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ASMIR-PB - 12 anos de Luta
No próximo dia 24 de setembro a ASMIR-PB completa
12 anos de existência. Hoje ainda nos deparamos com inúmeras
diﬁculdades para fazer a nossa Associação mais atuante e mais
producente em termos de benefícios aos nossos associados.
Essas diﬁculdades em vez de nos amedrontar nos estimulam,
pois a cada dia buscamos superar obstáculos e fazer o melhor
para a nossa ASMIR.
Entre os inúmeros fatores que nos motivam está o nosso
passado, o nosso nascedouro. Imaginamos o quanto foi difícil a
sua criação, pois nada havia em termos materiais. Prestamos a
nossa mais reverente e respeitosa continência para aquele grupo
de abnegados que lutando contra tudo e contra todos criaram a
nossa querida Associação. Foram 30 pessoas, hoje conhecidas
como sócios fundadores que com destemor, coragem e
abnegação, erigiram as colunas mestras da ASMIR. Seus nomes
estão inscritos em uma placa aﬁxada na nossa sede, como uma
justa homenagem a seus feitos.
Por uma questão de justiça, não poderíamos deixar de
manifestar a nossa eterna gratidão à nossa coirmã a ASMIR-PE,
cuja experiência e arcabouço nos apoiaram desde os momentos
iniciais e nos ajudaram a dar os primeiros passos.
Ao longo desses 12 anos tivemos algumas
transformações em nossa composição. Se, na origem, éramos
compostos apenas por militares da reserva remunerada e
pensionistas das Forças Armadas, fomos posteriormente
enriquecidos pela inclusão de militares da reserva não
remunerada e, por últimos de sócios civis. Essas mudanças tão
importantes vieram nos irrigar com sangue novo e pujante e
derivaram da nossa crença que o amor ao Brasil não é privilégio
dos militares da reserva remunerada e é e deve ser cultivada por
todos os brasileiros.
A ASMIR foi sempre uma sentinela atenta e vigilante no
que concerne aos valores democráticos e à preservação da
verdade histórica das nossas Forças Armadas. Muitas vezes
fomos aos jornais, rádio e televisão defender a história e o legado
da Contrarrevolução de 31 de março de 1964, defendendo
aqueles que a ﬁzeram e que recentemente foram vítimas de um
revanchismo insidioso e selvagem por parte dos que compunham
o governo ora defenestrado, que utilizaram a máquina
governamental de forma néscia e ímpia por intermédio da
famigerada Comissão da (In)Verdade.
Fomos testemunha durante esses doze anos de fatos que
balançaram e estremeceram os valores republicanos da nossa
Pátria. Vimos ﬂorescer o mensalão, assistimos de camarote o
julgamento e a condenação daqueles que o perpetraram, o que
nos levou a crer que ﬁnalmente a corrupção seria ceifada. Não
levou muito tempo e novos acontecimentos nos mostraram o
quanto estávamos iludidos. O oceânico desfalque da Petrobras,
Eletrobras, Fundos de Pensões, além dos golpes levantados pelas
diversas operações da Polícia Federal e investigações do
Ministério Público Federal demonstraram de forma cabal e
indubitável que o mar de lama era tão grande que ameaçava
engolir o nosso amado Brasil.

A Operação Lava Jato e o impeachment da
guerrilheira Dilma Vana Roussef nos trouxe novo alento. Mas,
assim como ocorreu antes, sabemos que o preço da liberdade é a
eterna vigilância e, a ASMIR, Reserva Ativa, está atenta e
vigilante.
Temos ainda testemunhado a erosão lenta e gradual das
nossas Forças Armadas. Apesar das reiteradas demonstrações de
eﬁciência e competência, mesmo em áreas fora da sua principal
atividade ﬁm que é a defesa da Pátria, além de sermos
considerados pela população como a instituição de maior
credibilidade, não somos aquinhoados pelo Governo numa
proporção justa em relação a tudo que fazemos.
Somos empregados em operação de paz em outros
países, participamos intensamente na construção de obras de alta
relevância para a infraestrutura do país, atuamos em operações
de garantia da lei e da ordem pela falência quase que completa da
estrutura de segurança que competiria aos estados, participamos
de campanhas de saúde, operações de defesa civil e mais outras e
outras sempre que formos acionados.
Não obstante tudo isso, as nossas Forças Amadas estão
chegando em um estágio operacional que há muito ultrapassou o
nível aceitável. Projetos importantes tais como o do Submarino
Nuclear, a renovação dos navios da Armada, esses da Marinha, o
Sistema Integrado de Monitoramento da Fronteira (SISFRON),
conjunto integrado de recursos tecnológicos, abrangendo
sistemas de vigilância e monitoramento, tecnologia da
informação, guerra eletrônica e Inteligência, para reduzir a
fragilidade da nossa fronteira seca, além do projeto Guarani, que
visa a substituição dos blindados obsoletos e ainda o Projeto
Proteger que pretende ampliar a capacidade de se resguardar as
estruturas estratégicas terrestres do país, tais como ferrovias,
aeroportos, usinas hidrelétricas, portos etc., projetos esses
desenvolvidos pelo Exército, além do principal projeto da FAB
que é a renovação dos caças a jato. Todos esses projetos quando
não parados estão andando a passo de tartaruga.
Com relação à nossa remuneração não é preciso que
muito se diga, basta lembrarmos que entre todos os segmentos do
Poder Executivo, para não falarmos dos marajás do Poder
Legislativo e Judiciário, somos o de menor média salarial, como
se já não bastasse as diﬁculdades típicas da carreira militar que,
por sobejamente conhecidas, não iremos citar.
Finalizando, diremos que apesar de todos os percalços e
adversidades, somos felizes em integrar a família militar
brasileira e, como brasileiros, acreditamos na pujança do nosso
povo, na vocação democrática da nossa gente e no porvir
grandioso da nossa Pátria Brasil.

Noel Xavier BUSTORFF
Presidente
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Eventos ASMIR-PB
Posse da Nova Diretoria - Biênio: 2016 a 2018
No dia 31 de março de 2016, foi realizada nas dependências do SESC Cabo Branco, a Posse da Nova Diretoria
da ASMIR-PB, para o Biênio: 2016 a 2018.

Nova Diretoria da ASMIR-PB - Biênio: 2016 a 2018
DIRETORIA EXECUTIVA (DE)
CARGO

NOME
Noel Xavier BUSTORFF
Benedito HONÓRIO da Silva
Reginaldo CLAUDINO do Nascimento Filho
Manoel PAULEMIR de Carvalho

Presidente
Vice-Presidente
1º Secretário
1º Tesoureiro

CONSELHO DELIBERATIVO (CD)
CARGO

NOME
Edson Alberto de MELO

Presidente
Vice-Presidente
Secretário
1º Membro
2º Membro
3º Membro
1º Membro

ÁLVARO Vitorino de Pontes
AMÂNCIO Ferreira Lima
JOÃO MANOEL Farias
Mariano GOMES do Nascimento
João Evangelista da CUNHA
Salvador GENEROSO da Silva

CONSELHO FISCAL (CF)
CARGO
Presidente
Vice-Presidente
Relator/Secretário
1º Membro
2º Membro
3º Membro

NOME
Josemir Nunes SAMPAIO
WALDEMIR de Brito
RANILDO de Almeida
Noel de Oliveira CAVALHEIRO
JAIME Chaves da Costa
FERNANDO de Andrade TEIXEIRA
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Festa Dia das Mães-2016
A Festa do dia das Mães-2016 foi realizada no dia 13 de maio (SEX), no Esporte Clube Cabo Branco (ECCB).
Estiveram presentes ao evento associados e convidados de sócios. Conﬁra algumas fotos.

Seresta do Dia dos Pais-2016
Realizada no dia 19 de agosto (SEX) na Área de Lazer do 15ºBIMtz, a Seresta em Comemoração ao Dia
dos Pais-2016, foi um sucesso.
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Assembleia Geral Extraordinária (AGE)
A Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada no último dia 8 de setembro decidiu homologar o apoio aos
candidatos propostos pelo Conselho Deliberativo. Dessa forma, serão apoiados pela ASMIR-PB: Na chapa que disputa a
Prefeitura de João Pessoa o atual Prefeito Luciano Cartaxo (PSD) e o Deputado Federal Manoel Júnior (PMDB), para
prefeito e vice-prefeito, respectivamente. Para a Câmara Municipal o Vereador Lucas de Brito Pereira, do PSL. Nesse dia
compareceram a Assembleia os três candidatos que expuseram suas plataformas de trabalho aos presentes. Compareceram
ainda o Dr. Eitel Santiago, Sub-Procurador da República e pai do Vereador Lucas de Brito, o candidato a Vereador Dihêgo
Amarante, presidente do PMDB Jovem da Paraíba e ainda a Srª Morgana Macena, Presidente do Movimento Direita Paraíba
e candidata a Vereadora no município de Cabedelo.
Lembramos aos nossos associados e amigos da importância em elegermos os candidatos que apoiamos e, para tal, não
basta votar nos mesmos, mas também indicar seus nomes aos familiares e pessoas da sua amizade.

Passagem de Comando do 1ºGptE
No último dia 13 de setembro ocorreu a Passagem de Comando do 1ºGptE, havendo o Gen Bda Marcos José
PUPIN substituído o Gen Bda Daniel de Almeida DANTAS.
Ao Gen DANTAS apresentamos os agradecimentos da ASMIR-PB pelo apoio e consideração à nossa
associação, desejando-lhe sucesso na nova função.
Ao Gen PUPIN manifestamos nossa satisfação pelo seu retorno ao 1ºGptE, onde exerceu o cargo de Chefe do
Estado-Maior, desejando-lhe muitas felicidades e reiterados êxitos no seu novo comando.
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Curiosidades sobre nosso aumento
Comparando os contracheques de JULHO e AGOSTO, para veriﬁcar a extensão da
insigniﬁcância concedida a título de "aumento", porque sequer compensa a inﬂação no período,
constatei o seguinte:
Acréscimo na RECEITA:

0,5497%

Acréscimo no I.RENDA: 0,7736%
Acréscimo no LÍQUIDO: 0,5298%
Ou seja, o governo da Dilma Roussef concedeu misericordiosamente 0,55 % no Bruto a
receber mas aumenta o Imposto de Renda em 0,77%. Já deixa de ser deboche para ser escárnio a
majoração do Líquido em 0,53%.
Imagino a situação dos companheiros de todos os postos e graduações que, por quaisquer
motivos, não tiveram condições de fazer um patrimônio, por menor que seja, e tenham encargos
extraordinários de saúde, família, etc. Deve ser algo desesperador, principalmente porque
ignorado.
Lamentar é a única coisa que nos resta, já que os apelos não são ouvidos.
Contribuição do Cel TAVARES

Dicas de Saúde
11 dicas para cuidar bem do seu
coração com uma alimentação saudável
Hábitos saudáveis levam a uma vida mais longa e de qualidade. De acordo com Cintia Azeredo –
nutricionista, pequenas mudanças causam grande impacto na redução dos riscos de doenças cardíacas.
Conﬁra as dicas de Cintia Azeredo sobre alguns cuidados com a alimentação para preservar a saúde do
coração.
1. Fracione a alimentação ao longo do dia. Tente fazer várias refeições em menores quantidades (em intervalos de
3 horas);
2. Evite frituras, excesso de gordura, excesso de açúcar, industrializados, embutidos;
3. Modere o consumo de bebida alcoólica;
4. Inclua no cardápio as gorduras “boas”, como o azeite de oliva virgem ou extra virgem, castanhas, nozes,
abacate, peixes como salmão, atum, sardinha. Ajudam a aumentar o bom colesterol e reduzir o mau colesterol;
5. Adicione ao cardápio as frutas, legumes, verduras, pois são boas fontes de vitaminas, minerais, ﬁbras e
antioxidantes;
6. Em especial, as frutas de cor avermelhada são ótimas fontes de substâncias anti-inﬂamatórias, que reduzem os
riscos de doenças cardíacas;
7. Grãos integrais, por serem boas fontes de ﬁbras, minerais e Ômega 3, fazem bem e devem ser mantidos no
cardápio;
8. A semente de linhaça é uma excelente fonte de Ômega 3 e Ômega 6, além das ﬁbras;
9. A aveia é uma ótima fonte de Ômega 3, potássio e ﬁbras solúveis, que agem “limpando as artérias”;
10. As leguminosas, como feijões, lentilha, grão de bico, também são boas fontes de ﬁbras, Ômega 3;
11. Inclua soja no cardápio. Por ser rica em ﬁtoesteróis, auxilia no controle dos níveis de colesterol.
Diponível em: http://corpoacorpo.uol.com.br/dieta/nutricao/11-dicas-para-cuidar-bem-do-coracao-com-alimentacao-saudavel/6569#
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Novo Convênio
Em prol de beneﬁciar o nosso
quadro social, a ASMIR-PB ﬁrmou
um novo convênio com a UNIP.
Com descontos nas mensalidades
para os associados, beneﬁciários e
dependentes, não perca a
oportunidade de fazer sua
graduação e/ou pós graduação.
Para mais informações, entre em
contato com a ASMIR-PB.

Solicitamos aos associados que mantenham seus endereços, e-mails e
telefones atualizados a ﬁm de melhorar nosso contato!

ASMIR-PB
A Reserva Ativa
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES DA RESERVA REMUNERADA,
REFORMADOS E PENSIONISTAS DAS FORÇAS ARMADAS NA PARAÍBA
CNPJ: 07.055.178/0001-89 – INSC. EST.: ISENTO
Av. Epitácio Pessoa, 2.055 – Sala 11 – Bel Center – Bairro dos Estados
João Pessoa-PB – CEP: 58030-002 – Telefax: (83) 3244-4617 (VIV) – Cel.: (83) 9-8650-4772 (Oi)
E-mail: asmirpb@hotmail.com / asmirpb@oi.com.br
Site: www.asmirpb.com.br - Facebook: asmir.joaopessoa

