
NAIS 3º BPM – DIAMANTINA – 14ª GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE 

Rua Pedro Duarte, S/Nº Bairro Romana CEP 39100000  
Tel:38-35321127 Diamantina/MG 
 
Horário de Funcionamento: de 2ª a 6ª Feiras: das 07:00h :às 18:00h; 
 
Fones do NAIS /3º BPM - PABX: (38) 3532-1127 
Marcação de consulta: (38) 3532-1128      Marcação odontológica: (38) 3532-1114 
IPSM: (38) 3532-1122. 
 
HISTÓRICO NAIS 3º BPM  
Ao longo dos anos de historia do 3º Batalhão , a busca pela qualidade no atendimento 
médico hospitalar  aos  militares e dependentes , sempre foi motivado pelo desejo de 
construir um espaço onde pudesse ser recebidos com dignidade. 
 
Criou -se em 1911, a caixa Beneficente, que passou a receber do Estado no ano de 
1934 a contribuição anual de $300.000( trezentos contos de reis ) ; esta foi 
transformada  no  instituto de previdências dos servidores do Estado de minas Gerais 
-IPSM , através  da lei nº 10366 de 28 de dezembro de 1990, com incorporação de 
novos conceitos de seguridade social , permitindo maior abrangência e melhoria na 
assistência prestada aos seus segurados ,dependentes e pensionistas  ( Fonte : www. 
Ipsm.gov.br). 
 
Nos meados do ano 1936, nasce a enfermaria do 3º Batalhão , a qual , passou a 
funcionar na sede da Unidade ; conforme iam se passando os anos , ela cresceu, 
embora ainda faltassem muitos recursos, começou a caminhar e na década de 60, 
passou a ser chamada Formação Sanitária. 
 
Para facilitar a contratação de novos profissionais de saúde , tornou-se necessária a 
instalação de um posto da caixa beneficente e , finalmente em 1982, ela chega ao 3º 
Batalhão . O coronel QOR Jair Faria , foi o  primeiro agente da Caixa beneficente, 
auxiliado pelo ex Cabo Miguel Ferreira Gouveia, trabalharam juntos e de maneira 
brilhante , buscando sempre o melhor para a saúde dos militares do 
3º Batalhão e região. 
 
ATUAL EQUIPE DO NAIS 3º BPM  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tel:38-35321127


A Seção de Assistência à Saúde possui como integrantes, o Cap  Frederico Augusto 
Neves ( dentista ) e Chefe da SAS/3º BPM, Cap Vera Lúcia Alves de Souza ( dentista 
e Clínico Geral), Cap Ana Cristina Alves de Souza ( Psicologa), 2º Ten Marcelo 
Ferreira Sousa ( médico-cardiologista), 1º Sgt QPE Márcia Helena Machado, (Auxiliar 
de Enfermagem), 1º Sgt PM José Jorge de Souza , (IPSM), 1º Sgt PM Adalgisa 
Gomes Teixeira Rodrigues, (Auxiliar Administrativo), 2º Sgt QPE Serafim dos Santos 
Júnior, (Auxiliar de Enfermagem), 3º Sgt BM Elisardo José Silva, (Recepcionista) Cb 
PM Wanderley das Mercês Ribeiro, (Auxiliar Administrativo e dos dentistas) e Sd QPE 
Silvana da Conceição Oliveira,.(Técnica de Enfermagem), Juntos eles têm 
desenvolvido excelentes trabalhos que garantem sempre um atendimento de 
qualidade .    


