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Editorial

2018 - O ano que não terminou!

Após o impeachment da DILMA ROUSSEF, quando o as denúncias apresentadas contra ela e, demonstrando total
Brasil entrou na pior recessão “nunca antes vista nesse país”, com a inabilidade de gestão, deixou que um problema pontual derivado do
economia em frangalhos, desemprego em alta e a “vaca indo para o aumento do preço do diesel, se transformasse em uma bola de neve – a
brejo”, todos os economistas vaticinaram que, dado a dimensão do greve dos caminhoneiros, que por muito pouco não soterrou a nação.
estrago, somente em 2018 o Brasil entraria nos eixos.

Por que estamos falando nisso tudo? Em outubro, mais uma

Em 2016, assim como em 2015, foi mais um ano de recessão, vez, os brasileiros irão às urnas para escolher um novo presidente,
agora ampliada pela crise política, resultando em queda da novos governadores, novos senadores, deputados federais e
arrecadação, déﬁcit de R$ 170,5 bilhões, redução no PIB em 3,4% e o estaduais. Essa será uma eleição atípica, com uma forte bipolarização
dólar a mais de R$ 4,00. Todo esse cenário foi agravado pela falta de ideológica. Como uma ressonância aos apelos por uma intervenção
conﬁança dos investidores, crise ﬁscal nos estados e queda na militar, decidimos por uma intervenção militar não pela força das
arrecadação de tributos, resultando em um brutal aumento na taxa de armas, mas sim pela força das urnas, a via mais democrática que
desempregos.
Em 2017, apesar do ﬁm da recessão, em termos técnicos, o

existe.
Teremos militares disputando todos os cargos: a Presidência

Brasil ainda sentiu fortemente os efeitos da “herança maldita” da da República, Governos Estaduais, Senado, Câmara Federal e
Dilma. O desemprego continuava em alta, o crescimento era píﬁo e o Assembleias Legislativas em todos estados. A liderança de JAIR
aumento do PIB foi inexpressivo, chegando somente a 1%, após duas BOLSONARO, até agora conﬁrmada pelas recentes pesquisas
quedas consecutivas de 3,5% em 2015 e 2016.

eleitorais, bem como a forte acolhida dos nomes dos militares

Um dos principais fatores que contribuíram para o Brasil não candidatos a outros postos, vêm provocando reações não muito
decolar foi a nefasta conversa entre o Presidente MICHEL TEMER democráticas em outros candidatos e ainda em determinados setores
e o JOESLEY OLIVEIRA, um dos donos da JBS, em um encontro da mídia, que de forma perversa e insistente vem com denúncias do
clandestino resultante de armação engendrada pelo então Procurador passado, alicerçadas em indícios fraudulentos e desprovidos de
Geral da República, RODRIGO JANOT e avalizada pelo Ministro credibilidade, querendo mudar a história dos governos do regime
EDSON FACHIN, do STF, situação até hoje não bem explicada, militar. Tudo para inﬂuenciar negativamente na opinião dos eleitores
com reﬂexos catastróﬁcos para a economia do país, haja vista que a acerca dos militares.
credibilidade presidencial foi ao fundo do poço, impedindo que

Permaneçamos atentos e vigilantes. No dia das eleições

reformas essenciais ao país, tal como a da previdência, não decolasse. vamos sufragar o nome dos nossos companheiros militares, pois nós,
Mas esse gigante chamado Brasil é teimoso e, mesmo aos melhores que ninguém, sabemos os valores que eles defendem. Essa é
solavancos, experimentava pequenos espasmos de euforia, ora era o a hora da união da família militar em torno dos nossos candidatos para
desemprego que diminuía, ora era uma ligeira melhora no ajuda-los a fazer o Brasil retornar aos caminhos ditados pelo lema
crescimento da produção industrial, melhores expectativas do PIB e espelhado em nossa bandeira: ORDEM E PROGRESSO.
assim por diante. Ocorre, todavia, que a Presidência da República,

TUDO PELA PÁTRIA. BRASIL ACIMA DE TUDO!

dada a sua situação fragilizada, só consegue olhar para o próprio

João Pessoa, PB, em 12 de junho de 2018.

umbigo, buscando formas não republicanas para debelar

Noel Xavier BUSTORFF
Presidente da ASMIR-PB - Biênio: 2018 a 2020
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Eventos ASMIR-PB 2017

53º Aniversário da Revolução de 31 de Março de 1964

Dia das Mães

Forró dos Namorados

Festa do Dia dos Pais
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Eventos ASMIR-PB 2017
13º Aniversário de Fundação da ASMIR-PB

Confraternização Natalina

Os eventos da ASMIR-PB são realizados com muito esforço e dedicação. Não deixe de prestigiálos, a sua presença é muito importante para nós!
Mantenha os seus dados cadastrais (telefone, e-mail e endereço) atualizados para facilitar o nosso
contato e garantir a sua presença nos eventos.

De interesse do Associado
Prezado(a)s Associado(a)s,
Tendo em vista nova interpretação jurídica quanto à
questão de conversão de licenças especiais em pecúnia, de
conformidade com notícia veiculada no INFORMEX Nº 011 DE 16 DE ABRIL DE 2018, em anexo, referente ao direito de
o militar promover a conversão em pecúnia, na forma de
indenização, da Licença Especial adquirida até 29 DEZ 00,
não gozada e não computada em dobro para ﬁns de
antecipação da passagem para a inatividade remunerada,
informo que esse assunto trazido ao nosso conhecimento por
nosso associado JULIO CESAR DE AGUIAR CRUZ, (83) 99644-0670, bem como o seu endereço eletrônico de contato:
dr.julio.aguiar.adv@gmail.com que também exerce a
advocacia, foi levado à apreciação do Dr. Sílvio, nosso
Assessor Jurídico, que visualizou boa possibilidade de êxito
para os que se enquadrem nos parâmetros estabelecidos pelo
novo entendimento. Assim, tanto o Dr. Silvio como o Dr.
Aguiar, estão aptos para atender às demandas dos associados,
de acordo com as normas estabelecidas no contrato ﬁrmado
entre a ASMIR-PB e o nosso Assessor Jurídico.
Observações: Como Propor a Ação Judicial?
Tem direito a propor a Ação Judicial com o objetivo de
ser indenizado, todo militar das Forças Armadas ou herdeiros
legais destes em caso de falecimento do titular que, tendo
passado para a inatividade há menos de 5 (cinco) anos,

e tendo cumprido 30 (trinta) ou mais anos de efetivo serviço, não
gozou integralmente alguma das Licenças Especiais a que teria
direito até a edição da MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.21510/2001.
Cada Licença Especial não gozada deverá ser indenizada
com o valor equivalente a última remuneração recebida na ativa
multiplicada pelo número de meses devidos pela Licença Especial
não gozada, acrescida de juros e correção monetária.
Atenção para o Prazo Prescricional! Mesmo tendo direito,
o Militar não poderá propor Ação Judicial, se decorridos mais de 5
(cinco) anos de inatividade.
A Ação deverá ser proposta na Justiça Federal por
Advogado devidamente habilitado, com poderes de representação
outorgados por procuração.
Para ingressar com a Ação, o Militar das Forças Armadas
deverá reunir os seguintes documentos:
1) RG Militar;
2) Portaria de Reserva ou Reforma;
3) DOU onde foi publicada a inatividade;
4) Ficha Financeira do último ano de serviço militar;
5) Folhas de alterações (Assentamentos) do último ano de Serviço
Militar ativo; e
6) Ficha Controle (que acompanha a Portaria de Reserva
Remunerada).
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Eventos ASMIR-PB 2018
Eleições-2018

No dia 24 de março (SÁB), foi realizada na sede da ASMIR-PB as eleições para o Biênio: 2018 a 2020.
Concorreu a eleição a Chapa única UNIÃO E TRABALHO, liderada pelo sócio e então Presidente Noel Xavier
BUSTORFF.
Conﬁra abaixo a Nova Diretoria da ASMIR-PB - Biênio: 2018 a 2020 e fotos do evento.
DIRETORIA EXECUTIVA (DE)
Presidente:
Noel Xavier BUSTORFF
Vice-Presidente: Bendito HONÓRIO da Silva
1º Secretário:
Reginaldo CLAUDINO do Nascimento Filho
1º Tesoureiro: Manoel PAULEMIR de Carvalho
CONSELHO DELIBERATIVO (CD)
- 9 ŕ ℓ◘■ ! ▄ĽśŉĊ◘ ŕ ś MELO
- ÁLVARO Vitorino de Pontes
- AMÂNCIO Ferreira Lima
- JOÃO MANOEL Farias
- João Evangelista da CUNHA
- Salvador GENEROSO da Silva
- Mariano GOMES do Nascimento
- ÁGUIDA Maria Galvão Serafim

CONSELHO FISCAL (CF)
- Josemir Nunes SAMPAIO
- FERNANDO de Andrade TEIXEIRA
- RANILDO de Almeida
- Noel de Oliveira CAVALHEIRO
- JAIME Chaves da Costa
- Edmilton NUNES da Silva

Posse da Nova Diretoria da ASMIR-PB

A posse da Nova Diretoria da ASMIR-PB foi realizada no dia 04 de abril (QUA), nas dependências do Esporte
Clube Cabo Branco. Juntamente com esse evento, realizamos as comemorações do Dia 31 de Março,
consultamos os sócios em relação a alterações no Estatuto Social e Regimento Interno da Associação e houve a
aprovação dos Balancetes Financeiros (BF) - Período: 2016 a 2017.
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Eventos ASMIR-PB 2018
Dia das Mães-2018

A ASMIR-PB prestigiou todas as Mães que compõe o nosso quadro social em um Almoço Dançante realizado
no dia 19 de maio (SÁB), no Esporte Clube Cabo Branco. Na ocasião, foram doados brindes para as Mães
oferecidos pela ASMIR-PB. Agradecemos o apoio do Serviço Social do Comércio (SESC) que sorteou 1 (uma)
diária no Hotel SESC Cabo Branco, bem como a Pizza Mia que sorteou 4 (quatro) rodízios para as mães
presentes.
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ASMIR-PB fazendo o bem...
A ASMIR-PB, em alguns eventos, tem tido como objetivo arrecadar
doações a serem distribuídas a Instituições carentes que necessitam de nossa
ajuda para continuarem funcionando. Agradecemos a todos os associados que
tem contribuído com essa empreitada por fazer a sua doação em nossos
eventos sociais. A instituição escolhida para receber as doações foi a AMEM
(Associação Metropolitana de Erradicação da Mendicância).
Queremos continuar a fazer o bem e contamos com a ajuda de vocês!

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 – Tel.: (83) 3244-4617 (VIV) – Cel.: (83) 9-8650-4772 (Oi)
E-mail: asmirpb@hotmail.com / asmirpb2004@gmail.com
Site: www.asmirpb.com.br - Facebook: asmir.joaopessoa

