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FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

“Pelos doentes, desanimados e oprimidos, clamamos à Mãe de Deus pela saúde e consolo dos necessitados.”
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 Baile das quartas-feiras
Das 16 às 20 horas
Música ao vivo
Grátis para associados
R$ 8,00 para convidados

 Curso de dança de salão
Às segundas-feiras
Das 17 às 19 horas
Associados = R$ 12,00
Convidados = R$ 15,00

 Sauna
Às terças e quintas-feiras
das 12 às 22 horas
só para homens
Às sextas-feiras
das 12 às 21 horas
só para mulheres

 Bilhar
Diariamente
Das 14 às 20 horas
Só para associados
Grátis

 Academia
Diariamente
Das 8 às 18h30
R$ 20,00 mensalidade

Estacionamento
Associados, 2 horas grátis

Após, R$ 2,50 por hora

 Barbearia

 Podologia

 Cabeleireira

 Iridologia

 Dentista

 Massagem

 Restaurante

ENFERMARIA
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Cel PM Hilda Magro
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Neste ano, tivemos a satisfação de acompanhar o
desenvolvimento de uma das mais acirradas campa-
nhas eleitorais, porém num clima de relativa norma-
lidade, sem que o Poder Público necessitasse adotar
quaisquer medidas consideradas de exceção, restrin-
gindo-se as de caráter normativo, para a manuten-
ção da ordem pública. No Estado de São Paulo, como
sempre, essas atividades constaram de plano elabo-
rado pelo EMPM, e baixado por ato do Comandante
Geral Cel PM Benedito Roberto Meira, tendo trans-
corrido na mais perfeita regularidade, motivo de orgu-
lho dos componentes desta AOMESP.

Quanto ao aspecto político, a Diretoria desta enti-
dade decidiu adotar uma postura de relativa neutrali-
dade e apartidária, tanto com relação aos candida-
tos à Presidência, como aos a Senador, Deputado Fe-
deral e Estadual, de forma que todos os associados,
assim como seus  familiares pudessem exercer a cida-
dania em pleno gozo de suas liberdades individuais,

EDITORIAL

No exercício de
cidadania

Jorge Gonçalves
Cel PM - Presidente

tendo conseguido, inclusive,
eleger representantes da Cor-
poração para as duas câma-
ras legislativas. A esses bravos companheiros, nos-
sas mais justas homenagens, augurando-lhes todo su-
cesso no cumprimento de seus mandatos legislativos,
conseguidos à custa de muita luta, abnegação e des-
prendimento.

Se não declaramos ostensivamente nosso apoio a
este ou aquele candidato, dadas as limitações estatu-
tárias, por outro lado temos a satisfação de afirmar
que as portas da AOMESP, hoje com cerca de vinte e
um mil associados e oitenta mil famílias, vinculados
à Sede Central (São Paulo) e mais sete Regionais,
sempre estiveram abertas para quaisquer deles, sem
distinção de partidos políticos a que estivessem filia-
dos, para debaterem conosco suas propostas e anga-
riarem o apoio de cada um, sem nenhuma restrição,
procedimento já tradicional nesta entidade de classe.



Triste governo

WELLINGTON NEGRI DA SILVA
Negri Advogados Associados

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

PARECERPARECER

As palavras do Presidente dos Estados Unidos da Améri-
ca dão o devido suporte ilustrativo para dizer o quanto nos-
sa sociedade está distante de entender, rebuscar o verda-
deiro sentimento de pátria. O texto, infelizmente, não é pa-
radigma para o Brasil.

O atual cenário sócio-político dá conta de que ano a ano
temos decaído sob o ponto de vista moral; basta dizer que
os projetos sociais assistencialistas (Bolsa Família), indiscuti-
velmente necessários para o fim e diminuição da miséria, no
contraponto de seu fim existencial, podem gerar um como-
dismo intangível de seus beneficiários, que deixam de lado a
gana do trabalho e o sabor da conquista.

Penso que tais programas deveriam ter vigência progra-
mada, para que neste lapso a família assistida pudesse se re-
erguer, se profissionalizar, dar ensino básico aos filhos e, fi-
nalmente, se inserir na população economicamente ativa,
para então seguir com seu próprio esforço, cedendo aquela
verba a outro necessitado que tenha o mesmo interesse em
prosperar.

Mas, infelizmente não é isso que ocorre.
Em 11 anos do programa Bolsa Família, apenas 12% de

seus beneficiários deixaram de ser dependentes desta ren-
da. Algo está errado, e não quero insinuar que seja com o
povo; penso que esta dependência seja olimpicamente inci-
tada pelo Governo Federal, que dá o peixe sem ensinar a pescar,
afinal, o pescador teria independência financeira e, talvez, a
liberdade política para exercer o seu voto com foco na me-
lhor proposta de governança, sem pesar o malfadado risco
de descontinuidade do benefício assistencial.

Mas o que isso tem a ver com o discurso de Obama?
Quero dizer que boa parte de nossa população se limita

a reconhecer a figura única do Presidente da República;
desconhece que nossa nação é feita de instituições, de ser-
vidores públicos dedicados e miseráveis: falo aqui de pro-
fessores, de enfermeiros, de soldados das forças armadas,
de policiais militares e demais classes.

Feliz a nação em que o líder, poeticamente, defende o re-
conhecimento de mérito daqueles que dão suporte à sua
governança, incentivando o fortalecimento das instituições.

“É graças aos soldados, e não aos sacerdotes, que podemos ter a religião que desejamos. É graças
aos soldados, e não aos jornalistas, que temos liberdade de imprensa. É graças aos soldados, e não
aos poetas, que podemos falar em público. É graças aos soldados, e não aos professores, que existe
liberdade de ensino. É graças aos soldados, e não aos advogados, que existe o direito a um julga-
mento justo. É graças aos soldados, e não aos políticos, que podemos votar...”

Discurso de BARACK OBAMA, no Memorial Day, durante a cerimônia do Dia do Veterano

Vivemos o caos, a violência, o vício crescente do crack, o
ensino decadente, o desinteresse dos jovens pelas institui-
ções, o Exército Brasileiro é cotidianamente – de modo ge-
nérico – agredido moralmente pela dita Comissão da Verda-
de que, ainda que necessária, não tem tido o devido cuida-
do de preservar a imagem daqueles que sequer serviam à
época do regime militar.

Nos últimos anos, o que se vê é um esforço olímpico pa-
ra o “endeusamento” do chefe do poder executivo federal;
o líder da nação trabalha para si, renega o empenho coleti-
vo dos cidadãos de bem. Aos poucos as instituições vão se
diminuindo, o povo passa a ter só o Presidente como benfei-
tor, como concessor de benesses e Justiça social.

Apesar de não ser esta a verdade, nossa sociedade está
cada vez mais distante de reconhecer que a nação se faz por
heróis anônimos que ganham um miserável salário, que tra-
balham em condições insalubres, e muitos dão a vida por
este trabalho, ofício que é desempenhado em prol do próxi-
mo, porém pouco ou nada reconhecido.

A população se preocupa com a Copa do Mundo, tem
vergonha dos 7X1 que a Alemanha maravilhosamente im-
pôs à Seleção Brasileira, e ignora o verdadeiro vexame nacio-
nal, qual seja, a multiplicação de cidadãos que acreditam
existir a figura do soberano, do benfeitor, do multiplicador
de benesses – enfim, vivemos o autêntico pão e circo.

Circo, aliás, composto por alguns partidos políticos ha-
bilidosos, principalmente quando a encenação está em di-
zer que nada sabem, nada viram, que nunca falaram com tal
doleiro, que nunca indicaram tal diretor para a Petrobras,
que não sabiam do custo final da refinaria, etc... O saudoso
ator Paulo Autran dominou a arte cênica de modo singular,
mas nunca teve o reconhecimento financeiro aferido por
estas trupes partidárias. Mas não quero destratar a arte, o
que esses políticos fazem tem outro nome, sabemos qual é.

No atual cenário não ouviremos um discurso desta natu-
reza. Aqui se governa para o fortalecimento e perpetuação
do partido político no poder, nunca dividirão o mérito. Infe-
lizmente é o que temos que suportar. É preciso mudança.

O texto foi escrito em 21 de outubro de 2014.
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ASSUNTOS JURÍDICOS

NÚMEROS DO
JURÍDICO

336
Orientações a respeito de ações

156
Orientações sobre moléstia grave

57
Retificadoras da malha fiscal

16
Processos de moléstia grave

259
Consultas jurídicas

48
Processos judiciais particulares

DE JUNHO A SETEMBRO/2014

NÚMEROS DO
JURÍDICO

ANDAMENTO DAS AÇÕES
 Ação Judicial da Previdência Social

Foi requerida a devolução dos descontos da previdência declarados incons-
titucionais, do período de janeiro de 1999 a abril de 2004, no total de 69 meses. O
processo foi distribuído à 9ª Vara da Fazenda Pública. Atualmente, encontra-se em
fase de cobrança/execução judicial.

 Ação Judicial da URV - Unidade Real de Valor
Lei Federal 8.880/94. Foi requerida a incorporação e a retroação quinquenal

das perdas nos proventos ocasionadas pela conversão da moeda em 1994, bem
como o consequente direito ao reajuste de 11,98%. Processo distribuído à 5ª Vara
da Fazenda Pública. Vale ressaltar que a questão já foi examinada pelo STJ e STF
que entenderam procedente a Ação Judicial da URV. Apenas os associados que
estavam no serviço público em 1994 poderão participar.

 1. Recálculo dos Adicionais Temporais
 2. Recálculo da Contribuição Previdenciária (doenças graves incapacitantes)
 3. Não incidência de I. R. sobre a verba que associados recebem a título de RETP
 4. Abono Permanência
 5. URV
 6. ALE
 7. Absorção ALE (incorporação do valor do ALE integral ao padrão de 100%)
 8. GAP
 9. Pensão integral
 10. Descongelamento do valor do adicional insalubridade
 11. Execução judicial do ALE (período de 28/8/2008 até a presente data)

SEM NOVIDADES
Não houve movimentação nas outras ações patrocinadas pela AOMESP. Veja a lista.

FIQUE POR DENTRO DOS SEUS DIREITOS.
ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO JURÍDICO DA AOMESP.

 (11) 3188-7500 - RAMAIS 509 E 511

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

Fianças locatícias

VidaVeículos

Residenciais Responsabilidade civil

Consórcios Pessoal

Viagem

dentre outros...

RC Médico/Dentista

Previdência Privada
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PENSIONISTAS

A AOMESP está dando um passo
enorme para corrigir um dos maiores
atentados à dignidade humana, especi-
almente contra as viúvas de policiais mi-
litares. Corre na Justiça a ação que pre-
tende acabar com a proibição imposta
a elas de se casar novamente, ou viver
uma união estável, sob pena de perder a
pensão. É lei, está valendo, é legal mas
não é justa, talvez nem seja moral.

Na ação, o escritório contratado pela
AOMESP, Negri Advogados Associados,
argumenta que as pensionistas são sub-
metidas a uma condição de grave inter-
ferência sobre a dignidade de sua pes-
soa: só recebem o direito que lhes foi
legado pelos seus falecidos maridos (a
quem dedicaram o apoio moral, fami-
liar e psicológico indispensável para que
cumprissem adequadamente com seus
deveres militares) se abrirem mão do
seu direito de se casar novamente.

É uma aberração nos dias de hoje,
porque a prática está amparada numa
lei que já tem 40 anos de vida! A Lei nº
452, que trata do assunto, é de outubro
de 1974. Mas o mundo mudou; a Cons-
tituição garante proteção aos cidadãos,
nossa Justiça já reconhece a união ho-
moafetiva na própria Polícia Militar...

mas as viúvas continuam es-
cravizadas pelo Estado.

Machismo - Não é uma
questão de economia. A ideia
de que a viúva não pode conti-
nuar a receber a pensão do fa-
lecido marido se passar a vi-
ver com outro homem está, na
realidade, vinculada ao des-
conforto gerado no imaginário
masculino. É como se o fale-
cido sustentasse a mulher e seu
novo cônjuge.

Esse mal-estar decorre de
uma concepção preconceituosa e mes-
quinha de que a mulher não deve viver
com outro homem que não seja seu ma-
rido – mesmo que, nesta situação, ele
esteja morto! Então, o que o Estado quer
é que, ao se casar de novo, a viúva se co-
loque sob a dependência econômica de
outro homem.

Isto não condiz com o status femi-
nino na sociedade atual, nem se revela
juridicamente adequado, já que a figura
do cabeça do casal, necessariamente do
sexo masculino, desapareceu sob o or-
denamento civil em vigor. É como um
castigo para aquelas que decidiram re-

tomar a vida, que encontraram um novo
amor, que não aceitam a solidão triste e
sem perspectiva que a viuvez impõe.

Família - Casar-se é um direito cons-
titucional, uma das mais elementares e
relevantes expressões da autonomia da
pessoa. Segundo a Constituição, o casa-
mento é o núcleo estruturante da famí-
lia. Ao estabelecer que o casamento, ou
a união estável, implica perda da pen-
são, o Estado condena a viúva a relacio-
namentos clandestinos, a constrangi-
mentos morais, a paixões ocultas. Nada
mais oposto ao que exige a dignidade
da pessoa humana.

Supremo - A questão iluminada
pela ação da AOMESP não teve guarida
no judiciário paulista. Então, os advo-
gados bateram às portas do Supremo
Tribunal Federal, e só estão aguardan-
do a entrada do processo para defender
a causa. As chances de êxito? Na opi-
nião do advogado Wellington Negri da
Silva, são muito boas. “Isso vai mudar
um dia”, diz. Nós esperamos que esse
dia não tarde a chegar.

PELO DIREITO DE SER
FELIZ NOVAMENTE
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ANIVERSARIANTES

PARABÉNS AO PRESIDENTE DO CD

Os colaboradores da AOMESP reuniram-se no Salão Social da
Sede para homenagear o Ten Cel PM Moacyr Pereira da Costa,
presidente do Conselho Deliberativo. A festa foi no dia 3 deste mês;
no dia seguinte, Moacyr completaria 89 anos de vida. O evento foi
organizado pela esposa do homenageado, Dirce Chagas da Costa, e
prestigiado também por todos os diretores e conselheiros. Emocio-
nado, o aniversariante disse que estava feliz por receber o carinho
de pessoas queridas com as quais convive diariamente.

O Cel Jorge Gonçalves, presidente da Diretoria
Executiva, cumprimenta o amigo

CAMPINAS

Cerca de 300 associados, seus familiares e convi-
dados compareceram à Festa da Primavera, realiza-
da no dia 24 de setembro, e comemoração do aniver-
sário dos nascidos em agosto, setembro, outubro, no-
vembro e dezembro. Estiveram presentes o Ten Cel
PM Cícero Bernardo da Silva, comandante do 8º
BPM/I, além de diretores e conselheiros da AOMESP.

SOROCABA

No dia 25 de setembro, a Regional Sorocaba reu-
niu os aniversariantes do mês para o tradicional jan-
tar comemorativo. Prestigiaram o evento o presiden-
te da AOMESP, Cel PM Jorge Gonçalves e sua esposa,

Neide, e a vice-presidente da Direto-
ria Executiva, Cel PM Hilda Magro.

SÃO PAULO

A Festa dos Aniversariantes de outubro foi realizada na Sede, em
São Paulo, na tarde do dia 14. Como sempre, salão lotado de aniver-
sariantes, seus familiares e convidados para dançar ao som do músi-
co Clébio e rememorar velhos tempos com as belas canções do Coral
AOMESP. O mestre de cerimônias foi o Cel PM Ricardo Jacob, vice-
presidente do Conselho Deliberativo. Abriu o evento o presidente da
Diretoria Executiva, Cel PM Jorge Gonçalves, que agradeceu aos as-
sociados pela presença e pelo prestígio a sua Diretoria. “É este apoio
o que nos impulsiona em nossa jornada”, disse.

JACAREÍ

O Cel Ricardo Jacob repre-
sentou a AOMESP na festa de ani-
versariantes de julho a setembro.

No dia 25
do mês passa-
do a associada
Leda Maria
Sampaio Vile-
la completou
79 anos de vi-
da. Ela é casada com o 2º Ten
PM Benedito Vilela, tem duas
filhas, seis netos, oito bisnetos
e um tataraneto.

Si
lv

io
 F

or
at

o/
M

íd
ia

 E
m

pr
es

ar
ia

l

M
ar

ia
 L

úc
ia

 A
lv

es
 d

e 
So

uz
a

M
ar

ia
 L

úc
ia

 A
lv

es
 d

e 
So

uz
a







10 CLARINADAS DA TABATINGUERA - OUTUBRO/2014

RELACIONAMENTO

CONHEÇA MELHOR A SPPREV
Há exatos cinco anos, en-

trava em funcionamento a
São Paulo Previdência, mais
conhecida por SPPREV, a
autarquia do governo do Es-
tado criada para tratar de to-
dos os assuntos previden-
ciários do funcionalismo pú-
blico – aí incluída a imensa
família policial-militar. No
final de 2012, as pensionis-
tas souberam que os assun-
tos relacionados a suas pen-
sões teriam de ser tratados lá.
Em outubro do ano passado
foi a vez da folha de paga-
mento dos inativos sair do CIAF (Cen-
tro Integrado de Apoio Financeiro) e
passar para os seus computadores.

Como não poderia deixar de ser, há
quem critique a criação da autarquia
pela sensação de perda, já que o que es-
tava no âmbito da Polícia Militar – por-
tanto, em casa – passou para endereço
estranho, administrada por gente que
desconhece a história, os costumes e as
tradições da milícia bandeirante.

Não é bem assim. Na SPPREV, a
Polícia Militar é um reduto, uma ilha
em mares nunca dantes navegados. É a
única instituição do Estado que tem re-
presentação própria, a Diretoria de Be-
nefícios Militares. E quem está no co-
mando? Seis oficiais superiores aposen-
tados, donos de extensos currículos de
serviços prestados na área que adminis-
tra pessoas e carreiras.

À frente da equipe está o ex-diretor

de Pessoal da Polícia Militar,
Cel PM David Antonio de Go-
doy. Ele é assessorado por ou-
tros experientes profissionais:
Cel PM Eduardo César Fer-
nandes (que foi da CBPM), Cel
PM Paulo Garcia de Aquino
(foi chefe do CIAF), Ten Cel PM
Mauro Interliche (foi da Dire-
toria de Telemática), Maj PM
Dario Nogueira Gomes (tam-
bém ex-CIAF) e Cel PM Edi-
neide Lima Nóbrega, que saiu
direto do CPA/M-3 para lá.

Planos - Esta é uma grande van-
tagem para o pessoal da PM. Ter uma
diretoria exclusiva garante atendimen-
to adequado, realizado por quem é do
ramo, o que leva à contínua busca por
melhoria de equipamentos, métodos e
serviços para garantir a excelência na
prestação de serviços.

Só para ficar num exemplo, os erros
observados na folha de pagamento dos
inativos já se equipara ao que se obser-
vava no tempo do CIAF. “O percentual
é muito baixo”, garante o Cel Godoy.
Outro diferencial são os 13 postos de
atendimento nas principais regiões ad-
ministrativas do Estado, com planos pa-
ra aumentar a rede.

Godoy, Interliche, Eduardo, Aquino, Edineide e Dario:
na DBM, a conversa é de militar para militar

Faça o recadastramento obrigatório no mês de seu aniversário e mantenha seu
cadastro atualizado. Duas medidas simples que garantem o pagamento da

pensão e salários, além do atendimento imediato na SPPREV.

Si
lv

io
 F

or
at

o/
M

íd
ia

 E
m

pr
es

ar
ia

l



11CLARINADAS DA TABATINGUERA - OUTUBRO/2014

SOLIDARIEDADE

MISSA PELOS FALECIDOS
No dia 16 deste mês, na Sede da AOMESP, em São Paulo,

foi celebrada missa em memória dos associados falecidos
este ano, dentre eles o Ten PM Claudionor Diniz de Lima
Floquet, suplente do Conselho Deliberativo. O celebrante
foi o padre Antuniel Augusto Ribeiro, da Diocese de Santo
Amaro, auxiliado pelo vice-presidente do CD, o Cel PM
Ricardo Jacob. O Coral AOMESP cantou os hinos religiosos
da cerimônia, com a colaboração dos presentes.

ARTE SOLIDÁRIA EM JACAREÍ
Chova ou faça sol, que venha o frio

ou um calor senegalês, não há quinta-
feira que essas senhoras de bom cora-
ção não se reúnam para... tricotar! Sim,
tricotar. E das mãos hábeis saem man-
tas, sapatinhos, gorros, meias, colchas,
blusas infantis, roupas para recém-nas-
cidos, tudo de lã pura e nova em folha.

Semana a semana, elas vão esto-
cando tudo o que produzem. Usam sa-
la da Regional Jacareí da AOMESP ou
mesmo as próprias casas para isso. As
peças prontas são devidamente anota-
das num caderno de produção, e para lá
vão também os números do que foi gas-
to e de onde veio o dinheiro para as com-
pras, quase 100% doação de associa-
dos e das próprias artistas.

Todo ano, quando o inverno come-
ça a soprar, elas contatam assistentes
sociais de instituições de caridade, pos-
tos de saúde, hospitais, santa casa e os
diversos asilos da cidade. Começa, en-
tão, a divisão da produção e a entrega
para os que precisam de calor, carinho,
amparo e ajuda.

Amor - O grupo de artistas voluntá-
rias leva o nome de “Quadradinho do
Amor”, e foi fundado em 1999 por Te-
rezinha Xavier Barbosa. Como não ti-
nha onde reunir voluntárias, ela procu-
rou a AOMESP e encontrou a resposta
certa. Hoje, as dirigentes são, além da
fundadora, a diretora do departamento
feminino da Regional, Inajar Fernandes

Ferreira, e as voluntárias Marília Fer-
reira Gonçalves Hoelzll, Ofélia Salga-
do e Elisete Colly. Muitas outras com-
pletam a equipe: são cerca de 25 mulhe-
res, com idade na faixa dos 60 aos 98
anos, todas voluntárias, doando o que
tem de melhor em prol do seu próxi-
mo: tempo, dom e bom coração.

Bebês - Um item da produção tem
distribuição o ano todo. Trata-se do en-
xoval de recém-nascidos, e a clientela
vem do Hospital São Francisco, o úni-
co da cidade que realiza partos pelo Sis-
tema Único de Saúde, o SUS. Não ra-
ro o bebê nasce de madrugada, e lá vai
uma das senhoras fazer a entrega. Pode
estar frio, mas o que ela leva aquece...
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NECROLOGIA

GERAL

Antonia Cunha da Silva
Antonio Candido Souza
Antonio Gomes Paixão
Antonio Loiola Santana
Antonio Pádua
Auta Prestes da Silva
Basilio Volcov
Carlos Paz Camargo
Carmen Cinira S. Maçano
Clara Lucia Miguetti
Claudionor Diniz L. Floquet
Deocleio Tonelli
Domingos de Lima
Enoque Rocha
Francisco Angelo da Costa
Genir Evalt Ferreira
Guiomar Maria M. Leal
Haydee Saboya
Helena Lima Braga
Ilidio dos Santos Machado
João Camilo de Aguiar
João Gomes de Abreu
João José Ferreira
Joaquim Coelho Campos
Joaquim Ribeiro da Silva
Jorci Rodrigues Vieira
José Gomes Vasconcelos
José Lustosa Roriz Caribe
José Oliveira da Silva
Juvenil Pereira
Lais Ferreira de Conti
Leonel Fonsati
Lourenço Moraes Barbosa
Luiz Enz Sobrinho
Luiz Lanza
Luiz Severino de Lima
Marcos Vinicius Oliveira Silva
Marcus Alberto Balbino
Maria Benedita Cursino
Maria de Lourdes G. Pires
Maria Helena S. Ferreira
Maria Santos de Sousa
Mario Serapião
Miguel Montanher
Mirian Carmem Grecco
Moyses de Oliveira
Nahyr Maria Jesus Chiaça
Nelson Augusto da Silva
Odair Joaquim Maia Souza
Orlando Manoel Pereira
Osvaldo Vieira
Pedro Paulo da Silva
Pedro Pereira Matheus
Reinaldo Lopes
Renato Souza Junior
Sebastiana Dias A. Santos
Teresa de Jesus Fernandes
Thimoteo Peitl
Valdenir Capella
Valdomiro Baptista
Valter Ferreira Dias
Wandeilton Santiago Viana
Yvonne Cocco da Costa
Zenaide Maria de Oliveira

Pens
2º Ten
1º Sgt
1º Sgt
Cb
Pens
1º Ten
1º Sgt
Pens
1º Ten
Ten
Cel
1º Sgt
2º Sgt
1º Sgt
Pens
Pens
Pens
Pens
Maj
Cap
Pens
1º Ten
2º Ten
1º Ten
2º Ten
2º Ten
Cel
1º Sgt
2º Ten
Pens
1º Sgt
2º Ten
Maj
Cb
3º Sgt
3º Sgt
Ten Cel
Pens
Pens
Pens
Pens
Pens
2º Ten
Pens
1º Ten
Pens
Cb
1º Sgt
1º Sgt
Subten
2º Ten
Cel
Cap
3º Sgt
Pens
Pens
2º Ten
Cb
1º Ten
1º Sgt
1º Sgt
Pens
Pens

TELHADO
NOVO NO
SOLAR

Foi concluída este mês
a troca completa do telha-
do do “Solar da Tabatin-
guera”, onde estão locali-
zados o restaurante e o sa-
lão onde são realizadas as reuniões das
quintas-feiras e os bailes das quartas-
feiras.  Foram trocadas todas as telhas
dos 630 metros quadrados da área. Para
maior proteção, foi instalada uma man-
ta, sob as telhas, para impedir a pene-
tração de água das chuvas. Não foi pre-

ciso trocar o madeiramento, que estava
em ótimas condições apesar de seus
quase 30 anos de idade...

A reforma da sauna seca, anunciada
no mês passado, deverá ser concluída
na primeira quinzena de novembro. Até
lá, a sauna continuará interditada.

PARABÉNS AOS ELEITOS
As eleições deste ano produziram

um fato muito positivo para a família
policial-militar do Estado de São Pau-
lo. Cinco representantes de nossas hos-
tes obtiveram êxito e estarão nas tribu-
nas nos próximos quatro anos.

Para a Assembleia Legislativa, fo-
ram eleitos os coronéis Paulo Adriano
Lopes Lucinda Telhada (PSDB), com
254.074 votos, e Álvaro Batista Camilo
(PSD), com 64.448, e reeleito o Cel Ed-
son Ferrarini (PTB), com 51.231 vo-
tos. Para a Câmara Federal, em Brasí-
lia, foram eleitos o Maj Sérgio Olímpio

Gomes (PDT), com 179.196 votos, e o
Cap José Augusto Rosa (PR), que re-
cebeu 46.905 votos.

O vereador Cap Roberval Conte
Lopes (PTB) não conseguiu eleger-se
deputado federal, como queria, e vai
continuar na Câmara dando prosse-
guimento ao trabalho que vinha reali-
zando em defesa da Polícia Militar.

Cumprimentamos os eleitos com a
certeza de que irão cumprir a missão
que lhes foi confiada, qual seja, defen-
der, sempre e com vigor, todos os poli-
ciais militares do nosso Estado.
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GERAL

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

 Aviamento de receitas
 Armações nacionais e importadas
 Lentes de contato
 Especialista em lentes multifocais
 Desconto em folha

Matriz: R. São Bento, 63 - Centro - 3105-8369 / 3105-1099 / 3242-2397
Filial: R. 7 de Abril, 61 - Centro

20%
À VISTA

10%
2 PARCELAS

6x
S/JUROS

www.oticasvisaolux.com.br

PORTADORES DE
DEFICIÊNCIA

O Ten PM Enio também represen-
tou a AOMESP na bonita e tradicional
cerimônia realizada no dia 13 deste mês
em homenagem aos portadores de defi-
ciência atendidos no CRPM (Centro de
Reabilitação da Polícia Militar).
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Alienação mental, Aneurisma cere-
bral, Aids, AVC, Aposentadoria por in-
validez, Cardiopatia grave, Cegueira,
Contaminação por radiação, Doença de
Paget (avançado), Doença de Parkinson,
Esclerose múltipla, Espondiloartrose

ISENÇÃO DO IR anquilosante, Fibrose cística (mucovis-
cidose), Hanseníase, Nefropatia grave,
Hepatopatia grave, Neoplasia maligna,
Paralisia irreversível e incapacitante, e
Tuberculose ativa são moléstias graves
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 156 orien-
tações para providências futuras. Mais
informações: AOMESP,  3188-7509.

REPRESENTAÇÕES

NOVO COMANDO
O Ten PM Enio Francisco de Oliveira,

adjunto da Diretoria Social e Marketing,
representou a AOMESP na solenidade de
passagem de comando do Comando de Po-
liciamento de Choque, realizada no dia 12
deste mês, no quartel da ROTA . O Cel PM
Nivaldo César Restivo assumiu o posto em
substituição ao Cel PM Carlos Celso Savioli. Presentes à cerimônia autoridades
civis e militares, e dirigentes de associações representativas dos policiais militares.
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SALVA DE PRATA
No dia 17, o Ten PM Oswaldo E.

Nascimento, assessor da Diretoria, es-
teve na Câmara Municipal representan-
do a AOMESP na Sessão Solene de en-
trega de Salva de Prata ao Regimento
de Polícia Montada “9 de Julho”. A ini-
ciativa da homenagem foi do vereador
Álvaro Batista Camilo.
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Conselho Deliberativo em destaque

Ricardo Jacob
Coronel PM, Veterano da Polícia Militar, Jornalista
Vice-presidente do Conselho Deliberativo da AOMESP

O mês de outubro de 2014 já faz parte do passado, mas,
sem dúvida, foi um mês de grande relevância política para a Fa-
mília Policial-Militar, que elegeu o Major Olímpio e o Capitão
Augusto para nos representar na Câmara dos Deputados. Um
fato inédito no cenário político deste Estado, pois, antes, somen-
te o Coronel Jairo Paes de Lira e o Major Minoru Massuda ha-
viam exercido o cargo de Deputado Federal, alçados que fo-
ram da suplência. Agora, com novos representantes no Con-
gresso Nacional, esperamos muita luta e determinação desses
valorosos Oficiais da Polícia Militar para que a segurança públi-
ca, finalmente, tenha um papel de destaque na política nacio-
nal, para aliívio da sofrida sociedade, que, diariamente, clama
por paz e tranquilidade.

Para a Assembleia Legislativa os nossos escolhidos foram o
Coronel Telhada, Coronel Camilo e o Coronel Ferrarini, que
vão carregar por quatro anos (2015-2019) as esperanças e os
anseios da Família-Policial Militar no que diz respeito à manu-
tenção dos direitos já adquiridos e pela luta de outros, e, ainda,
por medidas que não penalizem os “Veteranos”, que tanto luta-
ram para colocar a PMESP em lugar de destaque no contexto
da segurança pública nacional.

A AOMESP viveu neste mês de outubro uma série de acon-
tecimentos marcantes. Realizamos uma Missa “in memoriam”
dos nossos associados que faleceram nos últimos meses e, em
particular, pelo nosso saudoso Tenente Claudionor Floquet,
Membro Suplente do Conselho Deliberativo, uma figura sem-
pre presente e muito querida pelos diretores, associados e cola-
boradores da Associação dos Oficiais Militares do Estado de
São Paulo – AOMESP.

O Capelão da Entidade, Padre Antuniel Augusto Ribeiro, Sa-
cerdote da Diocese de Santo Amaro, durante a Missa, realiza-
da no Salão Nobre da Associação, ressaltou em sua homilia a im-
portância de se cultuar a memória daqueles que, em vida, aju-
daram a construir a história da Polícia Militar e da AOMESP e,
por consequência, do Estado de São Paulo. A primeira, quan-
do no serviço ativo da Corporação e a segunda, como Veteranos.

Ainda, em Outubro, consultamos o Presidente da AOMESP,
Coronel Jorge Gonçalves, com vista à possibilidade de realizar-
mos um Culto Evangélico na sede da Entidade, visto que muitos
irmãos evangélicos compareceram na celebração da última

Missa realizada na Entidade, para “ouvirem a palavra de DEUS”,
portanto nada justo do que a realização de um Culto, para a
proclamação do Evangelho aos Associados evangélicos, pois,
independentemente de denominações religiosas, todos nós lou-
vamos e honramos o mesmo e único Deus. O Coronel Jorge
mais uma vez provou ser um grande democrata e líder concor-
dando com o nosso pleito, o que não surpreendeu aqueles
que bem o conhecem e com ele dividem a responsabilidade
de administrar a AOMESP.

Escolhemos para presidir o Culto um grande e respeitado
amigo, Pastor Jonas Pinho, da Igreja Adventista do Sétimo Dia,
religioso que já trabalhou em parceria com o governo do Esta-
do de São Paulo, junto à Defesa Civil, quando este Coronel, na
época Major PM, exercia as funções de Diretor do Departa-
mento de Defesa Civil da Casa Militar do Governador.

No mês de outubro tivemos, ainda, a oportunidade de co-
memorar o aniversário do Tenente Coronel Moacyr Pereira da
Costa, pessoa de fino trato, culto, amigo e solidário. Coronel
Moacyr, um cavalheiro na verdadeira acepção do termo, um
Homem que rege sua vida dentro dos sagrados princípios da
ética, da honra e da dignidade. Um ser humano maravilhoso
que, do alto de seus 89 anos bem vividos, preside com lucidez
e inegável capacidade administrativa o Conselho Deliberativo,
órgão que representa os justos interesses dos associados, a quem
ele se dedica de corpo e alma.

Comemoramos, também, as datas natalícias do Conselhei-
ro e Presidente da Comissão de Justiça, Major Richards de Freitas
Chaves e da colaboradora Regiane Aparecida Silva, que, re-
cém-integrada no Conselho Deliberativo, vem exercendo as
funções de Secretária da Mesa Diretora.

Temos muito ainda a realizar para que a Família Policial-
Militar possa respirar aliviada com relação às seguidas tentativas
de usurpação dos nossos direitos e garantias, fruto do trabalho
e dedicação daqueles que fizeram a nossa história durante to-
dos esses anos, desde 1831.

Caros Veteranos, Pensionistas e demais Associados: Contem
conosco em todas as situações e tenham em mente que o nosso
trabalho é dedicado e norteado para o “bem-estar” de todos
aqueles que integram o nosso Quadro Associativo, pois são os
senhores e senhoras a razão da existência da AOMESP.



Igreja e ruínas do
Convento de Nossa Senhora da Conceição

Gruta de Nossa Senhora de Lourdes

Monumento “Mulheres de Areia”
Praia dos Pescadores

Igreja Matriz de Sant’Ana

COLÔNIA DE FÉRIAS MARES DO SUL

Aproveite suas férias para conhecer Itanhaém, a segunda cidade mais antiga
do Brasil, fundada em 22 de abril de 1532, por Martim Afonso de Souza.

A cidade oferece ao turista a possibilidade de conhecer diversos locais que
remetem e retratam, de forma fiel, a sua história.

Estão a sua espera vários atrativos turísticos como igrejas, museus, passeios
nas ilhas oceânicas (que são points de mergulho de classe internacional) e rios,

além de Mata Atlântica preservada.

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