
CANDIDATOS PRONTOS PARA SERVIR À 
SOCIEDADE EM 29 MUNICÍPIOS CAPIXABAS

INFORMATIVO

PROJETO POLÍTICO MILITAR - ES

O Projeto Político Militar (PPM) caminha 
para um inédito pleito municipal, no qual  
12 candidatos a Prefeito e 52 a Vereador estão 
oferecendo seus nomes à sociedade capixa-
ba em 29 municípios. 

Com o propósito de ampliar a participação 
de militares no campo político, potencializan-
do candidaturas que contribuam para o de-
bate público de forma democrática, o proje-
to, que existe desde o início dos anos 2000, já 
contribuiu para que alguns candidatos milita-
res alcançassem mandatos. 

 Em 2018, o PPM alcançou seu ápice, atin-
gindo enorme eficiência em seus trabalhos, 
com sucesso no nível estadual e federal. 

"No pleito de 2006, já conseguimos colocar 
dois deputados estaduais, o Da Vitória e o sar-
gento Waltinho. Continuamos avançando e, 
em 2018, fizemos dois deputados estaduais, o 
coronel Quintino e o capitão Assumção; um 
deputado federal, o Da Vitória, e ajudamos a 
eleger o senador Marcos Do Val, que, apesar 
de não ser militar, o ‚adotamos’, uma vez que 
nessa Eleição teríamos direito a dois votos e 
tínhamos apenas um candidato, o subtenente 
Assis, que teve uma expressiva votação”, re-
cordou o capitão Victorino, que representa a 
Associação dos Militares da Reserva, Reforma-
dos, da Ativa da Polícia Militar, do Corpo de 
Bombeiros Militar e Pensionistas de Militares do 
Estado do Espírito Santo (ASPOMIRES). 

META
O capitão Pontes, que faz a captação 

de pré-candidatos e também representa a 
ASPOMIRES, disse que a meta para o pleito 
de 2020 é dobrar o número de parlamentares 
eleitos a partir do PPM.  "Hoje, temos um prefeito, 
o Weliton, em Iúna, e queremos chegar a três, 
além de chegar a 40 vereadores (hoje são 
20). Nossa visão é também preparar o campo 
político para 2022”.

Ele destacou ainda a importância do trabal-
ho desempenhado antes do registro das can-
didaturas. "Na captação de candidaturas, nós 
respeitamos todos os militares que venham a 
disputar o pleito municipal. Contudo, obede-
cendo aos preceitos do PPM, alguns foram se-
lecionados, aqueles que desde o início parti-
ciparam e estão andando junto com o PPM. 
Orientamos para que eles sigam o lema "so-
ciedade justa e segura”, focando na discipli-
na, na competência e na honradez. Temos 
uma gama de militares que estão vindo por 
fora e vamos respeitar essas candidaturas”.

CAPITÃO 
VICTORINO
ASPOMIRES

CAPITÃO 
PONTES
ASPOMIRES

DA VITÓRIA
DEPUTADO 
FEDERAL
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SOCIEDADE
O presidente do Projeto Políti-

co Militar (PPM), major Bolzan, 
que representa a Associação 
dos Oficiais Militares do Espírito 
Santo (ASSOMES), destaca que 
os militares têm sido bastante 
procurados pela própria so-
ciedade para participarem do 
meio político.  

"Eles trazem a credibilida-
de de quem foi selecionado 
pelo Estado e se comprome-
te a defender da sociedade, 
colocando a própria vida em 
risco. Além da disciplina e éti-
ca impostas na PM e no Corpo 
de Bombeiros, os militares têm 
a experiência de conhecer os 
problemas da sociedade, en-
tão eles têm no campo políti-
co uma forma de colaborar e 

solucionar algumas questões, 
prestando apoio e auxílio aos 
cidadãos”, destacou Bolzan.  

Uma das principais carac-
terísticas do PPM é seu caráter 
apartidário. Com o intuito de 
fomentar a participação do 
número máximo de seus inte-
grantes no processo eleitoral, 
é pregado o respeito à opção 
ideológica de todos os mem-
bros para que haja efetiva par-
ticipação democrática. 

Por conta de algumas ca-
racterísticas históricas do siste-
ma eleitoral, especialmente no 
que tange às regionalidades e 
peculiaridades que envolvem 
uma candidatura militar, fica 
a critério dos candidatos a es-
colha partidária que ofereces-

se melhores oportunidades de 
alcançar seu mandato. 

"Não podemos deixar de en-
fatizar que o PPM não contem-
pla projetos pessoais ou par-
ticulares, pois o foco está na 
coletividade”, ressaltou Bolzan.

MAJOR BOLZAN
PRESIDENTE DO PPM

EXPERIÊNCIA
A inserção dos militares no 

campo político vem da neces-
sidade de contribuir não ape-
nas com o quesito “segurança 
pública”, mas também com 
outras demandas da socieda-
de, como sociais, esportivas e 
de saúde.

“Entendemos que o proble-
ma da insegurança em nosso 
Estado e no País não é ape-
nas um problema de Polícia ou 
Bombeiro, e sim uma mudança 
de paradigma e de cultura. 
Estamos diretamente dentro 
do processo no dia a dia, quer 
seja no trabalho na área de se-
gurança e também, principal-

mente, em nosso convívio soci-
al, convívio este que é a nossa 
origem, em que participamos 
diariamente de todas as maze-
las da sociedade. 

Por muitas das vezes, apenas 
o envolvimento policial ou a 
extinção do incêndio resolvem 
apenas o fato de maneira mo-
mentânea. Precisamos pensar 
em um projeto macro e envol-
vimento a longo prazo. Acredi-
tamos que trabalhar o humano 
como ser humano será sempre 
o melhor caminho. Esta expe-
riência que vivemos na própria 
pele nos torna capazes de par-
ticipar dos projetos e decisões

políticas”, disse Elson Fernan-
des, diretor da Associação dos 
Bombeiros Militares do Espírito 
Santo (ABMES).

ELSON FERNANDES
DIRETOR DA ABMES



03

CONHEÇA OS CANDIDATOS A PREFEITO NO 
ESPÍRITO SANTO APOIADOS PELO PPM:

(Municípios em ordem alfabética)

CARIACICA

CABO JOEL DA COSTA SUBTENENTE ASSIS

ALEGRE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CAPITÃO RÔMULLO SUBTENENTE PAULO SÉRGIO
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CONHEÇA OS CANDIDATOS A PREFEITO NO 
ESPÍRITO SANTO APOIADOS PELO PPM:

DOMINGOS MARTINS GUAÇUÍ

DIOGO ENDLICH JAUHAR

GUARAPARI IÚNA

CORONEL FERRARI CORONEL WELITON
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CONHEÇA OS CANDIDATOS A PREFEITO NO 
ESPÍRITO SANTO APOIADOS PELO PPM:
PIÚMA SÃO DOMINGOS DO NORTE

PAULO COLA MAJOR CRISTIANO MALACARNE

VIANA VILA VELHA

CABO MAX CORONEL WAGNER
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ASSOCIAÇÕES

Desde 2019, a ACS, a ASSES, 
a ASSOMES, a ASPOMIRES e a 
ABMES incorporaram o proje-
to, com finalidade única de 
conferir legitimidade e visibili-
dade ao trabalho que já exis-
tia desde a primeira metade 
dos anos 2000. 

“O PPM tem se mostrado um 
projeto vencedor desde o iní-
cio. É uma forma de levar nos-
sa experiência de cumpridor 

de regras e a disciplina do am-
biente militar a serviço da po-
pulação. É a primeira vez que 
conseguimos juntar todas as 
associações no projeto, dando 
legitimidade ao mesmo, com 
todas as associações represen-
tando os militares”, disse o 2º 
tenente BM Baiocco, vice-pre-
sidente da Associação de Sub-
tenentes e Sargentos do Espíri-
to Santo (ASSES).

BM BAIOCCO
VICE-PRESIDENTE DA ASSES

MARCO
O PPM é um marco na his-

tória das instituições, revelando 
o amadurecimento das repre-
sentações no que tange ao 
senso comum, independente 
de instituição, classe ou posto. 

“Vejo a união das asso-
ciações no PPM como um 
passo que revela o amadure-
cimento das entidades repre-
sentativas de classe. Esse tra-
balho mostra a estruturação e 

o desenvolvimento político do 
conhecimento político entre os 
militares, mostrando para a so-
ciedade a capacidade de se 
organizar dentro do processo 
democrático. O que se busca 
não é base política, é estar in-
serido na sociedade e nos pro-
cessos que vão definir o futuro”, 
disse o cabo PM Goes, diretor 
da Associação de Cabos e Sol-
dados (ACS). 

PM GOES
DIRETOR DA ACS

PROPÓSITO
O papel do PPM é atuar de 

forma organizada para que o 
número excessivo de interessa-
dos em contribuir com a socie-
dade no campo político não 
atrapalhe as pretensões da-
queles que têm mais chances 
devido ao trabalho já realizado. 

"O projeto veio para suprir a 
necessidade da participação 
dos militares de maneira de-
mocrática nas decisões de 
esfera municipal, estadual e 
federal, trazendo assim o ver-

dadeiro sentimento de perten-
cimento nas discussões políti-
cas, nas quais nós também 

fazemos parte”, destacou o 
presidente do Projeto Político 
Militar, major Bolzan.



07

CONHEÇA OS CANDIDATOS A VEREADOR 
NO ESPÍRITO SANTO APOIADOS PELO PPM:

ÁGUA DOCE DO NORTE

BRUM TENENTE SEBASTIÃO GONÇALVES VIEIRA POLICIAL

ALEGRE BAIXO GUANDU

CABO JONCICLÉ COMANDANTE FERNANDO PAULO SARGENTO FARIAS

BARRA DE SÃO FRANCISCO

BOM JESUS DO NORTE

PM LUIZ MORAES 2º SARGENTO EVANDRO GREGGIO CABO LEOPOLDO

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CASTELO
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SARGENTO NUNES SARGENTO SABINO SARGENTO WILLIAN

CABO FONSECA PROFESSORA NILDA SARGENTO MICHELE

CARIACICA

ADEUIR SARGENTO FEITOSA SOLDADO OLMIR CASTIGLIONI

COLATINA

CONHEÇA OS CANDIDATOS A VEREADOR 
NO ESPÍRITO SANTO APOIADOS PELO PPM:
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CONHEÇA OS CANDIDATOS A VEREADOR 
NO ESPÍRITO SANTO APOIADOS PELO PPM:

DOMINGOS MARTINS

GILMAR BORLOT FABINHO

IBATIBA

SARGENTO LEAL

ITAPEMIRIM

SARGENTO PACHECO

ITAPEMIRIM

PAULO BOMBEIRO

LINHARES

SARGENTO ROMANHA

CABO BONADIMAN

MARILÂNDIA

SARGENTO ÁUREO FALCÃO

MARATAÍZES

WELITON SILVA
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CONHEÇA OS CANDIDATOS A VEREADOR 
NO ESPÍRITO SANTO APOIADOS PELO PPM:

SARGENTO BATISTA CABO TIKEIRA

MARILÂNDIA NOVA VENÉCIA

SARGENTO MATHEUS

PEDRO CANÁRIO

CABO VENTURINI VILSON

RIO BANANAL

HÉLIO SCHEIDEGGER

RIO NOVO DO SUL

SANTA MARIA DE JETIBÁ

SARGENTO ROGÉRIO SCHEREDER JOZAIL DO BOMBEIRO

SÃO MATEUS

CORONEL MARCELO ASSIS

SERRA
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CONHEÇA OS CANDIDATOS A VEREADOR 
NO ESPÍRITO SANTO APOIADOS PELO PPM:

SERRA

HILTINHO VASCONSELLOS SARGENTO ALOIR SARGENTO JUNIOR

VILA VELHA

PM CHICO SIQUEIRA PM VICTOR GATTO ROBINHO PM

DR. BEZERRA

VILA VELHA

ALAN AVELAR

VIANA

SUBTENENTE ALTAIR CANDEIAS

SERRA
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CONHEÇA OS CANDIDATOS A VEREADOR 

NO ESPÍRITO SANTO APOIADOS PELO PPM:
VILA VELHA

SARGENTO BERNARDES SARGENTO VAINER CABO LEONARDO

VITÓRIA

VITÓRIA

CAPITÃO ALOIR ROCHA PRATINHA SARGENTO DA SILVA

SARGENTO ROBERTO CAETANO

VITÓRIA ASSOCIAÇÕES PARCEIRAS
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CRESCIMENTO

O Fórum Brasileiro de Segu-
rança Pública divulgou, na 14ª. 
edição de seu anuário, de-
monstra a força das polícias e 
dos militares na política brasilei-
ra. Segundo dados compilados 
no relatório, extraídos da Rece-
ita Federal, do TSE e do IBGE, 
policiais e membros das forças 
armadas, ativos e inativos, to-
talizavam 5.605.466 pessoas, 
ou 3,8% do eleitorado nacional 
em 2018.

Esse número, já alto, torna-se 
maior considerando que esses 
profissionais são casados, têm 
filhos e outros parentes, e que o 
tamanho médio da família bra-
sileira é de 3,3 pessoas. Ou seja, 
potencialmente, cerca de 18,5 
milhões de pessoas estariam 
diretamente ligadas às famílias 
policiais e militares.

Assim, quase 9% da popu-
lação brasileira está direta-
mente associada às agendas 
e aos temas que, desde 1988, 
foram sendo negligenciados 
por governos e pelas políticas 
públicas. Nos últimos anos, in-
tegrantes desse grupo têm 
buscado eles próprios assumi-
rem posição de destaque no 
processo decisório nacional, 
ocupando cargos eletivos nas 

Câmaras Municipais e Assem-
bleias, e, mais recentemente, 
até como chefes do Executivo.

Não à toa, entre 2010 e 2020, 
ao menos 25.452 policiais e 
membros das Forças Armadas 
candidataram-se a cargos de 
natureza eletiva no Brasil, o 
que corresponde a 1,6% do to-
tal de candidaturas do país no 
mesmo período. Desses, 1.860 
se elegeram até 2018.

QUALIFICAÇÃO
Quando um Bombeiro ou Policial coloca a farda e repre-

senta a instituição, ele tem compromisso institucional e con-
stitucional. Seu compromisso é com a sociedade.

O mesmo vale para quando ele assume a missão de re-
presentar o povo. Seja para a Câmara de Vereadores ou 
para a Prefeitura, o candidato carrega consigo a discipli-
na e a honradez para as quais se dedicou em seus papéis 
enquanto militares.

HELIOMAR A. JUREWISKI
VICE-PRESIDENTE DA ABMES

Convocamos todos os nossos militares e familiares 
a apoiarem e divulgarem os candidatos apoiados 

pelo Projeto Político Militar. Votem nos candidatos 
de sua região e ajudem a fortalecer nosso 

trabalho de ética e responsabilidade e nossa 
representativide por todo o território capixaba. No 
dia 15 de novembro, votem neles com confiança!


