
Nota de Falecimento

                  

A Polícia Militar informou hoje em Nota de Pesar, o falecimento da Policial Militar RE 6395 -9
Keitia Maria Marques da Silva.

  

  SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
  POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA
  GABINETE DO COMANDO GERAL

  

  NOTA DE PESAR 
   

  

O Comando da Polícia Militar, representando o sentimento de todos os seus integrantes,
recebe com pesar a notícia do falecimento da Policial Militar RE 6395-9 KEITIA MARIA
MARQUES DA SILVA, vítima de um mal súbito quando realizava policiamento na FLONA –
Floresta Nacional de Bom Futuro. Ela foi socorrida imediatamente ao hospital, mas já chegou
sem vida.
  A PM KEITIA  era natural de Rio Branço – AC, ingressou na Corporação em 18 de dezembro
de 1998 e servia na Ajudância Geral da Polícia Militar em Porto Velho.            
  A Corporação, apesar de ressentida pela perda de mais um de seus valorosos integrantes,
fortalece seus propósitos em prol da segurança pública, como nossa obrigação para com sua
memória.
  À família enlutada apresentamos sentidas condolências pela perda do ente querido e que
Deus possa lhes confortar neste momento de dor.
  
  Porto Velho, RO, 18  de abril de 2010.

  

ANGELINA DOS SANTOS CORREIA RAMIRES - Cel PM
  Comandante Geral da PMRO
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Nota de Falecimento

“Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que esteja morto,
viverá; e todo aquele que vive, e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto?”

  

João 11:25,26

  

  

Informamos a todos que o corpo da PM KEITIA está sendo velado na Funerária São Francisco
em Porto Velho-RO, e seu sepultamento ocorrerá amanhã (20/04) às 09h00.

  

  

Em tempo, informamos ainda que, (18/04) foi sepultado em Porto Velho-RO, o corpo do 2º
SGT PM  TAVARES (COE), que faleceu sábado (17/04).

  

  

Que Deus, na sua infinita misericórdia e amor consolem todos os familiares e amigos.
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