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FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

“Não feches o coração; ouve, antes, a voz de Deus.”
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DESCONTO INDEVIDO



Associados
PM e Pensionistas não associados
Convidados

Crianças até 4 anos
Crianças de 4 a 11 anos
Acima de 11 anos

TABELA DE PREÇOS - BAIXA TEMPORADA
(Diária = Hospedagem + Café da Manhã)

de 1º de setembro a 30 de novembro

R$ 45,00
R$ 54,00
R$ 75,00

grátis
50%

integral

Associados
PM e Pensionistas não associados
Convidados

Crianças até 4 anos
Crianças de 4 a 11 anos
Acima de 11 anos

TABELA DE PREÇOS - ALTA TEMPORADA
(Diária = Hospedagem + Café da Manhã)

de 1/12/2014 a 31/1/2015

R$ 60,00
R$ 72,00

R$ 100,00

grátis
50%

integral

ASSOCIADOS
R$ 300,00

PM e PENSIONISTAS não associados
R$ 360,00

CONVIDADOS
R$ 500,00

CRIANÇAS
conforme tabelas abaixo

PREÇOS
NATAL E REVEILLON

SORTEIO DAS VAGAS
4 de novembro - 15 hs

Sede
PREÇOS

NATAL E REVEILLON

  COLÔNIA DE FÉRIAS MARES DO SUL
Av. Clara Martins Zwarg, 485 - Bopiranga - Itanhaém (SP)
(13) 3425-1096  -  3425-6849  -  colonia@aomesp.com.br

 (11)
3188-7515
3188-7521
3188-7526

RESERVAS
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Ten PM Nagib Salomão
Ten PM Claudionor Diniz de Lima Floquet

CONSELHO FISCAL
Presidente

Cel PM Antônio Vicente
Vice-presidente

Maj PM João de Deus Braga

Conselheiros
Ten PM Darci Miranda de Couto (secretário)

Ten PM Laercio Apparecido Basso
Pens. Adélia Silvina de Andrade Sampaio

Suplentes
Maj PM Yolando Bruno de Lima

Ten PM Daniel D’Attilio
Ten PM Álvaro dos Santos Romão

REGIONAL TAUBATÉ
R. Dr. Renato G. Guimarães, 13 -  (12) 3632-6343

Diretor: Ten PM Arlindo Lemes
REGIONAL SANTOS

Av. Dino Bueno, 18 -  (13) 3231-8067
Diretor: Ten PM Wilson Alves Barreto

REGIONAL CAMPINAS
R. Pinheiro, 125 -  (19) 3272-6171

Diretor: Cap PM Renato Avelino da Silva
REGIONAL BAURU

Al. Dama da Noite, 456 -  (14) 3237-4000
Diretor: Ten Cel PM Silvio Orti

REGIONAL SOROCABA
R. Prof. Francisca Queiroz, 697 -  (15) 3221-0119

Diretor: Cel PM Luiz Alberto Pezato
REGIONAL JACAREÍ

R. Cons. Antônio Prado, 136 -  (12) 3961-9230
Diretor: Maj PM Ismael Xavier de Oliveira

REGIONAL RIBEIRÃO PRETO
R. João Clapp, 1300 -  (16) 3612-1950
Diretor: Ten PM Dalvo Rodrigues Mango

CLARINADAS DA TABATINGUERA
Diretor-responsável

Maj PM Dércio Chiconello - MTb 7.935
Enc. Setor: Maria Lúcia Alves de Souza

Produção Geral
Mídia Empresarial Comunicações

Jornalista Responsável: Silvio Forato - MTb 21.106
Impressão: Plural Indústria Gráfica

Redação, Administração e Publicidade
R. Tabatinguera, 278 - CEP 01020-000 - São Paulo

 3188-7500 - clarinadas@aomesp.com.br

DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente

Cel PM Jorge Gonçalves

Vice-presidente
Cel PM Hilda Magro

Diretor Jurídico
Ten Cel PM Norio Arita

Diretor Social e Marketing
Maj PM Dércio Chiconello

Diretor Financeiro
Cap PM Marco Aurélio Ramos de Carvalho

Diretor Administrativo
Cel PM Mauro Rocco D’Ângelo

Diretores Adjuntos
Ten PM Silvio dos Reis Oliveira

Ten PM Vitor Mendes
Ten PM Silvio Martin

Ten PM Enio Francisco de Oliveira
Suplentes

Ten PM Oswaldo E. Nascimento (Assessor)
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Ao longo de minha carreira, em função das expe-
riências vividas, desde quando era Guarda Civil aqui
em São Paulo, sempre imaginei que uma entidade de
classe deveria ser, para nós, policiais, um dos princi-
pais fatores de qualidade de vida, especialmente para
aqueles que, depois de muitos anos de luta, deixam o
serviço ativo.

Com base nesta concepção, podemos avaliar a
amplitude de visão que tiveram os idealizadores da
atual AOMESP, e quais teriam sido os comentários
daqueles oficiais que, reunidos no Jardim da Luz, no
dia 25 de janeiro de 1935, após participarem das co-
memorações de aniversário da Cidade de São Paulo,
concluíram pela necessidade de ser criada uma entida-
de como esta, que veio a ser fundada em 25 de março
do mesmo ano, com o nome de Associação dos Ofi-
ciais Reformados da Força Pública.

O tempo se encarregou de transformá-la na potên-
cia que é a atual Associação dos Oficiais Militares do

EDITORIAL

No curso
de uma jornada

Jorge Gonçalves
Cel PM - Presidente

Estado de São Paulo, a nos-
sa AOMESP.

Hoje temos certeza que es-
ta Administração, já no seu segundo mandato, está
atingindo seus objetivos principais, não só no aspec-
to social mas também na realização de atividades,
até mesmo a custo zero, para os associados(as), de
forma a proporcionar-lhes tranquilidade e seguran-
ça, visivelmente notadas, quer na Sede, quer nas Re-
gionais, em cada semblante das pessoas que encon-
tramos ou nos relacionamos no dia a dia.

Sobre esse aspecto, sentimo-nos orgulhosos em ser
citados como a melhor das associações vinculadas
à Polícia Militar, até agora conhecidas por nossos
companheiros. Estejam certos de que, durante nosso
mandato, tudo faremos para manter elevado esse grau
de contentamento, essa confiança que nos é deposi-
tada no desempenho de nossas missões, como dire-
tores da AOMESP.



Aposentação da Policial Militar

WELLINGTON NEGRI DA SILVA
Negri Advogados Associados

Rua Tabatinguera, 140 - 3º andar - conjuntos 312/318 - São Paulo (SP) -  3101-2665   3101-0598

PARECERPARECER

Recentemente, em 15 de maio de 2014, foi publicada a
Lei Complementar 144/14. A inovação está em deferir apo-
sentação especial às servidoras dos quadros das forças de
segurança pública. Não se trata de lei específica, destinada
a uma ou outra força policial, mas sim de regra geral que
deve abranger, indistintamente, todas as mulheres, desde
que sejam servidoras policiais.

Apesar do amplo espectro da lei, a dizer para todas ser-
vidoras policiais, há quem defenda que o novel legislativo
não contempla Policiais Militares. Segundo alguns intérpre-
tes, haveria a vedação do artigo 142 da Constituição Fede-
ral a impedir a incidência da LC 144/14; aliás, esta compreen-
são é vulgar, não acho promissora esta distinção entre ser-
vidoras civis e militares, pois a benesse tem origem na ativi-
dade policial e só.

Em regra, a policial reuniria condições de se aposentar,
voluntariamente, a partir de 25 anos de contribuição previ-
denciária, desde que desempenhasse 15 anos em atividade
estritamente de natureza policial.

Onde está o ganho? Está nos cinco anos a menos para a
aposentadoria, antes eram 30.

Ocorre, porém, que o Poder Executivo do Estado de São
Paulo nada fez até aqui. Quero estar errado, mas penso que
resistirá olimpicamente, a exemplo do que já faz em relação
ao abono permanência e ao aumento do piso previdenciário
para os servidores que sofrem com moléstias graves. Assim
como a aposentadoria especial, estes benefícios estão pre-
vistos na Constituição Federal e até então ignorados pelo Go-
verno Paulista.

Desejaria ser muito ingênuo, jejuno para crer que esta
mora não é intencional.

Daí, ainda que pareça repetitivo, há necessidade de or-
ganização representativa da classe policial, pois a saída é ir
ao Poder Judiciário – e aqui pensamos na representação co-
letiva, com vistas a atender, em um só processo, toda a co-
munidade de policiais femininas, garantindo a este univer-
so de servidoras o direito de gozo da LC 144/14, assim co-
mo já fizemos em relação ao abono permanência e à altera-
ção do piso previdenciário, cujos sucessos foram alcança-
dos.

A AOMESP está atenta, e já convocou o nosso escritório
para a solução do problema. A princípio pensamos em um
Mandado de Segurança Coletivo, mas queremos acreditar
que os próximos 45 dias, tempo necessário para a impetra-
ção do writ coletivo, sejam suficientes para o Estado, volun-
tariamente, passar a ser signatário da LC 144/14.

Sabemos que este periódico chega ao Comando Geral,
à Casa Militar, aos olhos de secretários de Estado e até ao
Governador; portanto, fica um convite amistoso para que o
Executivo aja, siga os comandos da LC 144/14, caso contrá-
rio atuaremos legalmente para este fim.

Realmente quero acreditar que o Executivo pode e deve
respeitar a Lei Federal em comento; estamos em ano eleito-
ral, e, segundo as pesquisas, o Governo atual deve conti-
nuar por mais quatro anos, sendo minimamente inteligente
cumprir sua obrigação o quanto antes, sem que seja obri-
gado por ordem judicial a ser futuramente alcançada pela re-
presentação pujante da AOMESP.

Caso o Estado proveja a legislação é preciso que faça sem
restrições, exatamente como está na LC 144/14, do contrá-
rio restará à AOMESP tomar as providências necessárias, o
que fará nos próximos 45 dias, exceto se a lei bandeirante
vier a ser publicada antes.

Não é provocação, quero realmente acreditar no Esta-
do cumprindo seus deveres com a classe Policial Militar. Es-
tamos precisando vivenciar esta reaproximação com a tro-
pa; o momento, ao menos na minha visão, é de absoluto des-
contentamento. Penso que o nosso trabalho deva ser mini-
mizado, os ganhos do servidor deveriam vir pelas mãos do
Governador e não por ordens judiciais, a obrigação primá-
ria do líder é reconhecer os direitos daqueles subordina-
dos ao seu comando.

Se duvidarem da minha opinião quanto ao sentimento
da tropa em relação ao Governo, basta promover uma en-
quete imparcial e velada, onde o policial opinante não será
identificado, aliás, prática muito comum nas grandes em-
presas, quando o empregador deseja estar mais próximo
de seus colaboradores.

O que me deixa mais feliz do que uma ação judicial vito-
riosa é que esta sequer venha a existir; porém, estamos
prontos e teremos o imenso prazer de poder expressar, em
sede de Mandado de Segurança Coletivo, uma mínima par-
te do descontentamento do Policial Militar de nosso Esta-
do, que não é exagerado – basta dizer que somente em
2014, tristemente, já estamos próximos de 70 militares as-
sassinados durante o serviço ou por razão deste, não sen-
do honrosa esta teimosia em negligenciar direitos da tropa,
ora já garantidos por força de Lei Federal e da Constituição
Federal.

Enfim, esperamos que façam a Lei, do contrário estamos
prontos para atuar no campo jurídico.

Até a próxima. Fiquem com Deus!
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ASSUNTOS JURÍDICOS

1. Recálculo dos Adicionais Temporais
Processo nas instâncias superiores aguardando jul-

gamento dos recursos da parte contrária. Devido à decisão
emanada pelo STF, que reconheceu a inexistência de
repercussão geral da questão, foi feita petição, em ju-
lho/2014, requerendo seja(m) julgado(s) preju-
dicado(s) o(s) recurso(s) interposto(s) pela par-
te contrária, para inadmiti-lo(s), e a conse-
quente remessa dos autos principais para a
Vara de Origem para dar prosseguimento na
execução.

2. Recálculo da Contribuição Previdenciária paga por seus
associados que apresentam doenças graves incapacitantes

O processo aguarda prolação de sentença.

3. Não incidência de imposto de renda sobre a verba que
seus associados recebem a título de RETP

O processo está no Tribunal de Justiça desde 9/12/2013
aguardando julgamento do nosso recurso de apelação.

4. Abono Permanência
Processo aguarda prolação de sentença.

5. URV
O processo está no TJ desde o dia 13/3/2014 aguardando

julgamento.

6. ALE
Aguardando pagamento final.

7. Absorção do ALE (incorporação do va-
lor do ALE integral ao padrão de 100%)

O processo está pendente de ser en-
caminhado para o Tribunal de Justiça
para ser julgado nosso recurso de ape-
lação.

8. GAP
O processo transitou em julgado e está

em fase de cumprimento de sentença (apostila e fornecimen-
to das planilhas dos valores atrasados).

9. Pensão integral
O processo transitou em julgado e está em fase de cum-

primento de sentença (apostila e fornecimento das planilhas
dos valores atrasados).

10. Descongelamento do valor do adicional insalubridade
O processo transitou em julgado e está em fase de cum-

primento de sentença.

11. Execução judicial do ALE (período de 28/8/2008 até a
presente data)

Aguardando cálculos do contador.

CIAF NÃO PODERÁ CONTINUAR
DESCONTANDO ALE PAGO A MAIS, COMO DIZ

A AOMESP, por intermédio do escri-
tório Negri Advogados Associados, aca-
ba de ganhar mais uma ação na Justiça
em favor de seus associados. Desta vez,
trata-se do desconto que o CIAF (Cen-
tro Integrado de Apoio Financeiro)
vem promovendo no holerith de vários
policiais militares a título de “restitui-
ção de valores de ALE pagos a mais”.

O juiz Marcos Pimentel Tamassia,
da 4ª Vara da Fazenda Pública, mani-
festou decisão favorável ao Mandado de
Segurança Coletivo impetrado pelo ad-

vogado da AOMESP. Na quarta-feira, 17
deste mês, ele tornou pública a decisão,
em caráter de liminar, ordenando que
o CIAF “se abstenha de descontar qual-
quer valor nos vencimentos/proventos
dos associados da impetrante (AOMESP),
referente ao decidido nos autos da ação
coletiva... até decisão judicial em con-
trário, sob pena de desobediência”.

Jurisprudência - O juiz concedeu a
liminar à AOMESP citando um agravo re-
gimental do Superior Tribunal de Jus-

tiça, que firmou entendimento de “não
ser devida a restituição de valores pa-
gos indevidamente a servidores de boa-
fé, com base em interpretação errônea,
má aplicação da lei ou equívoco da Ad-
ministração”.

A questão será julgada pela 4ª Vara,
em primeira instância. Se a AOMESP sair
vencedora, os valores que foram des-
contados serão devolvidos. Não há data
prevista para o julgamento. No entanto,
a AOMESP, em face da jurisprudência,
não acredita na derrubada da liminar.

ANDAMENTO DAS OUTRAS AÇÕES
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INVESTIMENTO

DUAS REFORMAS
VÃO AGITAR A SEDE
EM OUTUBRO

Outubro será um mês de intensa
movimentação na Sede por conta de
duas grandes obras que serão levadas a
cabo para proporcionar mais conforto
e segurança aos associados e também
aos frequentadores do restaurante. Os
projetos já foram aprovados, e logo
no começo do mês pedreiros, car-
pinteiros e pintores devem come-
çar a frequentar o espaço. São duas
obras grandes, planejadas para co-
meçar e acabar dentro do mês.

A primeira delas é a reforma
total do telhado do “Solar da Taba-
tinguera”, onde estão localizados
o restaurante e o salão onde são
realizadas as reuniões das quintas-
feiras e os bailes das quartas-fei-
ras. Todas as telhas dos 630 metros
quadrados da área, que já têm mais
de 30 anos de uso, serão substituí-
das. Depois de colocadas as novas
telhas, será instalada uma manta
que garantirá maior proteção con-
tra as águas das chuvas (vai come-
çar já, já...), e finalizadas com ca-
lhas, cumeeiras, bocais e embol-
samento geral. O madeiramento,

que ainda se apresenta em ótimas con-
dições, não será trocado. Iniciada a
obra, os problemas com infiltração de
água estão com os dias contados.

Sauna - A outra reforma se dará
na sauna, e a principal obra será na sa-
la da sauna seca. Todo o madeiramen-
to (forração das paredes, bancos e en-
costos) será trocado, com material
apropriado para aguentar a frequên-
cia dos associados por mais dez anos.

No começo deste mês, a Diretoria
Administrativa já fez a troca do gera-
dor da sauna a vapor; o que está lá,
agora, é um modelo atual, blindado
em aço inox, que garante vaporização
em um minuto. O novo gerador tam-
bém proporciona economia de ener-
gia pois está equipado com um termos-
tato que reduz o consumo em até 40%.
A garantia é de um ano.
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INVESTIMENTO

Continua a todo vapor a reforma do prédio da Regional
Taubaté. Este mês está sendo feita a troca do telhado, coisa
antiga, com mais de 50 anos, que atormentava a vida dos fun-
cionários e associados na época das chuvas. O madeiramento
está sendo reforçado para receber as telhas novas.

A obra também inclui melhorias na parte do telhado que
corre em direção à rua Mariano Moreira, que cobre a área
que abriga a mesa de bilhar. A ideia é deixar o ambiente mais
arejado e claro, em benefício dos frequentadores.

O sistema hidráulico do prédio, que é de ferro, também
está sendo substituído, assim como as caixas d’água, fabrica-
das em amianto; o PVC vai garantir maior durabilidade, com
vantagens de manutenção e conservação. Os dois banheiros

REGIONAL TAUBATÉ
EM OBRAS

da área de convivência também passam por reforma geral.
A obra está sendo realizada sem prejuízo do funciona-

mento da Regional. Incomoda um pouco, por causa do baru-
lho e da poeira, mas a direção está contando com a compre-
ensão de todos os funcionários e associados. Em um mês tu-
do estará novo de novo.

EM RIBEIRÃO PRETO, SALÃO
DE FESTAS QUASE PRONTO

As fotos ao lado mostram o
novo Salão de Festas da Regio-
nal de Ribeirão Preto, em fase
final de construção. O próximo
passo, depois da construção do
piso e do telhado, será a finaliza-
ção da rede elétrica e a reforma
da cozinha. Em seguida, acaba-
mento e pintura, o que incluirá
toda a fachada do prédio.

Esta é uma importante obra
para a AOMESP e para o corpo as-

sociativo, principalmente para a
região de Ribeirão Preto. O sa-
lão servirá para abrigar os even-
tos promovidos pela Regional,
como a confraternização de ani-
versariantes, e também será co-
locado à disposição dos associa-
dos para realização de eventos
particulares. Não associados po-
derão alugá-lo, o que constituirá
importante receita para o caixa
da Regional.

MFCI IBÉRICA UNION
CORRETORA DE SEGUROS

“Habilitada e capacitada para oferecer à AOMESP
e à FAMÍLIA POLICIAL-MILITAR as melhores cotações
de seguros com as maiores e mais confiáveis
SEGURADORAS do mercado.”

NÃO CONTRATE SEGURO SEM NOS CONSULTAR. TEMOS AS MELHORES COTAÇÕES DO MERCADO.

LARGO SÃO FRANCISCO, 26 - (11) 3104-6272 / 3105-0847 / 97542-8717 / 95630-1608 / luizroberto@ibericaunion.com.br

Veículos Vida Previdência Privada

Residenciais Responsabilidade civil

Pessoal Consórcios

Fianças locatícias dentre outros...
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VOLUNTARISMO

ARTE SOLIDÁRIA EM SANTOS
No dia 29 do mês que vem, associa-

das e associados da AOMESP Regional
Santos vão se reunir em torno da últi-
ma Confraternização de Aniversarian-
tes do ano. Nesse dia, estarão à venda (e
tudo será vendido, com certeza!) uma
infinidade de panos de prato bordados
ou pintados por um grupo de se-
nhoras que toda semana de-
dicam muito de seu tem-
po para fabricar essas pe-
ças.

O produto da venda
tem destino certo. Como
acontece todos os meses,
o total arrecadado será do-
ado para duas instituições de
caridade. Uma delas, a “Casa da
Vovó Benedita”, é uma creche para cri-
anças carentes. A outra, a “Associação

Casa da Esperança”, é
um centro de reabilita-

ção para portadores de defici-
ência física e mental. As duas institui-
ções têm sido ajudadas por essas volun-

tárias já há bastante tempo.”Todo mês a
gente consegue vender muitas peças, e
o dinheiro é uma renda extra para as
duas casas”, conta Lurimar Barreto, di-
retora-social da Regional e coordena-
dora do grupo de voluntárias.

Solidariedade - Alice, Ana Maria,
Edna, Lavínia, Maria Helena, Nice, Te-
resinha e Tetê, além de Lurimar, cons-
tituem a espinha dorsal do grupo; elas
não faltam nunca. Várias outras asso-
ciadas comparecem de vez em quando,
e sempre que podem dão sua colabora-
ção. Elas trabalham principalmente a
pintura em panos de prato, um traba-
lho que é finalizado com crochê. É um
material de boa qualidade, cuja maté-
ria-prima é adquirida pela Regional.
No dia da confraternização de aniver-
sariantes, não chega para quem quer.

As mulheres que participam do gru-
po de Artes Plásticas da regional endos-
sam o pensamento de milhares de ou-
tros voluntários país afora. Quem tra-
balha gratuitamente para minimizar o
sofrimento alheio ganha mais do que
dá. Todos têm certeza de estar colabo-
rando para a construção de um mundo
melhor, mais humano e mais solidário.
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ANIVERSARIANTES DO MÊS

HOMENAGEM DO CORAL AOMESP
AOS NASCIDOS EM SETEMBRO
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Depois da
entrega dos
presentes aos
aniversariantes,
Coral AOMESP

apresentou duas
canções e
encantou o
público

Sob regência do maestro Ricardo, homens e
mulheres do Coral AOMESP ensaiam toda semana
preparando-se para shows em ocasiões especiais

Na confraternização de aniversarian-
tes de setembro, realizada dia 9, o Coral
AOMESP encantou o público que lotou o
Salão Social com uma breve e especial
apresentação. Sob regência do maestro
Ricardo, entoou a “Canção do Soldado”
(letra do Ten Cel Alberto Augusto Mar-
tins e música de T. de Magalhães) e “No
Rancho Fundo” dos brilhantes Ary Bar-
roso e Lamartine Babo. Os dedicados
homens e as mulheres que compõem o
Coral foram muito aplaudidos.

Antes deles, a Diretoria da AOMESP

chamou os aniversariantes para entregar um mimo a cada um. O mes-
tre-de-cerimônias Cel Ricardo Jacob, vice-presidente do Conselho De-
liberativo, disse que os associados são a razão de ser da Associação, e
“são eles quem nos indicam o que fazer para seguir adiante”.

O presidente da Diretoria Executiva, Cel Jorge Gonçalves, agrade-
ceu a todos pela presença e enfatizou a importância dos associados,
confessando-se emocionado em participar de mais um evento de ani-
versariantes. “Conclamo a todos a participar mais dos nosso atos, e,
assim, nos ajudar a levar adiante esta Associação no nível em que ela
está”, finalizou, sob aplausos.
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GRÁTIS
1 aula experimental

Centro & Saúde FisiolatesCentro & Saúde Fisiolates
Seu corpo saudável

FISIOTERAPIA luxação, entorse, tendinite, bursite, artroplastia, artroscopia,
hérnia de disco, osteófitos (bico de papagaio). 10 SESSÕES: R$ 500,00

RPG Reeducação Postural Global. 10 SESSÕES: R$ 500,00

R. Ipanema, 484 (30 m Metrô Bresser) - (11) 2292-2585 // 2857-2161

DRENAGEM
LINFÁTICA

MASSAGEM CLÁSSICA
E SHIATSU

ASSOCIADOS AOMESP
DESCONTO DE 10% A 15%

PILATES tratamento/prevenção de problemas
na coluna vertebral. 8 AULAS: R$ 520,00

Av. Lins de Vasconcelos, 275 - (em frente ao Hospital Cruz Azul)

 (11) 3203-1564      (11) 3208-2731
audionixaparelhosauditivos@hotmail.com

audionix
aparelhos auditivos

APARELHOS  AUDITIVOS
100% DIGITAIS - PAGAMENTO FACILITADO

ATENDEMOS
EM TODO O
ESTADO DE
SÃO PAULO

O snooker é um jogo muito popular
no Reino Unido e na Irlanda, e sua ori-
gem remonta aos tempos da ocupação
britânica na Índia: era o passatempo
dos oficiais do Exército inglês que esta-
vam de serviço naquele país.

Sobre a mesa ficam uma bola bran-
ca, 15 vermelhas (1 ponto cada uma) e
seis de cores diferentes (amarela, 2 pon-
tos), verde (3), marron (4), azul (5), ro-
sa (6) e preta (7). O jogador usa a bola
branca para colocar as outras em um
dos seis buracos da mesa. Ele tem de
encaçapar uma vermelha, e depois uma
de qualquer cor; se errar, a jogada passa
para o adversário. Quando acabam as
bolas vermelhas, os jogadores tem de ir
na sequência amarela, verde, marrom,
azul, rosa e preta. Ganha quem fizer
mais pontos.

Já a sinuca é coisa nossa, é o snooker
abrasileirado (inclusive no termo: si-
nuca deriva de snooker). O jogador usa
a bola branca para impulsionar as de-
mais (não há bolas vermelhas) para os
buracos, começando da bola da vez, de
menor pontuação (como no snooker).
Se errar o buraco, o jogador não perde
pontos. Se for para outra bola que não a
da vez, e errar, perde os pontos corres-
pondentes. Se encaçapar a bola que não
é a da vez, ela retorna à mesa, em sua
posição original. O jogo termina com a
matada da última bola, a preta.

ATIVIDADES NA SEDE

TACOS, BOLAS,
FELTRO VERDE...

ENTENDA O JOGO

Toda tarde, chova ou faça sol, um
grupo de aficionados do snooker (e da
sinuca) reúne-se no 1º subsolo da sede
para fazer o que mais gosta: empurrar
bolas coloridas para uma das seis caça-
pas de uma mesa oficial, forrada por
um feltro verde macio. A área é devida-
mente preparada para a prática do es-
porte, com quadros negros nas paredes,
estantes para os tacos, iluminação ade-
quada e espaço para circulação.

Ali são praticadas as duas modali-
dades do jogo, a britânica e a “abrasilei-
rada” (leia ao lado no “entenda o jogo),
ao gosto dos praticantes. São todos jo-
gadores amadores, que se reúnem pelo
gosto de praticar o esporte; ganham óti-

mas horas de lazer, combatem o estresse
da rotina diária, e, de quebra, livram-se
do sedentarismo ao praticar exercício
físico. Sim, o jogador precisa abaixar-
se, levantar-se, caminhar etc., tudo para
encaçapar uma bola.

Para praticar o snooker (ou sinuca)
na sede, basta comparecer. Pelo menos
uma das três mesas oficiais está sempre
a espera de novatos. E é grátis.
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Curitiba, Blumenau,
São Francisco de Paula, Gramado,

Canela, Cambará do Sul,
Itaimbezinho, Florianópolis

PASSEIO DE TREM MARIA FUMAÇA
Bento Gonçalves a Carlos Barbosa

OLÍVIA: 3105-5250/2605-6042
RESERVE JÁ - SAÍDA 29/12

c/ show folclórico + degustação de vinhos

SEU MELHOR REVEILLON ESTÁ AQUI
299,80

10 x
R$

sem juros IMPERDÍVEL - 9 DIAS COM 1/2 PENSÃO

Em ônibus luxo + guia acompanhante
CEIA DE REVEILLON EM CAMBARÁ DO SUL (RS)

ADMINISTRAÇÃO

PENSIONISTAS RECEBEM ATENÇÃO
ESPECIAL NA AOMESP

O Setor de
Pensionistas, que
funciona numa
sala logo na
entrada da Sede, é
ponto de encontro
das mulheres que
chegam para o
almoço, para chás
e outros eventos.

As pensionistas associadas
à AOMESP raramente são vis-
tas em outros setores adminis-
trativos da Sede, como a se-
cretaria ou o departamento ju-
rídico. Não que não precisem;
pelo contrário. É que na Sede
elas contam com um setor es-
pecífico, onde são resolvidas
todas as questões burocráticas
relativas a pensões, processos,
precatórios, Cruz Azul...

Assim, o Setor de Pensio-
nistas é um escritório particu-
lar cuja encarregada tem experiência de
sobra para dar solução para a maioria
dos casos. Lourdes Honorato da Silva,
a encarregada, está na AOMESP há 24
anos. Dedica-se às pensionistas desde o
tempo em que trabalhava na Secreta-

ria, que era o local procurado por todas
para tratar de suas pensões. O Setor foi
instituído há quase dez anos.

Ponte - A clientela do Setor é com-
posta de mais de 4 mil pensionistas.  É
um batalhão formado por mulheres,
que são maioria, muitas delas já em ida-
de avançada, com problemas de loco-
moção (por impedimento físico ou fal-
ta de companhia). Lourdes não econo-
miza esforço, fazendo as vezes dos fami-
liares, acompanhando-as ao banco ou à
Cruz Azul. Fica para ela até mesmo a
tarefa de marcar as consultas médicas e
renovar a carteirinha na CBPM.

O Setor de Pensionistas pode ser
visto também como uma ponte entre o
departamento jurídico da AOMESP e o
escritório de advocacia Negri Advoga-
dos Associados. Lourdes está sempre
em contato com ambos tratando do en-
caminhamento dos processos de pen-
são à SPPREV e auxiliando nos proce-
dimentos de assistência funeral.

O Setor de Pensionistas, localizado
junto à entrada da Sede, é, além de pon-
to de apoio, local de encontro. É ali que
elas se reúnem antes do almoço ou dos
eventos sociais para conversar com a
amiga Lourdes, rever as outras amigas
e também fazer novas amizades.

No dia 18 do mês passado, os des-
embargadores da 7ª Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo mandaram a SPPREV vol-
tar a pagar as pensões de filhas de policiais
militares que estava cassando desde 2012.
A decisão garante o recebimento das pen-
sões, impede novas cassações e anula to-
dos os atos praticados pela SPPREV con-
tra as pensionistas.

Esta é uma vitória maiúscula da AOMESP,
obtida por meio de sua assessoria jurídica
Negri Advogados Associados, que im-
petrou mandado de segurança coleti-
vo em março deste ano, e que ago-
ra veio a ser atendido pela se-
gunda instância paulista.

FILHAS TERÃO
PENSÃO DE VOLTA
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NECROLOGIA

CAMP REAJUSTA
CONTRIBUIÇÕES E PECÚLIO

No dia 1º do mês que vem serão rea-
justadas as contribuições e os valores
de pecúlio por falecimento da Carteira
de Auxílio Mútuo e Pecúlios - CAMP.
Para estabelecer os novos valores, a Co-
missão de Administração aplicou o ín-
dice de reajuste de salários da Polícia
Militar instituído pela Lei Complemen-
tar 1.249, de 3 de julho deste ano.

Contribuições
Cota simples R$ 32,00
Cota dupla R$ 64,00
CAMP especial R$ 47,00

Pecúlio por falecimento
Cota simples R$ 8.512,00
Cota dupla R$ 17.024,00
Cota especial R$ 12.502,00

BENEFÍCIOS

Um dos principais benefícios ofere-
cidos pela AOMESP a seus associados, gra-
tuitamente, é a Assistência Funeral, ins-
tituída em 1º de março do ano passado.
A apólice de seguro com a Mapfre Vera
Cruz Vida e Previdência S/A garante ao
familiar do titular, por ocasião do faleci-
mento deste, cobertura de todos os servi-
ços referentes a sepultamento ou cre-
mação, inclusive o repatriamento den-
tro ou fora do território nacional. A assis-
tência funeral vale também para o cônju-
ge e os filhos menores de 21 anos do as-
sociado.

ASSISTÊNCIA FUNERAL, UMA
QUESTÃO DE SOLIDARIEDADE

Como funciona - Quando do faleci-
mento do titular da apólice, o familiar
deve entrar em contato com a Mapfre
por meio do telefone 4002-7196 (São
Paulo) ou 0800-775-7196 (demais lo-
calidades) e fornecer o nome, RG e
CPF do falecido.

Se a família, por qualquer motivo,
não entrar em contato com a segurado-
ra, poderá, depois, reivindicar o reem-
bolso de despesas até R$ 4.000,00, me-
diante apresentação de notas fiscais. O
processo é feito na AOMESP, e o reem-
bolso costuma ser feito em até 30 dias.

Alienação mental, Aneurisma cere-
bral, Aids, AVC, Aposentadoria por in-
validez, Cardiopatia grave, Cegueira,
Contaminação por radiação, Doença de
Paget (estado avançado), Doença de
Parkinson, Esclerose múltipla, Espon-
diloartrose anquilosante, Fibrose cís-
tica (mucoviscidose), Hanseníase, Ne-
fropatia grave, Hepatopatia grave, Neo-
plasia maligna (qualquer região), Para-
lisia irreversível e incapacitante, e Tu-
berculose ativa são as moléstias graves

MOLÉSTIA GRAVE ISENTA DO IR
que isentam o contribuinte do paga-
mento do Imposto de Renda. Policiais
Militares e pensionistas devem agendar
consulta na Junta Médica do HPM (
2109-3684) que já tem prática de emi-
tir o laudo e encaminhar à SPPREV.

Este ano, o Departamento Jurídico
da AOMESP já providenciou 59 expedi-
entes referentes ao assunto e 40 orien-
tações para providências futuras. Mais
informações podem ser obtidas no Ju-
rídico da AOMESP,  3188-7509

Adair Antonio Sbrissa

Alcides Apparecido

Anis Rachid

Antonio Carlos R. Freire

Antonio Freitas Gimenez

Antonio Rodrigues Silva

Apparecida da Silva

Benedito Carvalho Rocha

Cesar Alex de Azevedo

Clóvis Manzani

Cyniro de Paula Monteiro

Dilson Constantino Araújo

Elisa Marques Coelho

Elza Dziuk Geraldo

Enio Carraro

Ivone Nelich Nestor

Jacira Feliciano Fernandes

Jandir Lisboa

José Rodrigues Rosa

Julio Cesar Coelho

Magdalena Sverzut Moreira

Maria Ester A. Rodrigues

Maria Eugenia de Camps

Miguel Vicente Santos

Moises Herculino Lima

Nelson Alves de Melo

Nelson Prado

Oscar Mathias da Costa

Osias Pinto da Silva

Oswaldo Franzoi

Sebastiana Diamenti

Vilma Maria de Sales

Zaira de Carvalho Nery

1º Ten

Subten

1º Ten

Cel

1º Ten

Maj

Pens

3º Sgt

Cb

1º Ten

1º Ten

1º Ten

Pens

Pens

1º Ten

Pens

Pens

1º Ten

1º Ten

1º Sgt

Pens

Pens

Pens

2º Ten

1º Sgt

1º Sgt

2º Ten

3º Sgt

Subten

3º Sgt

Pens

Pens

Pens
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TAUBATÉ

REGIONAIS

O Cap Benedito Monteiro – que participou do Movimento MMDC,
lutou na Revolução de 32, excelente solista de violão e habilidoso em
trabalhos manuais – acaba de completar seu centésimo ano de vida. A
comemoração foi em almoço ao qual compareceram os diretores da
Regional Taubaté (Ten Lemes, Ten Oscar e esposa Marinei,  Maj Ander-
son Luiz Alves, Ten Gilberto, Ten Martinho e esposa), o Cel Mário
Ventura, presidente da Sociedade Veteranos de 32 - MMDC, e muitos
amigos. O Cap Monteiro também recebeu o carinho da esposa Tucan-
dira, dos filhos e dos netos.

CAMPINAS

No dia 14 do mês passado, o Ten
João Carlos da Fonseca Sobrinho, di-
retor social, representou a Regional na
solenidade alusiva ao 25º aniversário e
passagem de comando do 35º BPM/I,
em Campinas. A solenidade foi presti-
giada por inúmeras autoridades civis e
militares. O novo comandante é o Ten
Cel PM Marci Elber Maciel Rezende
da Silva, que substitui o Ten Cel Coe-
lho, que assumiu o BAEP.

Falecimento - É com pesar que a
Diretoria da Regional comunica o fale-
cimento do Cel PM Renato Carrara e
do 2º Ten PM Francisco Serrano, am-
bos ocorridos no mês passado.

SANTOS

Todo mês, a Diretoria da Regional Santos reúne os aniversariantes para uma
confraternização com bolo, salgadinhos e refrigerante. A foto à esquerda é da festa
de julho, realizada no dia 30. A da direita é do mês passado, realizada dia 27. Quem
comanda o evento é a diretora social, Lurimar Barreto.

SOROCABA

Realizado no dia 28 do mês passado
o Jantar de Confraternização dos aniver-
sariantes de agosto. Estiveram presentes
o Maj Luiz Antonio de Freitas Gomes e
sua esposa, Santina Diniz de Freitas; o
Maj Benedito Ribeiro; o Ten Arlindo
Santana Vilella; o Subten Benedito Nicolau Soares; os sargentos Luiz Carlos Al-
coleia, Benedito Vicente dos Santos, Hélio Rolim Machado e Joel da Silva Filho;
e o Cb José Antonio Garramone. Também presente a aniversariante Regina Célia
Tortola, que é filha do Maj Tortola. Quem também compareceu foi o recém-asso-
ciado Sgt Ismael Lurial Gomes, acompanhado da esposa Gilvaneide.

Ja
ce

k 
C

ha
br

as
ze

ks
ki

/F
ot

ol
ia

O Cel PM Jorge Gonçalves, sua esposa Neide e o
Ten PM Daniel D’Attílio reiteram o convite para o Al-
moço de Confraternização dos ex-Guardas Civis que
será realizado no dia 25 de outubro, um sábado, no restaurante da AOMESP.
Será uma bela oportunidade para reencontrar os companheiros de outrora e
matar as saudades. Sua presença deve ser confirmada com o Ten D’Attílio
pelos telefones (11) 2646-4064 ou (11) 99318-3847, ou ainda com o Ten Os-
waldo Nascimento, na AOMESP,  3188-7542.

NATAL E REVEILLON
NA COLÔNIA

O administrador Messias já
está preparando as atrações

para Natal e virada de ano
na Colônia de Férias Ma-
res do Sul, localizada em

Itanhaém. Música ao vivo
todas as noites, ceia especial

na noite de Natal, e ceia com quei-
ma de fogos no Reveillon.

As inscrições para reservas devem
ser feitas até o dia 31 de outubro em
São Paulo (11) 3188-7515, 3188-7521
ou 3188-7526, e também nas regionais.
O sorteio das vagas será no dia 4 de no-
vembro, às 15 horas, na Sede.
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Eleições

Ten Cel PM Moacyr Pereira da Costa
Jornalista
Presidente do Conselho Deliberativo da AOMESP

A velha civilização grega legou ao mundo moderno a
DEMOCRACIA. É o poder exercido pelo voto popular, é a
escolha certa ou errada, pela maioria do povo.

Já naquela época, havia vozes que contrariavam esse
sistema. Sócrates, o mais festejado pensador da Grécia an-
tiga, foi um deles; defendia a tese de que os governantes
deveriam ser aqueles homens que tivessem competência,
qualidades morais e capacidade de administrar com o povo.

Na Grécia clássica, berço da democracia, onde predo-
minavam outros tipos de governo (monarquia, plutocracia,
oligarquia, república), criou-se então o sistema em que o
povo é que governa, na forma conjunta de ideias, elege
um representante do povo para governar com o povo.

O voto é síntese da expressão da vontade livre do elei-
tor;  pode ser  o voto ideológico, o voto de interesse pes-
soal – o voto induzido pelos partidos políticos sem a mí-
nima estrutura idealista,  – o voto personalizado  homena-
geando artistas ou esportistas, sem qualquer ideário políti-
co, - e também o voto inconsequente e sarcástico como o
que elegeu o hipopótamo CACARECO tempos atrás. Nos
tempos atuais, apresenta-se um candidato que já brilhou
nos palcos de emissoras de televisão, cuja propaganda elei-
toral exibe seus predicados de outrora, de forma jocosa e
hilariante, do jeito que alguns eleitores gostam.

 Daí, todos os organismos de representação serem cons-
tituídos pelo voto direto. Desse sistema nasceram os sindi-
catos de categoria profissional, clubes de serviços, clubes
recreativos, associações de classe e comunidades de bair-
ros, hoje força política latente com grande poder de influ-
ência. A grande aresta é a escolha das lideranças que pre-

O voto é a única arma que o cidadão dispõe para
reformar o Estado ou para conter os excessos ou
corrigir omissões dos governos

tendem conduzir essas entidades, no sentido de dirigi-las
no caminho escolhido pela  maioria.

 A escolha do líder passa a ser preocupação maior. Di-
fícil é avaliar a priori a tendência dessa liderança, porque a
busca pelo poder tem duas alternativas: uma por idealis-
mo, isto é, construir as bases de uma unidade sólida, com
vistas ao bem coletivo, gerando de forma coerente e har-
moniosa, os interesses da maioria, sempre respeitando as
minorias, aliando criteriosa tendência reformista ou de evo-
lução da coisa feita. A outra alternativa é pretender o po-
der pelo poder, como forma de impor a vontade e privile-
giar grupos com flagrante alheamento aos restantes dos li-
derados, transformando-os em mera massa de manobra, e
nunca tem o caráter de compromissos firmados.

 Essa é a mais abjeta das representações. Os propósi-
tos antes delineados, ou aqueles definidos, são às vezes
distorcidos ou desviados dos objetivos desejados, o que
provoca lamentável frustração no espírito dos eleitores  que
esperam resultados diferentes.

Nos países democráticos, o voto é a única arma que o
cidadão dispõe para reformar o Estado ou para conter os
excessos ou corrigir omissões dos governos sem critérios
de honestidade, que penaliza o povo em busca de melhor
qualidade de vida. O voto não deve ser induzido pelo ufa-
nismo de líderes, ou, como dizia Jacques Rousseau, pelo
“messianismo político”. Essa estratégia desvia a atenção
do eleitor, às vezes mal informado, da realidade vigente,
com proveito do grupo político dominante.

Este ano, teremos eleições majoritárias e pro-
porcionais, quando irão às urnas 73.933.167 mu-
lheres e 67.763.797 homens; precisamos avaliar,
pelo andar da carruagem, quais os candidatos à
eleição majoritária que querem apenas o Poder pelo

Poder, ou o idealista que visa as reformas estruturais e
políticas hoje carentes no Estado Brasileiro de direito.

O cidadão livre vota com liberdade! O voto, como já
disse, é a única arma de que dispomos para enfrentar a
batalha das urnas em todas as eleições de caráter político.
O voto político é um aprendizado constante. Pense nisso!



O Presidente do Estado de
São Paulo, Jorge Tibiriçá

Ten Cel José Feliciano
Lobo Viana

Ten Cel Francisco Alves
do Nascimento Pinto

O Comandante-geral Cel
Argemiro Costa Sampaio

Em setembro de 1894, o Ten Cel
José Feliciano Lobo Viana, com dra-
mático apelo, sugeriu ao Comandan-
te-geral da Milícia a criação de uma
Caixa de Socorros para as famílias dos
bombeiros. Em 1902, o Ten Cel Fran-
cisco Alves do Nascimento Pinto, va-
loroso combatente da Guerra do Para-
guai, propôs a instituição de uma cai-
xa beneficente “para socorrer pecu-
niariamente as viúvas e filhas dos ofi-
ciais e praças da Força Pública que
viviam em situação de penúria”. Não
existia, na época, qualquer organiza-
ção previdenciária.

Em 1905, no dia 28 de outubro,
quando Presidente do Estado de São Paulo, o Doutor Jor-
ge Tibiriçá promulgou a Lei 958/1905, que reorganizou a
Força Pública. Atendendo a pedido do então Comandan-
te-geral Cel Argemiro da Costa, inseriu, no mesmo decre-
to, artigo 11, a criação da Caixa Beneficente. Essa entida-
de visava prestar assistência a familiares de policiais mili-
tares – às viúvas e filhos menores de oficiais e praças que
ficassem sem meios de subsistência.

Nos artigos 12 e 13, a Lei nº 958 consagrava que a Cai-
xa Beneficente seria administrada por um Conselho Ad-
ministrativo cujo presidente seria o Comandante-geral da
Força Pública. A receita da entidade seria constituída do
produto das contribuições de oficiais e praças, dos servi-

ços da Banda de Música, da impor-
tância de multas, de descontos em
vencimentos e donativos particu-
lares. O funcionamento e a adminis-
tração seriam feitos pela própria en-
tidade sem constituir ônus para os co-
fres públicos.

Com a unificação da Guarda Ci-
vil de São Paulo e da Força Pública
do Estado, decorrente da determina-
ção contida no Decreto-lei Federal
1.072, de 30 de dezembro de 1969,
constituiu-se a Polícia Militar do Es-
tado de São Paulo nos termos do De-
creto-lei nº 217, de 9 de abril de 1970.
Em consequência, e pela Lei nº 452,

de 2 de outubro de 1974, operou-se a fusão da Caixa Be-
neficente da Guarda Civil com a da Força Pública, resul-
tando na Caixa Beneficente da Polícia Militar, a CBPM.

Esta substituiu aquelas, subrogando-se nos direitos e
obrigações. Tornou comum o que era de cada uma e in-
corporou sua própria história; as duas se juntaram como
as águas de dois rios que formam um caudal, levando para
além, indissoluvelmente, tudo o que proveio de cada ma-
nancial.

Texto publicado originalmente na edição
nº 12, de setembro/outubro de 1998, do

informativo “Ao toque da Caixa”, da
Caixa Beneficente da Polícia Militar.

CBPM COMEMORA 110 ANOS DE VIDA




