
mente indenizatórias (art. 37 §11 CF/88), confor-
me é o caso do Auxílio-Invalidez. A demanda teve
como propósito a exclusão da verba de Auxílio-
Invalidez do cômputo do limite remuneratório,
bem como a devolução dos valores indevidamente
descontados a este �tulo nos úl�mos cinco anos.
Os processos são individuais e tramitam no TJERJ,
já tendo no Setor Jurídico resultados favoráveis em
diversas ações.

LEI 14.059/20: REAJUSTE DA VPE/25% (SÓCIOS
FEDERAIS): Conforme informado em reiteradas
NOTAS, a AME/RJ oficiou a COORDENADORA-
GERAL DE PAGAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE
CENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INATIVOS E
PENSIONISTAS do Ministério da Economia, reque-
rendo providências a�nentes à implantação do
citado acréscimo na folha de pagamento dos
Associados da AME/RJ. A íntegra desse o� cio foi
disponibilizada no site da Associação à época
(h� p://www.ameriodejaneiro.com.br/PDF/vpe-
MP%20971-2020.pdf. O requerimento ensejou o
processo administra�vo n. 14021.138464/2020-14,
que acabou possibilitando a implantação do reajus-
te na folha de dezembro/20, de acordo com a nova
tabela, ocasionando, para aqueles que possuem a
vantagem em folha, um aumento significa�vo de
25%. Porém, persistem alguns casos de Associados
que não foram contemplados. Para esses, lançamos
mão de medidas administra�vas junto à Coordena-
ção de Pagamentos/DECIPEX e, mais recentemente,
de ações de cobrança pela via judicial.

VPNI – REVISÃO E/OU REPOSIÇÃO AO ERÁRIO
(SÓCIOS FEDERAIS): A VPNI (Vantagem Pecuniária
Nominalmente Iden�ficada), prevista no art. 61
§único da Lei 10.486/02, vem sendo objeto de
no�ficações pelo Órgão Pagador (DECIPEX/Min. da
Economia), dando conta de processos administra-
�vos de REVISÃO dessa verba e/ou REPOSIÇÃO ao
erário (devolução) dos valores recebidos desde a
implantação da VPE (2014). Desde 2018, temos
assessorado Associados na apresentação de
defesas e recursos administra�vos junto ao
Ministério da Economia, e desde 2020 concentra-
mos esforços na judicialização do tema junto à
Jus�ça Federal, na qual já distribuímos diversas
ações, pedindo a anulação dos procedimentos
administra�vos. Nesse sen�do, temos ob�do
resultados favoráveis na ampla maioria dos
processos.

Além dos assuntos supracitados, outras questões, tanto de natureza individual quanto
transindividual, estão sendo implementadas ou executadas pelo Jurídico, por meio de ações judiciais ou
extrajudiciais, valendo ressaltar que o Setor vem buscando gradativamente aperfeiçoar a assistência
prestada, envidando signi�cantes esforços materiais e humanos para atingir metas de satisfação cada vez
maior, cuja ambição não é apenas atender o associado, mas atender bem, de modo efetivo e e�ciente.

Outrossim, considerando a elevação do volume de trabalho e a crescente demanda, informamos que
os atendimentos presenciais devem ser previamente agendados junto à recepção da AME/RJ.

SETOR JURÍDICO

AÇÕES EM ANDAMENTO
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Opai é o primeiro herói de um filho, e

não resta dúvida de que Anylson da

Silva Durão, Policial Militar e Médi-

co, foi a grande inspiração para que a filha

trilhasse o mesmo caminho. Formada em

Medicina pela Universidade Estadual do Rio

de Janeiro/UERJ (1986-1991), a CORONEL

PM MED LENISE DURÃO UCHOA se especiali-

zou em cirurgia do aparelho diges�vo. Nos

seus 30 anos de atuação profissional – 25

deles dedicados à Polícia Militar –, está à

frente de uma das mais importantes áreas da

Corporação, a Diretoria Geral de Saúde

(DGS), sendo a primeira mulher a ocupar o

cargo. Confira os principais trechos da

entrevista:

AME/RJ – Quando e como a Polícia Militar e

a Medicina entraram na sua vida?

CEL MED DURÃO: Meu pai é Policial Militar,

Den�sta e Médico. (Lenise é filha do Ten-Cel

Dent Anylson Durão, Otorrinolaringologista e

Cirurgião Bucomaxilofacial). Então, eu cresci

com esse exemplo. Me formei em medicina

pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro

(UERJ), em 1991, e na Polícia Militar, em

1996. Nasci no Hospital Central da PM

(HCPM). Ser policial e médica foram quase

hereditários (risos).

Como surgiu o convite para assumir a Dire-

toria Geral de Saúde (DGS)?

Eu trabalhei 22 anos no HCPM. Fui galgando

posições e cargos até chegar ao comando da

Diretoria de Suprimentos de Saúde. Também

passei pelo Curso Superior de Polícia (CSP),

período em que houve a implantação de um

novo regulamento de organização e criação

das novas diretorias setoriais da DGS. São

elas: Diretoria de Assistência à Saúde, Direto-

ria Médico-Pericial, Diretoria de Saúde

Operacional, Diretoria de Suprimentos de

Saúde, Diretoria de Credenciamento e Dire-

toria de Apoio Administra�vo. Também faz

ENTREVISTA

CEL PM MED LENISE DURÃO UCHOA,
DIRETORA-GERAL DE SAÚDE (DGS) DA
POLÍCIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO

CEL PM MED LENISE DURÃO UCHOA,
DIRETORA-GERAL DE SAÚDE (DGS) DA
POLÍCIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO

A Diretora da DGS ao lado do Presidente da AME/RJ,
Coronel José Maria de Oliveira
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parte da estrutura organizacional do sistema

de saúde da PMERJ o Hospital Central da

Polícia Militar, o Hospital da Polícia Militar de

Niterói (HPM-NIT), as quatro Policlínicas,

Cascadura, Olaria, São João de Meri� e

Campos, o Centro de Fisiatria e Reabilitação

da Polícia Militar, o Grupamento Especial de

Salvamento e Ações de Resgate e o Centro de

Medicina Veterinária. Assumi a direção da

DGS em 14 de julho deste ano. É uma felicida-

de e um orgulho poder ser a primeira mulher

à frente da Diretoria Geral de Saúde e ter a

chance de contribuir para a vida das pessoas,

assim como ajudar o Comando da PMERJ na

sua missão de melhorar a Corporação.

O que faz a DGS?

A Diretoria Geral de Saúde (DGS) é um órgão

de Direção Geral da Secretaria de Estado de

Polícia Militar do Rio de Janeiro (SEPM),

subordinada diretamente à Subsecretaria de

Gestão Administra�va – SSGA, que tem o

obje�vo de planejar e supervisionar as

a�vidades técnicas e gerenciais do Sistema

de Saúde da SEPM, por meio das Diretorias a

ela subordinadas e suas respec�vas organiza-

ções de saúde. Em suma, o papel da DGS é o

de gerir todo o sistema de saúde da Polícia

Militar. Destaco também os trabalhos primo-

rosos do SASP (Serviço de Atenção à Saúde

Policial), responsável pelas ações de promo-

ção, educação e prevenção em saúde na

Corporação, e da nossa equipe de Psicólogos,

que cuida tão bem da saúde emocional da

tropa.

Qual é a parte mais di� cil de ser DGS?

Ser o ordenador de despesa, sem dúvida. É

uma responsabilidade grande, mas também

acredito que ela é dividida entre todos. Todos

aqui exercem um pouquinho dessa função.

Qual é a real situação dos hospitais HCPM e

HPM-NIT?

Adotamos a estratégia de mobilizar parte do

efe�vo e de equipamentos do HPM-NIT a fim

de centralizar o devido atendimento aos

Policiais Militares e seus Dependentes no

HCPM. Essa foi a forma que encontramos

para evitar ter as duas unidades funcionando

de forma deficitária. A maior dificuldade que

temos hoje é o efe�vo. O úl�mo concurso

des�nado ao quadro de Oficiais Médicos e

Enfermeiros foi em 2010 e de quadro técnico

de Praças em 1998. O Comando da Corpora-

ção, por meio, é claro, do Secretário de

Estado da Polícia Militar, Coronel Luiz Henri-

que, e do Chefe do Estado Maior Geral

(EMG), Coronel Sarmento, não economiza

esforços para nos apoiar, tratando a área de

ENTREVISTA

A DGS foi criada há 81 anos e desde o início foi
pautada na assistência integral à saúde do
Policial Militar
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saúde com absoluta prioridade. Par�cular-

mente penso que não adianta criarmos uma

megaestrutura de saúde e não ter pessoal

para trabalhar, e vice-versa. Tudo deve funci-

onar em sintonia e com estruturas racional-

mente planejadas.

A Corporação está tomando medidas para

amenizar a deficiência de efe�vo?

Esse tem sido um grande esforço do Coman-

dante Geral. Entre muitas ações devidamente

discu�das e estudadas pelo Comando da

Corporação, há um Projeto de Lei (PL

5053/2021) na Assembleia Legisla�va do Rio de

Janeiro (ALERJ) para a contratação de temporá-

rio, Oficiais e Praças. A ideia é recompor, de

imediato, até 50% do déficit de profissionais,

por meio de processo sele�vo simplificado.

Existe algum planejamento de rea�vação do

atendimento de emergência do HPM-NIT?

A nossa prioridade no momento é suprir o

atual déficit de efe�vo. Tão logo seja possível,

o próximo passo é direcionar parte de atendi-

mento primário (ambulatório) para as PPMS,

de modo a deixar a cargo dos hospitais as

demandas por assistência secundária e

terciária em saúde.

Quais são os �pos de especialidades médi-

cas existentes?

Entre o HCPM e HPM-NIT atuamos com:

Clínica Médica, Ortopedia, Ginecologia

Cirurgia Geral, Angiologia, Pediatria, Cardio-

logia, Endocrinologia, Obstetrícia, Neurolo-

gia, Dermatologia, Urologia, O�almologia,

Nefrologia, Pneumologia, Oncologia, Gastro-

enterologia, Hematologia, Infectologia,

Otorrino, Proctologia, Fisioterapia, Nutrição,

Fonoaudiologia e Psicologia.

Entre 2013 e 2015 alguns oficiais foram

acusados de par�cipar de um esquema de

desvio de recursos do Fundo de Saúde

(FUSPOM). O Policial Militar ainda pode

confiar em seu sistema de saúde?

Eu não tenho a menor dúvida. Confio plena-

mente na minha equipe, caso contrário não

aceitaria o cargo. Em 2022 faço 26 anos na

Polícia Militar. Construí uma carreira sólida

na Medicina. Quem me conhece sabe quem

eu sou. Estou aqui unicamente para ajudar.

Sou grata ao Sr. Secretário da SEPM, o CEL PM

Henrique Marinho Pires, por confiar no meu

trabalho, e por isso me esforço ao máximo.

Não irei decepcionar minha Corporação,

meus Subordinados e meus Comandantes.

Fale sobre o FUSPOM.

É o Fundo de Saúde da Polícia Militar, cons�-

tuído em parte de recursos financeiros

captados por meio das contribuições dos

Policiais Militares A�vos e Ina�vos, seus

Pensionistas e Dependentes, e em parte de

dotação orçamentária estadual. O usuário

�tular, ou seja, o PM e a Pensionista, descon-

ta 10% do valor de seu soldo, acrescido de 1%

para cada dependente habilitado. Assim, o

Coronel PM desconta R$ 273,19 para si e R$

27,00 para cada dependente, e o Soldado, R$

95,00 e R$ 9,00 respec�vamente, o que nem

de perto se compara aos valores cobrados

pelos planos de saúde, e por uma cobertura

bem inferior. Desde 2014 a contribuição para

o FUSPOM é faculta�va, mas é vedada a sua

u�lização por não contribuintes, salvo em

hipóteses específicas relacionadas ao

acidente em serviço. O número de pessoas

assis�das pelo FUSPOM hoje é de 148.051.

Plano de saúde para o Policial Militar. Seria

viável?
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ENTREVISTA

Impagável. Fizemos um trabalho embasado

em uma pesquisa de 2018. Existe uma

tabela que é o valor comercial médio por

unidade de federação, faixa etária e seg-

mentação do valor médio de convênio.

Separamos o público do FUSPOM por idade

e chegamos à seguinte conclusão: o Fundo

paga em torno de R$ 9 milhões por mês.

Convertendo para a tabela, o valor vai para

R$ 97 milhões. Daí a importância de o

Policial Militar aderir ao Fundo, cujo des-

conto é ínfimo com relação aos planos de

saúde.

Como está sendo o trabalho da DGS na

pandemia da Covid-19?

Foi o período mais di� cil pelo qual passamos.

Não paramos um minuto, nos desdobramos

para não deixar faltar nada à tropa. Temos

limitações e dificuldade e negar isso seria

desonesto. Estamos trabalhando firme para

oferecer à tropa um sistema de saúde de

qualidade.

Como a AME/RJ pode ajudar o trabalho da

DGS?

Dando o seu apoio. Estamos trabalhando a

todo vapor, todos aqui estão muito empe-

nhados para fortalecer o sistema de saúde da

nossa Polícia Militar. As portas da DGS estão

abertas para ouvir todas as Associações de

Classe, de Oficiais e Praças. Precisamos estar

unidos, pois dessa maneira conseguiremos

�rar as ideias do papel e colocá-las em

prá�ca. Por fim, a DGS se coloca à disposição

para quaisquer esclarecimentos.

FACEBOOK:
h� ps://www.facebook.com/dgsoficial.pmerj/

SITE: h� p://meufuspom.pmerj.rj.gov.br/

E-MAIL: secretaria_dgs@pmerj.rj.gov.br

SUPORTE MEU FUSPOM E CENTRAL DE
AGENDAMENTO DE CONSULTAS/CALL CENTER
Tels: 2333-2794/2333-2584/2333-2680/2333-2505
End: Rua Evaristo da Veiga, 78 - Centro

HCPM
Tels: 2333-7650/2333-7620/2333-7621
End: Rua Estácio de Sá, 20 – Estácio

HPM-NIT
Tels: 2715-4689/2715-4673
End: Rua Mar�ns Torres, 245 – Santa
Rosa/Niterói

PPM-OLARIA
Tel: 97600-6203
End: Rua Paranapanema, 965 – Olaria

PPM-CASCADURA
Tels: 97576-8393/97688-6085/97348-0035
End: Av. Dom Helder Câmara, 10.199 – Cascadura

PPM – SÃO JOÃO DE MERITI
Tels: 97666-4468/97359-6444 (Números provisórios)
End: Av. Automóvel Club, s/nº – Vilar dos Teles

PPM-CAMPOS
Tels: (22) 2731-5664/2731-6604
End: Rua Gumercindo de Freitas, s/nº
Parque Rodoviário – Campos dos Goytacazes

CFRPM (CENTRO DE FISIATRIA)
Tels: 2290-1616/2334-7494
End: Rua Paranhos, 820 – Olaria

DIRETORIA GERAL DE SAÚDE – DGS
Nosso compromisso é cuidar de você!
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Ao tomar posse como Presidente
da Associação de Oficiais
Militares Estaduais do Rio de

Janeiro (AME/RJ), o Coronel José Maria
de Oliveira reforçou a necessidade de
ações para fortalecer todo o Sistema de
Saúde da Polícia Militar (PMERJ) e do
Corpo de Bombeiros Militar (CBMERJ),
o que resultará em um atendimento
mais célere e eficaz aos usuários.
Inclusive, dentre as 10 propostas
estabelecidas pela Diretoria está a de
empenhar a AME/RJ ao máximo para
que a Emergência do Hospital de
Niterói seja rea�vada.

No tocante aos Militares e Pensionistas do
an�go Distrito Federal, a Assistência Médico-
Hospitalar desse con�ngente tem previsão na Lei
Federal nº 10.486/02, sendo obrigatório o
desconto de fundo de saúde em favor dos fundos
das respec�vas Corporações, PMERJ e CBMERJ,
cabendo ao Ministério da Economia a implemen-
tação de Convênio em nome da União, visando
viabilizar a assistência à saúde desse pessoal.

Sobre isso, tramita naquele Ministério o
Proc. Adm. 14021.131785/2021-61 movido pela
AME/RJ postulando a implementação do referi-
do Convênio. À época, a Associação entrou com
o referido processo exigindo providências
acerca da questão, tudo no intuito de evitar que
o pessoal Federal pudesse ter algum problema
quanto ao atendimento médico-hospitalar (isso
já ocorreu no âmbito do CBMERJ) em função da
ausência do citado Convênio (Decreto 9.545).
Como não houve retorno, o Presidente e o
Advogado da Associação, Dr. Welington Dutra,
reuniram-se no dia 20 de outubro com o
Coordenador de Bene� cios do Departamento de
Central ização de Serviços de Ina�vos,
Pensionistas e Órgãos Ex�ntos (DECIPEX), Sr.
André Luiz Callado, a fim de esclarecer a atual
situação desse Convênio, impera�vo para
garan�r a manutenção da assistência dos
Associados Federais.

Nesse sen�do, ante a importância por parte
das Corporações, a AME/RJ vem nos úl�mos dias
atuando intensamente junto aos Secretários da
PMERJ e CBMERJ para que sejam implementa-
das as providências necessárias à viabilização
desse Convênio junto à DECIPEX.

No dia 11 de novembro, o Presidente da
AME/RJ dirigiu-se pessoalmente ao Quartel
Central do Corpo de Bombeiros e protocolou o
o� cio nº 256/2021 (íntegra no site e facebook)
junto ao Chefe de Gabinete do CBMERJ, Coronel
Alex Borges. De igual modo, o Presidente
compareceu ao Quartel-General da PMERJ, no
dia 16 de novembro e protocolou o o� cio nº
261/2021 (íntegra no site e facebook) junto ao
Chefe de Gabinete da PMERJ, Coronel Renan
Gomes. Ambos os documentos tratam do
mesmo assunto, a Assistência Médico-
Hospitalar aos Bombeiros Militares/Policiais
Militares Ina�vos do An�go Distrito Federal e
e s t a b e l e c i m e n t o d e C o nv ê n i o c o m a
Corporação.

É oportuno frisar que o referido Convênio
deve ser firmado pelos Comandos da PMERJ e
CBMERJ.

É A A M E / R J C U M P R I N D O , C O M
OBSTINAÇÃO, O PAPEL QUE LHE COMPETE NA
DEFESA DOS ASSOCIADOS E DAS CORPORAÇÕES
QUE REPRESENTA.

A AME/RJ EM DEFESA DO FORTALECIMENTO DO
SISTEMA DE SAÚDE DA PMERJ E CBMERJ

CONVÊNIOS
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PL 5181/2021:
AME/RJ VAI À ALERJ DEFENDER INTERESSES DE

PENSIONISTAS E INATIVOS

Em Audiência Pública realizada em 08/12, as
Comissões de Cons�tuição e Jus�ça (CCJ),
de Defesa Civil, de Saúde, de Segurança

Pública, e de Servidores Públicos da Assembleia
Legisla�va do Estado do Rio (ALERJ) deram
con�nuidade ao debate das emendas parlamenta-
res protocoladas ao Projeto de Lei 5.181/21. O
texto, de autoria do Poder Execu�vo, cria o Sistema
de Proteção Social dos Militares do Estado do Rio
de Janeiro (SPSMERJ).

A Associação par�cipou do evento, na pessoa
do Presidente Coronel José Maria de Oliveira,
acompanhado do Dr. Welington Dutra, que na
condição de advogado da AME/RJ, fez uso da
palavra, referindo-se a questões objeto da propos-
ta de emendas encaminhadas no dia 03/12, com
destaque para a necessidade de retroação dos
efeitos da simetria (Integralidade e Paridade) em
relação às Pensionistas com a consequente revisão

dos bene� cios. Também defendeu a gestão do
SPSMERJ pelas Corporações (e não pelo
Rioprevidência como está no PL), solidarizando-se,
ao fim, com o nivelamento do percentual da GRET
(PM/BM) em 192,5% para todos os Militares.

O Presidente da CCJ, Deputado Márcio
Pacheco, antecipou que serão garan�dos os
direitos das Pensionistas e a Integralidade e
Paridade dos Policiais e Bombeiros Militares, na
redação final do projeto. Os Deputados Marcelo do
Seu Dino e Coronel Salema, que também es�veram
na Audiência, concordaram com o encaminhamen-
to do Parlamentar.

A audiência pública foi transmi�da ao vivo
p e l a T V A L E R J , p o d e n d o s e r v i s t a e m
h� ps://www.youtube.com/user/AlerjTV (Vídeos /
Título: Com. Servidores, CCJ, Def. Civil, Saúde e
Segurança - Sist Proteção Social dos Militares -
08/12/21).
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PL 5181/2021:
AME/RJ VAI À ALERJ DEFENDER INTERESSES DE

PENSIONISTAS E INATIVOS

Dr. Welington Dutra, advogado da AME/RJ, durante a audiência na ALERJ

É A AME/RJ CUMPRINDO, COM OBSTINAÇÃO, O PAPEL QUE LHE COMPETE NA DEFESA DOS
ASSOCIADOS E DAS CORPORAÇÕES QUE REPRESENTA

Por Luana Leite



SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL

Acriação do Sistema de Proteção Social dos Militares é uma exigência da Lei Federal 13.954 de
2019. Na mensagem do Governo do Rio enviada à ALERJ, ele é definido como "o conjunto
integrado de direitos, serviços e ações, permanentes e intera�vas, de remuneração, pensão,

saúde e assistência".

CUSTO PARA SERVIDORES. A�vos, Ina�vos e Pensionistas deverão, obrigatoriamente, contribuir para o
Sistema de Proteção Social dos Militares. A alíquota de contribuição será de 10,5%.

REFORMA PREVIDENCIÁRIA. O Projeto de Lei aumenta o tempo de serviço para aposentadoria exigido
de novos PMs e Bombeiros — ou seja, aqueles que entrarem nas Corporações depois da sanção do
texto. Os 30 anos de trabalho necessários hoje passarão a ser 35 anos, sendo 30 em exercício de
funções de Natureza Militar. Os atuais Policiais e Bombeiros Militares que não �verem 30 anos de
serviço até 31 de dezembro de 2021 precisarão cumprir um "pedágio" de 17% sobre o tempo que falta
para a aposentadoria.

MUDANÇA NAS PENSÕES. A proposta também iguala o valor da Pensão Militar à remuneração que o
Servidor �nha na A�va ou na Ina�vidade. Segundo o Rioprevidência, hoje, a pensão é regida pela Lei
Estadual 5260/2008. O cálculo é integral até o valor do teto do Ins�tuto Nacional do Seguro Social
(INSS), atualmente R$ 6.433,57. Se o ins�tuidor recebia, como A�vo ou Aposentado, salário acima
dessa quan�a, o cálculo da pensão é feito com o valor do teto mais 70% do excedente.

TRAMITAÇÃO. A criação do Sistema de Proteção Social dos Militares tem que ser aprovada ainda neste
ano. A ALERJ informou que a proposta deve ser votada em defini�vo, em discussão única, entre 14 e 16
de dezembro. Fonte: Extra.

O texto ainda não �nha sido votado na ALERJ até o fechamento desta edição.

ENTENDA A PROPOSTA

AAssociação de Oficiais Militares Estaduais
(AME/RJ) encaminhou à Assembleia
Legisla�va do Estado do Rio (ALERJ), por

meio do gabinete do Deputado Coronel Salema,
o� cio n. 306/2021 contendo PROPOSTA de
Emenda ao Projeto de Lei 5181/2021, que "Dispõe
sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares do
Estado do Rio (SPSMERJ) e dá outras providências”
(Poder Execu�vo).

O referido Projeto apresenta alterações

visando alinhamento das legislações vigentes no
ordenamento jurídico do Estado do Rio com o
estabelecido pela Lei Federal n° 13.954/19, com
destaque para a Paridade e Integralidade entre
A�vos, Ina�vos e Pensionistas além da obrigatória
simetria com as Forças Armadas. O obje�vo da
AME/RJ é o de contribuir com os debates afetos ao
assunto, uma vez que o PL 5181 revelou algumas
preocupações, ensejando a per�nência dessa
PROPOSTA de Emenda.

Falando nisso...

PROJETO DE LEI 5.181/2021 (SPSMERJ)
PROPOSTA DE EMENDA – ENCAMINHA (OF. Nº 306/2021)

O ofício 306 e a Proposta de Emenda estão disponíveis na

íntegra no Site e Facebook da AME/RJ.

Informa�vo da Associação de Oficiais Militares Estaduais do RJ  -  Nº 86 - 2021 27



Considerando que o Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, fez um comunicado aos
Militares Estaduais se comprometendo a enviar à Assembleia Legisla�va do Rio (ALERJ), no
dia 18 de novembro, a Lei do Sistema de Proteção Social dos Militares (13.954/19), a

Associação de Oficiais Militares Estaduais (AME/RJ) decidiu apresentar ao Secretário de Estado da
Polícia Militar, Coronel Luiz Henrique Marinho Pires, ao Secretário de Estado de Defesa Civil e
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Leandro Sampaio Monteiro, e ao Deputado
Coronel Salema uma pauta contendo duas propostas de interesse das Corporações e das
Pensionistas, cujas proposições levam em conta questões iminentes e relevantes, a saber:

1. Lei 13.954/19 – Pensionistas – Paridade – Integralidade – Aplicabilidade e;
2. Restabelecimento da Gra�ficação por Tempo de Serviço.

A pauta foi protocolada pessoalmente pelo Presidente da AME/RJ, Coronel José Maria de
Oliveira, O� cio 258/2021, no dia 11 de novembro, junto ao Chefe de Gabinete do CBMERJ, Coronel
Alex Borges, O� cio 260/2021, no dia 16 de novembro, junto ao protocolo do Secretário da PMERJ
após Reunião com o Chefe de Gabinete da Corporação, Coronel Renan Gomes, e O� cio 254/2021, no
dia 16 de novembro, junto ao Deputado Coronel Salema, conforme foto abaixo:

*Os três o� cios abordam o mesmo assunto.

É A AME/RJ CUMPRINDO, COM OBSTINAÇÃO,
O PAPEL QUE LHE COMPETE NA DEFESA DOS
ASSOCIADOS E DAS CORPORAÇÕES QUE
REPRESENTA.

OS OFÍCIOS 254, 258 e 260 estão disponíveis
na íntegra no site e Facebook da AME/RJ.

Garan�a / Restabelecimento de Direitos –
Militares / Pensionistas Estaduais – Lei
13.954/19 e LC 194/21 – ENCAMINHAMENTO
DE REIVINDICAÇÔES

Lei 13.954/19 – Pensionistas – Paridade e
Integralidade – Aplicabilidade: No contexto de
alterações no Decreto 667/69 pela Lei
13.954/19, está a Integralidade e a Paridade às
Pensionistas, previstas nos incisos I e II do art. 24-
B, que também trouxe uma PARAMETRIZAÇÃO
em relação ao rol de beneficiários. O art. 24-H do
DL 667/69 impôs, ainda, a manutenção da
SIMETRIA com as regras congêneres dos
Militares das Forças Armadas, sempre que
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DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DO
PRESIDENTE COM A COMISSÃO DO SISTEMA

DE PROTEÇÃO SOCIAL DA AME/RJ
1. Lei 13.954/19 – Contribuição Previdenciária

– Militares Estaduais – STF (RE 1338750 –

Tema 1177) – COMPETÊNCIAS DOS

ESTADOS PARA FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS –

Repercussão do Julgado

2. Teto Remuneratório Estadual - ADI's 3.854 e

4.014 – Aplicação do Entendimento do STF

em Relação aos Militares Estaduais - EC

58/2014 (RJ) – CONSULTA A SEPLAG/RJ

Considerando os eventuais impactos dos

assuntos em referência, em relação aos

Militares Estaduais, essas questões foram

discu�das pela Comissão do Sistema de

Proteção Social da AME/RJ, em reunião ocorri-

da em 10 de novembro, onde aprovou-se:

I. Quanto ao tema “1”: aguardar a regulamen-

tação estadual da Lei 13.954/19 definindo

essa questão, já que segundo pronuncia-

mento oficial do Governador, o Projeto seria

encaminhado à ALERJ em novembro.

Também, divulgar ao quadro social a “NOTA

DE ESCLARECIMENTO” (emi�da em

10/11/2021) subscrita pelo Setor Jurídico da

AME/RJ.

II. Quanto ao tema “2”: encaminhar CONSULTA

formal à SEPLAG, para aquela Secretaria

esclareça se, à luz do entendimento firmado

pelo STF nas ADI's 3.854 e 4.014 e o con�do

no art. 77 XIII da CERJ, os Servidores

Militares Estaduais con�nuarão tendo como

limite remuneratório “o subsídio mensal,

em espécie, dos Desembargadores do

Tribunal de Jus�ça” (atualmente, o subsídio

dos Ministros do Supremo Tribunal Federal),

requerendo, ainda, providência execu�va,

caso seja posi�va a solução da referida

consulta.

A CONSULTA encaminhada à SEPLAG e a “NOTA DE ESCLARECIMENTO”
estão disponíveis na íntegra no site e Facebook da AME/RJ.

houver alteração destas. São conquistas relevantes em favor das Pensionistas. Em relação à aplicação
desse novo Diploma, o seu art. 29 prevê vigência a par�r da respec�va publicação. Porém, os Estados
devem adaptar suas respec�vas leis (que tratam da matéria) às disposições da Lei 13.954/19 (arts. 22,
XXI e 42 §2º da CF/88), cuja regulamentação está sendo discu�da no âmbito da Casa Civil do Governo.

Lei Complementar RJ 194/21 – Ex�nção de Gra�ficação por Tempo de Serviço para Novos
Militares – Implicações Ins�tucionais – Necessidade de Re�ficação: O PLC n.º 48/2021 tramitou e
foi conver�do na lei supra tratando de forma idên�ca MILITARES e Servidores Públicos, categorias
de natureza cons�tucional absolutamente dis�nta, culminando na ex�nção do Adicional de Tempo
de Serviço, não havendo até o momento uma adequada compensação aos Militares Estaduais (e
Pensionistas), sendo certo que tal medida terá potencial impacto na redução de atra�vidade para
ingresso de Novos Militares, além de reflexos nega�vos a médio prazo no agravamento de distor-
ções remuneratórias dentro de idên�cos graus hierárquicos.

SETOR JURÍDICO AME/RJ.



“À Presidência da AME/RJ.

É
com grande sa�sfação que venho informar à Presidência da Diretoria da AME/RJ

que na data de hoje recebi o comunicado do Setor Jurídico na pessoa de seu
advogado Dr.Welington Dutra, patrono de minha causa, a Carta Poder

Judiciário/Jus�ça Federal - Seção Judiciária do Rio de Janeiro, Centro de Conciliação, de
um processo de minha autoria, in�mando a par�cipar da Seção Virtual de Conciliação
através de videoconferência na qual registrei junto àquele Poder a minha sa�sfação e
elogios deste honroso Setor. Gostaria que registrasse em seus assentamentos os meus
sinceros agradecimentos pelo empenho e dedicação do zeloso defensor, não só pelo
valor, mas e muito mais pela vitória alcançada deste associado junto ao este Setor de
Jurídico AME/RJ.

Atenciosamente,
Robson de Almeida Paulo – CEL PM

Associado.”

CONGRATULAÇÕES AO
SETOR JURÍDICO DA AME/RJ

“Prezado Coronel Robson,

Conheço o Dr. Dutra há 12 anos, quando ingressei como Vice-presidente
Administra�vo da AME/RJ. Na verdade, é um orgulho tê-lo em nosso quadro. Seu
trabalho carrega uma disciplina impecável na dedicação, seriedade e

comprome�mento com as causas que assume. Além de ser um ó�mo profissional, o Dr.
Dutra é um grande amigo. Ao lançar-me ao cargo de Presidente da AME/RJ, a primeira
meta que estabeleci à minha gestão foi o de manter o Dr. Dutra e toda a equipe do
Jurídico, pois têm rendido significa�vos resultados a favor das categorias Estadual e
Federal, individualmente e cole�vamente. Agradeço as gen�s palavras que
engrandecem não somente o Setor Jurídico, mas a AME/RJ como um todo. Aqui somos
uma família em evolução e aprendizados con�nuos, mas unida, coesa e focada em fazer
de tudo para entregar exatamente
o que o Associado deseja e espera
da Associação. Vamos em frente!

Já d iz ia Warren Bennis :
“Nenhum de nós é tão inteligente
quanto todos nós juntos.”

Fraternalmente,
José Maria de Oliveira – CEL PM

Presidente da AME/RJ.”

COMENTÁRIO DO PRESIDENTE DA AME/RJ:
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No dia 09 de dezembro de 2021, a Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio

de Janeiro (AME/RJ) recebeu as Associações representantes dos Oficiais e Praças

da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar para um almoço de congraçamen-

to na AME/RJ, obje�vando o fortalecimento cada vez mais sólido das classes representa-

das a buscarem o devido reconhecimento, seja por parte do Governo ou do Legisla�vo

Fluminense.

Na reunião que precedeu o almoço, o Presidente da AME/RJ, Coronel José Maria de

Oliveira, saudou e agradeceu a presença de todos. A reunião também serviu para tratar de

diversos assuntos de interesse das categorias.

Entre os temas em pauta, es�veram o Projeto de Lei nº 5181/2021, que criou o Sistema

de Proteção Social dos Militares Estaduais (SPSMERJ) e que representa um grande avanço e

uma expressiva conquista para os Militares Estaduais.

Outro assunto abordado foi a respeito das audiências públicas que foram realizadas nos

dias 06 e 08 de dezembro, na Assembleia Legisla�va Estadual (ALERJ) para debater o projeto.

O Presidente da AME/RJ falou sobre a par�cipação da Associação na audiência do dia 08, em

que a AME/RJ foi representada pelo Dr. Welington Dutra, Advogado da Associação, que

defendeu em plenário a necessidade de retroação dos efeitos da Simetria (Integralidade e

Paridade) em relação às Pensionistas, com a conseguinte revisão dos bene� cios concedidos

desde dezembro de 2019, assim como a gestão do SPSMERJ pelas Corporações, solidarizan-

do-se, ao fim, com o recebimento do percentual da Gra�ficação de Regime Especial de

Trabalho (GRET) em 192,5% para todos os Militares.

A AME/RJ RECEBE OS PRESIDENTES DAS ASSOCIAÇÕES
DE OFICIAIS E PRAÇAS DA PMERJ E CBMERJ
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O Presidente da AME/RJ garan�u que as Associações manterão regularmente os encontros

com datas e horários a serem oportunamente divulgados. As Associações de Oficiais e Praças

apoiaram a sugestão e afirmaram que as Associações de Oficiais e Praças da Polícia Militar do

Estado do Rio de Janeiro e Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro precisam

estar unidas e irmanadas pelos mesmos obje�vos, o de defender e proteger os interesses de

toda família PMERJ e CBMERJ, A�vos, Veteranos e Pensionistas.

Fizeram-se presentes: Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro

(AME/RJ), Associação de Subtenentes e Sargentos da PM (ASPOM), Centro Beneficente de

Praças Reformadas PM/BM (CBPR), Caixa de Oficiais do CBERJ (COCBERJ) e Caixa Beneficente

da Polícia Militar do Rio de Janeiro (CBPMRJ).

José Maria de Oliveira – CEL PM

Presidente da AME/RJ
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Ainda assim, a “gra�dão é uma
dívida que não tem fim” –
Coronel Salles (PMESP). Nesse

diapasão, nossa mais indelével gra�dão
ao Senhor Governador Cláudio Castro
por haver encaminhado à Assembleia
Legisla�va Estadual (ALERJ) o Projeto de
Lei 5181/2021, que trata da Proteção
Social dos Militares Estaduais e Pensio-
nistas.

Referido Projeto de Lei (PL), diría-
mos, inédito, representa verdadeiro
reconhecimento às Tropas PM/BM, sem
as quais, resumimos, NÃO HÁ VIDA.

No mesmo contexto de gra�dão,
somos gratos a cada Parlamentar Estadual, de
todos os Par�dos, que votaram o PL fazendo
alterações que resultarão em ampliação dos
diretos e conquistas das classes PM/BM.

A AME/RJ, como sempre, imba�vel 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 sen�do, seu Presidente, Coronel José Maria,
incansável lutador, percorreu uma via crucis até
conseguir, se não 100%, mas muito próximo desse
percentual, os obje�vos de defesa ferrenha em
prol dos abnegados Policiais Militares, Bombeiros
Militares e Pensionistas. Juntamente com seus
Diretores, o Coronel José Maria visitou o Secretário

de Estado de Defesa Civil e Comandante Geral do
Corpo de Bombeiros, Coronel Leandro Sampaio
Monteiro, na busca de informações sobre o PL ora
em discussão.

Fez diversas visitas ao Deputado Coronel
Salema, incansável defensor dos nossos sagrados
DIREITOS.

O Presidente da AME/RJ também esteve no
Gabinete do Deputado Márcio Pacheco, Líder do
Governo na ALERJ, com os mesmo obje�vos.

Acompanhado dos seus Diretores, o Presiden-
te da AME/RJ 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: Cel PM Wilton, Cel PM Belo, Cel PM Moacyr, Cel PM José
Maria, Cel BM Leandro, Cel PM Aziza e Cel BM Tonhoque

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 Cel. Salema e Cel PM José
Maria de Oliveira (Presidente da AME/RJ)

“Quando um benefício é recebido com gratidão, está sendo paga a  primeira parcela da dívida.”
Sêneca

A ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES DO RJ – AME/RJ,
MAIS UMA VEZ NA OBSTINADA LUTA EM

DEFESA DOS PM/BM, COM VITÓRIA À VISTA!
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Durante as audiências Públicas levadas a
efeito na ALERJ, o Presidente da AME/RJ se fez
presente com o representante do Setor Jurídico da
En�dade, Dr. Wellington Dutra, que em sua fala em
nome da AME/RJ fez ferrenha defesa em prol de
todos os Militares Estaduais, A�vos, Ina�vos e
Pensionistas, e defendeu, com louvável maestria, a
extensão da Gra�ficação de Regime Especial de
Trabalho (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

As conquistas não estão ainda
materializadas, porquanto depen-
dem, neste momento, da aprova-
ção, sanção e publicação por parte
do Exmo. Governador Cláudio
C a s t ro . A A M E / R J c o n �n u a
vigilante, como sói acontecer, na
defesa dos direitos de todos nós.

Nossa gra�dão estende-se,
pois, ao Senhor Coronel José Maria
de Oliveira, Presidente da nossa
Associação que tanto tem feito por

todos, repe�mos, muitas vezes, sem a propaganda
populista, e sim com ações concretas e efe�vas.

Caros OFICIAIS PM/BM, está na hora de nos
tornarmos mais fortes e mais reconhecidos:
ASSOCIEM-SE À AME/RJ. Essa en�dade 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

cole�vos, sigamos o exemplo de
Santa Catarina, onde a En�dade
tem 98% da oficialidade, A�va e
Ina�va, Associada.

VIVA NOSSA AME/RJ!

VIVA CADA PARLAMENTAR
que nos reconheceu como indis-
pensáveis!

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

Dr. Welington Dutra: Advogado
da AME/RJ

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

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

A AME/RJ mantém em sua sede um restaurante self-

service com ambiente clima�zado, amplo e familiar. O

local funciona apenas para almoço, de segunda a sexta-

feira, das 11h30 às 14h15 (exceto feriados).

Bom atendimento, comida caseira deliciosa, cardápio variado e

preço acessível? Nosso restaurante é tudo isso e muito mais!

Venha conferir!

RESTAURANTE

Valor da refeição: R$ 17,00. Forma de pagamento: Dinheiro, Ticket Refeição (TR), Cartões Visa,
Mastercard e Elo (Débito e Crédito). Temos quen�nha para viagem: R$ 13,90. Não fazemos entrega.
Sobremesas e bebidas à parte. Como cortesia, os comensais têm a seu dispor café, chá, aperi�vo e
água mineral, em bebedouros.

AAME/RJ conta com um amplo salão de

festas com capacidade para 200 (duzen-

tas) pessoas sentadas, distribuídas em 50

(cinquenta) conjuntos de mesas, com 4 (quatro)

cadeiras, que pode ser alugado, sob forma de

contrato, a qualquer interessado.

• Prazo de locação de 5 (cinco) horas (com tolerân-

cia de uma hora para evacuar o local), nos dias

úteis a par�r das 16h e às 13h aos sábados,

domingos e feriados.

• As reservas devem ser feitas nos dias úteis, das 8h

às 17h, com no mínimo 30 dias de antecedência,

na Tesouraria da AME/RJ ou por telefone (21

2233-1144/ 2516-1994).

• Valor da locação do salão: R$ 2.200,00 (Somente

para Associados)

• Acréscimo de R$ 300,00, para qualquer locação

do salão inferior, a fim de cobrir custos de

segurança interna e funcionários.

• Os serviços de Buffet e Ornamentação são

contratados à parte, a critério do locador.

SALÃO DE FESTAS

ASSOCIE-SE - AME/RJ

Fundada em 18 de setembro de 1917, a AME/RJ é uma En�dade Representa�va de Classe, de

âmbito estadual, que congrega oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, da a�va e da

reserva. Tem como principal missão defender os interesses individuais e cole�vos da categoria,

inclusive em questões judiciais e administra�vas. Tão mais fortes seremos na representa�vidade

quanto maior for o número de representados. FORTALEÇA A AME/RJ! ASSOCIE-SE!



NOSSOS CONVÊNIOS

AOPM/SP – COLÔNIAS DE FÉRIAS

Ó�ma infraestrutura para lazer

e descanso, em meio a muita

natureza. Tel.: (11) 2997-8800.

www.aopm.com.br

FACULDADE UNYLEYA – PÓS EAD

Estude com a líder em

P ó s - G r a d u a ç ã o à

Distância no Brasil.

Tel.: 0800 604 2210 - www.unyleya.edu.br

CENTRO DE CATARATA MADUREIRA

Consultas, exames e cirurgias, com

tecnologia de ponta e preços

acessíveis. Rua Ewbanck da

Câmara, 122, Madureira.

Tels.: (21) 2454-7171 / 2489-9156.

www.centrodecatarata.com.br

CLÍNICA DENTÁRIA AROLDO RIBEIRO & FILHOS

Diversas especialidades e

tratamentos que vão

cuidar do seu sorriso por

completo. Av. Dom Hélder Câmara, 6524 -

Pilares. Tel.: (21) 2593-7720.

DROGA RAIA

Descontos especiais em

Medicamentos e itens de

Perfumaria, Beleza e Higiene

Pessoal, em todas as filiais do Rio de Janeiro.

Tel.: 3003-7242 (Televendas).

www.drogaraia.com.br

FAMÍLIA AZUL/PMERJ

Associado têm descontos em

medicamentos nas Drogarias

Pacheco. No ato da compra, informar nº do CPF

e que é conveniado da Família Azul.

www.familiaazulpm.pmerj.rj.gov.br

ORGANIZAÇÃO HÉLIO ALONSO

Desconto nas mensalidades do

Colégio Hélio Alonso e nos

cursos de Graduação, Extensão

e Pós-Graduação na FACHA.

Tels.: (21) 2102-3222 - www.facha.edu.br

SESC RJ

Acesso a diversos serviços nas

áreas de Cultura, Saúde, Lazer,

Assistência e Educação. www.sescrio.org.br

*Os bene� cios são estendidos aos Associados da AME/RJ e seus

Dependentes Diretos mediante a apresentação de Carteirinha de

Sócio, Contracheque (Inves�dura Estadual) ou Boleto (Inves�dura

Federal) atualizados. Para mais informações, entre em contato

pelos telefones: (21) 2233-1144/ 2516-1994.
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