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FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

Quem subirá até o monte do Senhor? Quem tem mãos puras, não dirige sua mente para o crime. Sl 23-24

AOMESP EM ASSEMBLEIA
ASSOCIADOS APROVAM NOVA

REDAÇÃO DO ESTATUTO

AOMESP EM ASSEMBLEIA
ASSOCIADOS APROVAM NOVA

REDAÇÃO DO ESTATUTO

ATRASADOS DO ALE
SÓ COM AÇÃO

INDIVIDUAL

ATRASADOS DO ALE
SÓ COM AÇÃO

INDIVIDUAL

CARNAVAL NA COLÔNIA
RESERVE JÁ E
GARANTA A DIVERSÃO

CARNAVAL NA COLÔNIA
RESERVE JÁ E
GARANTA A DIVERSÃO

Feliz Natal!
Feliz Natal!
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RESERVE JÁ E GARANTA A DIVERSÃO!PACOTE 5 DIAS
13 a 18/fev

TEMPORADA DE VERÃO
ligou, viajou!ligou, viajou!

ASSOCIADOS
CONVIDADOS

PM NÃO ASSOCIADO
PENSIONISTA NÃO ASSOCIADO

R$   60,00
R$ 100,00
R$   72,00
R$   72,00

diária c/ café
da manhã

ASSOCIADOS
CONVIDADOS

PM NÃO ASSOCIADO
PENSIONISTA NÃO ASSOCIADO

R$   60,00
R$ 100,00
R$   72,00
R$   72,00

COLÔNIA DE FÉRIAS MARES DO SUL - Av. Clara Martins Zwarg, 485 - Bopiranga - Itanhaém (SP)
RESERVAS: (11) 3188-4713 ou 3188-4716

(13) 3425-1096 ou 3425-6849 / colonia@aomesp.com.br

ASSOCIADOS
CONVIDADOS

PM NÃO ASSOCIADO
PENSIONISTA NÃO ASSOCIADO

R$ 300,00
R$ 500,00
R$ 360,00
R$ 360,00

ASSOCIADOS
CONVIDADOS

PM NÃO ASSOCIADO
PENSIONISTA NÃO ASSOCIADO

R$ 300,00
R$ 500,00
R$ 360,00
R$ 360,00



3CLARINADAS DA TABATINGUERA - NOVEMBRO/2014

CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente

Ten Cel PM Moacyr Pereira da Costa

Vice-presidente
Cel PM Ricardo Jacob

Conselheiros
Maj PM Richards de Freitas Chaves

Cap PM Euclides de Oliveira Faria (secretário)
1º Ten PM José Vicente da Conceição

1º Ten PM Takeshi Sato
2º Ten PM Guilherme Antônio do Nascimento

2º Ten PM José Borges Pereira
Pens. Darcy Franco da Rocha Silva

Suplentes
Ten Cel PM Gustavo Medeiros
1º Ten PM José Pedro de Lima

1º Ten PM Nagib Salomão

CONSELHO FISCAL
Presidente

Cel PM Antônio Vicente

Vice-presidente
Maj PM João de Deus Braga

Conselheiros
1º Ten PM Darci Miranda de Couto (secretário)

1º Ten PM Laercio Apparecido Basso
Pens. Adélia Silvina de Andrade Sampaio

Suplentes
Maj PM Yolando Bruno de Lima

1º Ten PM Daniel D’Attilio
2º 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
1º Ten PM Silvio dos Reis Oliveira

1º Ten PM Vitor Mendes
1º Ten PM Silvio Martin

2º Ten PM Enio Francisco de Oliveira
Suplentes

2º Ten PM Oswaldo E. Nascimento (Assessor)
1º Ten PM Deorival Bonilha

2º Ten PM Eduardo da Costa

Eis que o Natal e o Ano Novo se aproximam. É a
nossa oportunidade de festejarmos juntos o nascimen-
to de Cristo, e também de rogar aos Céus o porvir de
um Novo Ano em que prevaleça a paz, a compreen-
são e a harmonia entre os homens, conforme nos en-
sinou o Mestre desde suas primeiras pregações.

Quando fizermos o balanço de mais esta etapa de
nossas vidas, deveremos fixar o pensamento no Cria-
dor e buscar praticar as lições sempre repetidas. Sai-
bamos compreender os percalços com os quais depa-
ramos no dia a dia, saibamos limpar os nossos cora-
ções, e suplantar as experiências dolorosas por mais
frustrantes que sejam; sobretudo, que saibamos não
ser abrigo de mágoas, que somente nos enfraquecem.
Só assim, com uma nova consciência, estaremos pre-
parados para receber as Bênçãos Divinas a serem der-
ramadas sobre todos nós.

A comemoração do Natal não deveria ter por base
somente preocupação com coisas materiais, para não

EDITORIAL

Brindemos todos juntos o
Natal e o Ano Novo

Jorge Gonçalves
Cel PM - Presidente

desperdiçarmos a oportuni-
dade de conexão com os mo-
mentos mais sublimes e puros
do olhar de Cristo sobre o Universo, mostrando que o
amor incondicional protege, redime e cura os males
da incompreensão. Assim, estaremos preparados para
enfrentarmos juntos eventuais dificuldades no Novo
Ano que se aproxima, renovados, abertos para lutar
pelo bem maior, que é o que deveria ser o objetivo de
todos: a paz entre os homens, no sentido amplo da
palavra.

Nesta oportunidade, ao encerrar mais um produ-
tivo ano de trabalho, os Órgãos Dirigentes da nossa
Entidade, fortemente irmanados no propósito de con-
tinuar ofertando aos associados e familiares o ótimo
padrão de atendimento que vimos mantendo, dese-
jam-lhes muitas alegrias nesses momentos festivos e
de glória no viver do Novo Ano que se aproxima. Que
todos possam realizar seus mais acalentados sonhos.



A sempre atual política de Pão e Circo

NELSON KOBAYASHI JR.
Advogado

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

PARECERPARECER

A história política de Roma está dividida em três
períodos determinantes: Monarquia, República e Im-
pério, e desta última fase histórica, que se estendeu
até quase 500 dC, tiraremos a nossa reflexão de hoje.

Durante a formação do império romano, ainda que
o poder fosse centralizado na figura do imperador, havia
a necessidade de se buscar apoio em outros setores
de poder daquela sociedade. Assim, principalmente os
proprietários de terras e os comerciantes passaram a
ter presença cada vez mais ativa na ocupação de car-
gos públicos e políticos, o que lhes dava, por conse-
quência, o aumento de suas riquezas e uma série de
privilégios.

O resultado foi o considerável aumento do poder
das classes elitizadas, enquanto os cidadãos mais po-
bres e os plebeus, excluídos deste processo de cresci-
mento, passaram a ter sérias dificuldades para sobre-
viver.

Ciente dos diversos problemas sociais que afligiam
a população e, portanto, da possibilidade do início de
uma revolta generalizada do povo, o governo de Roma
decidiu, estrategicamente, distrair os cidadãos. O im-
pério buscou garantir a diversão do povo, promoven-
do espetáculos sangrentos de gladiadores, nos quais
escravos fadados a matar ou morrer tinham as suas vi-
das decididas pelas mãos do público – como bem re-
trata o filme O Gladiador, de Ridley Scott.

O Estado romano garantia também a alimentação
do povo, tanto pela distribuição de pães durante os
espetáculos já citados, que o saciava enquanto assis-
tia às batalhas, como pela distribuição mensal de pães
em praças e pórticos públicos, que o saciava no dia a
dia. Desse modo, satisfeitos ou conformados com a
diversão e com a comida que o Império lhes dava, os
romanos pobres e plebeus não se revoltavam com o
Estado pelas péssimas condições sociais em que vi-
viam, e o imperador ia se perpetuando no poder.

Este método político de camuflar os problemas e
vícios da Administração Pública, dando migalhas e fes-

tas ao povo, ficou conhecido como “Pão e Circo”, do
latim Panem et Circenses, e, embora criado há tanto tem-
po, pode se notar muito aplicado até os dias de hoje.

Ora, o ser humano é inevitavelmente movido pelo
entusiasmo; ficamos menos racionais quando estamos
em uma festa. Aliás, talvez o segredo da felicidade es-
teja em não visualizar e potencializar os problemas.
Percebamos que nos momentos de êxtase pouco nos
importamos com as contas a vencer, com a prova agen-
dada, ou sequer com o dia seguinte.

Salomão diz no livro de Eclesiastes (7:2) que “mais
vale ir a uma casa em luto do que ir a uma casa em festa”
justamente porque na festa você só pensa no momen-
to, e na casa onde há um velório você coloca os pés
no chão, se põe no lugar do falecido e faz uma auto-
análise geral, buscando pôr em dia todas as suas pen-
dências.

Assim, diante do luto em que deveríamos estar,
seja pelas milhares de pessoas que, não tendo a saúde
pública necessária, morrem nas filas de hospitais; ou
pelas tantas vítimas da criminalidade; ou pela constan-
te desvalorização da classe mais trabalhadora; ou, ain-
da, pela atual situação de desequilíbrio social que te-
mos em nosso meio, é importante que nos livremos
desta venda em nossos olhos.

Acredito que, com esta análise, enxergaremos de
outro modo os “circos” propostos pelo Estado, des-
de o artista contratado para a festa anual da pequena
cidade do interior até a realização de uma Copa do
Mundo no Brasil.

No mais, importante que nos perguntemos tam-
bém: seria este atual assistencialismo gratuito e infindo
assemelhado ao “pão” dado ao romano? Digo os ofi-
ciais, programas sociais que não possuem previsão de
um escalonamento de extinção, bolsas em geral, po-
pulares no âmbito federal. Digo também o informal,
mais comum nas políticas locais interioranas, que se
opera por doações de cestas básicas, combustível, etc.

Estaríamos no lado iludido da relação? Pensemos.
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ASSUNTOS JURÍDICOS

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

O escritório de advocacia contrata-
do pela AOMESP, Negri Advogados As-
sociados, estima que até o final de mar-
ço do ano que vem 600 processos do
pagamento adicional do ALE estarão
ajuizadas, cada um com dez policiais
militares em média. Trata-se de pedido
de pagamento de ação ganha; como já

AOMESP COMEÇA A AJUIZAR AÇÕES
PARA PAGAMENTO DO ALE

Para receber os atrasados, porém, interessado deve ingressar com ação individual

transitou em julgado, não há mais pos-
sibilidade de recursos judiciais. Assim,
o dinheiro deverá estar na mão dos re-
clamantes em no máximo três anos.

O processo seguiu pelo rito do man-
dado de segurança. Em tal procedimen-
to, em razão da sua celeridade, não se
admite que a decisão dada tenha efeito
patrimonial. No Judiciário, isto signifi-
ca que, em processos assim, a cobrança
de eventuais valores deve abranger so-
mente o período entre o ajuizamento da
ação e o pagamento do benefício.

Individual - Desta maneira, em ra-
zão desta peculiaridade, não é possível
cobrar os valores do quinquênio que
antecedeu ao ajuizamento do mandado
de segurança coletivo que foi interpos-
to pela AOMESP.

O que fazer, então, para cobrar o
que se convencionou chamar “atrasa-
dos do ALE”? O advogado Wellington
Negri da Silva esclarece que os interes-
sados em buscar esses valores (relati-
vos aos cinco anos anteriores ao ajuiza-
mento da ação coletiva), deverão ajui-
zar ações individuais, pois a AOMESP

não possui legitimidade para fazê-lo.
O advogado também informa que a

média de valor a ser recebido pelo asso-
ciado está em torno de 50 mil reais, con-
siderando apenas a atualização mone-
tária, sem acréscimos de juros. Esse va-
lor é variável, e irá depender, dentre ou-
tros fatores, da data da passagem para a
Reserva ou Reforma, a instituição da
pensão, a graduação e o último local de
exercício, por exemplo.

Custas - Por se tratar de ação indi-
vidual, salvo casos de isenção, será ne-
cessário realizar o pagamento das cus-
tas. No Estado de São Paulo, essas cus-
tas (que são pagas para ingressar com o
processo), são calculadas em 1% sobre
o valor que o interessado pretende re-
ceber. Poderá haver cobrança de outros
valores a título de taxa de mandado, di-
ligência de oficial de justiça e outros.
Ou seja, pode-se pensar em custas ini-
ciais da ordem de 500 reais.

Além disso, não se pode estimar a
duração do processo porque tudo irá
depender do cartório judicial em que
ele irá tramitar.

AÇÃO CONTRA
A SPRREV

O escritório Negri Advogados As-
sociados está entrando com medida
coercitiva contra a São Paulo Previ-
dência  para obrigá-la a cumprir deci-
são da Justiça e voltar a pagar a pen-
são devida a filhas de policiais milita-
res. A decisão favorável à AOMESP

saiu no dia 18 de agosto, em acórdão
dos desembargadores da 7ª Câmara
de Direito Público do Tribunal de Jus-
tiça do Estado de São Paulo. Desobe-
decendo a Justiça, a SPPREV não pa-
gou o que cassou indevidamente nem
voltou a pagar o devido.
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COMUNICAÇÕES

NOVO SITE ESTÁ NO AR

www.aomesp.com.br

Foi ao ar na segunda-feira,
24 deste mês, a nova página da
AOMESP na internet, reprodu-
zida ao lado. Desde aquele dia,
a página disponibiliza informa-
ção atualizada semanalmente,
ou a qualquer momento, depen-
dendo da urgência do noticiá-
rio e da estratégia de comuni-
cação da Diretoria Executiva.

O que está no ar, hoje, é ape-
nas o início de um processo de
modernização que só será fina-
lizado em meados de janeiro. O
www.aomesp.com.br está sendo
totalmente reconstruído para
que você possa saber tudo a res-
peito de sua Associação: notí-
cias fresquinhas, agenda de even-
tos, cerimônias, novidades, op-

ções de lazer, estatuto, regimen-
to interno...

Até a implantação definiti-
va, o associado terá, ao acessar
o site, uma página estática, que
não permite interação. Essa pá-
gina veiculará o último aconte-
cimento, material urgente que
não pode esperar pela circula-
ção da revista “Clarinadas”.

Em janeiro, porém, quando
o novo site estiver finalizado,
será possível interagir, navegar
por todos os acessos de infor-
mação, e também enviar men-
sagens para a Presidência. Visi-
te regularmente o site, mesmo
nesse período de implantação.
Sempre haverá notícia de seu
interesse.
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AOMESP

PABX

Presidência

Conselho Deliberativo

Conselho Deliberativo

Conselho Fiscal

Secretaria

Financeiro

Patrimônio

Social

Recursos humanos

Caixa

Portaria

3188-7500

3188-7501

3188-7503

3188-4727

3188-4724

3188-7509

3188-4711

3188-4715

3188-4716

3188-4728

3188-4729

3188-4718
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LEGISLAÇÃO

APROVADO POR
UNANIMIDADE

Acima, Salão Social lotado e
plateia atenta às explicações do
diretor-financeiro da AOMESP,
Cap PM Marco Aurélio (ao
lado). No destaque, a mesa
diretora da assembleia
presidida pela vice-presidente
da Diretoria Executiva,
Cel PM Hilda Magro.

Artigo 27. As eleições dos cargos constantes do

Artigo 26, serão realizadas através de escrutínio

secreto, de quatro em quatro anos, na primeira

quinzena de dezembro, pela Assembleia Geral

Eleitoral, em sessão ordinária, na sede da

Associação e nas Regionais.

Artigo 29.

§1º.  Os mandatos dos cargos eletivos terão a

duração de 04 (quatro) anos, permitida a reeleição.

Artigo 31.

VIII - Dar posse aos eleitos na primeira quinzena

do mês de janeiro, subsequente às eleições,

declarando vago o cargo não investido pela ausência

do eleito, caso não justifique o motivo de força maior,

no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Artigo 46.  A presente gestão obedecerá ao

triênio 2013/2015, para qual foi eleita, e

encerrar-se-á com a posse da nova gestão.

Cerca de 200 associados reunidos
em Assembleia Geral no dia 13 deste
mês, no Salão Social, aprovaram por
unanimidade a quase totalidade das pro-
postas de alteração estatutária
sugeridas pela Diretoria Execu-
tiva e pelo Conselho Delibera-
tivo da AOMESP. As principais
mudanças estão destacadas na
ilustração abaixo, e referem-se
à duração do mandato e posse
dos dirigentes eleitos da Asso-
ciação, passando de três para
quatro anos. As outras mudan-

ças serviram para ade-
quar o texto à nova realida-

de, incluindo aí a obediência
às regras gramaticais da língua por-
tuguesa. “As propostas de mudan-
ça visam a modernizar o Estatu-
to, que é a legislação que rege a
vida de nossa Associação”, es-
clareceu o Cel PM Jorge Gon-
çalves, presidente da Direto-
ria Executiva da AOMESP.

Para presidir a mesa di-
retora dos trabalhos da As-
sembleia foi escolhida a vi-
ce-presidente, Cel PM Hil-
da Magro. Ela propôs que
as mudanças fossem vota-
das por capítulos, o que foi

aceito pela plateia. Para ex-
plicar as propostas, foi convi-

dado o diretor-financeiro Cap
PM Marco Aurélio Ramos de

Carvalho. A única pro-
posta não aprovada por

unanimidade foi a que li-
mita o registro de eventos da

AOMESP por qualquer meio (fotos, gra-
vação, filmagem e outros), o que só po-
derá ser feito com autorização prévia
da Presidência. Foi registrado apenas
um voto contrário à proposta.

Reunião - Participaram da Assem-
bleia todos os diretores, diretores-ad-
juntos e conselheiros da AOMESP, além
de muitos associados da Capital. Os di-
retores de todas as regionais estiveram
presentes. Dezenas de associados do in-
terior também atenderam à convocação
da Diretoria Executiva para participar
do evento.

A Presidência da Mesa Diretora da
Assembleia emitiu a Resolução nº 001/
2014 - AGE, informando que “na reu-
nião realizada no dia 13 de novembro
de 2014... a Assembleia decidiu proce-
der às alterações no Estatuto...”. Redi-
gida a Ata, o Estatuto, com a nova reda-
ção, já seguiu para registro no 2º Cartó-
rio Oficial de Registro de Títulos e Do-
cumentos de Pessoa Jurídica e Civil da
Comarca de São Paulo.
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ANIVERSARIANTES

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

SEDE RECEBE VISITANTE
ILUSTRE

FESTA EM SANTOS

A festa de aniversari-
antes do mês na Sede, em
São Paulo, contou com a
presença ilustre do De-
sembargador Rui Borges
Pereira, filho do associa-
do e conselheiro Ten PM
José Borges Pereira, ani-
versariante. A festa começou com as boas-vindas
do vice-presidente do Conselho Deliberativo, Cel
PM Ricardo Jacob, e prosseguiu com a mensagem
do presidente da Diretoria Executiva, Cel PM Jor-
ge Gonçalves, seguida da entrega dos presentes aos
aniversariantes e da apresentação do Coral.

O diretor-social Maj PM Dércio Chiconello,
o presidente Cel PM Jorge Gonçalves e

o desembargador Dr. Rui Borges Pereira.

FESTA EM SANTOS

No dia 29 de outubro, diretores,
colaboradores e associados reuniram-
se na festa dos aniversariantes do mês,
um chá da tarde tradicional. O ponto
alto do evento é a venda de artesanato
(panos de prato cuidadosamente bor-
dados e pintados pelo grupo de volun-
tárias) cuja renda é revertida para insti-
tuições de caridade da cidade.

A festa de aniversariantes é coorde-
nada pela diretorasocial Lurimar Bar-
reto com apoio de toda a diretoria e fun-
cionários.

Muitos associados vestiram a fanta-
sia para curtir o Dia das Bruxas na Sede,
no dia 29 de outubro. O Halloween (em
inglês) é um evento cultural que ocorre
nos países anglo-saxônicos, especial-
mente Estados Unidos, Canadá, Irlan-
da e Reino Unido.

Difícil localizar sua origem. Uma
das versões dá a Igreja Católica no co-
meço de tudo, precisamente no Dia de
Todos os Santos (All Hallows' Even, ou
Noite de Todos os Santos). Com o tem-
po, as pessoas passaram a se referir a
All Hallows' Even como Hallowe'en, e
mais tarde ainda, a pronunciar simples-
mente Halloween.

BRUXARIA?

Fo
to

s 
M

ar
ia

 L
úc

ia
 A

lv
es

 d
e 

So
uz

a



9CLARINADAS DA TABATINGUERA - NOVEMBRO/2014

COLÔNIA

ÀS ORDENS
Depois de mais de um ano lutando

bravamente para colocar a casa em or-
dem, a diretoria da AOMESP finalmen-
te vê sua Colônia de Férias Mares do
Sul perto da prova de fogo, a abertura
da alta temporada de verão. A julgar pe-
lo movimento no setor de reservas, tan-
to em São Paulo como na colônia, tere-

mos casa cheia nos próximos meses. E
foi pensando nisso que todas as provi-
dências foram tomadas para receber
adequadamente os hóspedes.

Da portaria aos banheiros nos quar-
tos, da lanchonete ao restaurante, das
áreas livres às opções de lazer internas,
tudo foi visto e revisto, reformado, cons-

truído, passado a limpo. A
cereja do bolo é o novo uni-
forme dos colaboradores,
como se vê na foto acima.
A equipe está preparada e
pronta para prestar o me-
lhor serviço para quem só
vai querer saber de sol e
água fresca, longe das pre-

ocupações diárias com trabalho, esco-
la, contas a pagar...

Alimentação - Uma das novidades
está no restaurante, agora funcionando
no sistema self-service para almoço e
jantar. O valor da diária contempla a
hospedagem e o café da manhã. Para as
demais refeições, o hóspede pagará por
quantidade consumida, assim ninguém
ficará amarrado a uma diária comple-
ta. Há outras opções na região, mas
quem já experimentou o restaurante re-
comenda. É mais prático, mais seguro
e certamente muito mais barato do que
a praça. Na colônia, outra opção é a lan-
chonete, funcionando até altas horas.

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
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RECURSOS HUMANOS

CUIDANDO DA
SEGURANÇA DOS
COLABORADORES

A legislação trabalhista brasileira
obriga as organizações a constituir e
manter uma Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes, a
CIPA,  que tem como objetivo
“a prevenção de acidentes e do-
enças decorrentes do trabalho, de
modo a tornar compatível perma-
nentemente o trabalho com a pre-
servação da vida e a promoção
da saúde do trabalhador”. Esta
obrigatoriedade está classificada
pelo ramo de atividade da organização
e pelo número de pessoas que emprega.
Quando não está obrigada a constituir
a CIPA, a organização deve definir um
colaborador para atuar na prevenção de
acidentes. Ele deve fazer o curso de “de-
signado para CIPA”.

Este é o caso da AOMESP. Não deve
constituir CIPA, mas deve ter um de-
signado. E o escolhido foi a encarrega-
da de setor Sandra Regina Alves, res-
ponsável pelo setor de Recursos Hu-
manos. Ela acaba de fazer o curso exi-
gido por lei, na Work Medical Service,
e tem a missão de observar o ambiente
em busca de potenciais riscos de aci-

dentes e encaminhar
sugestões para a Dire-
toria.

A grade curricular do curso da
Work contempla Introdução à Segu-
rança do Trabalho e suas ramificações:

Inspeção de Segurança, Investigação e
Análise de Acidentes, Campanhas de
Segurança, Riscos Ambientais, organi-
zação de CIPA e Primeiros Socorros.
Felizmente, para todos que trabalham
na AOMESP, Sandra terá pouco traba-
lho: nos últimos anos, não foi registra-
do um único acidente.

Riscos - Há o que ser melhorado,
evidentemente. Logo após o curso, San-
dra apresentou um relatório de “riscos”
à Diretoria, que já está tomando todas
as providências para resolver os proble-
mas. São itens como instalação de fitas
de segurança nas escadas e maior rigor

na fiscalização da utilização de equipa-
mentos de proteção individual (EPI)
pelos colaboradores. Esta é uma pre-
caução que merece destaque pois a uti-
lização dos EPI depende mais do cola-
borador do que da organização.

Programas - Cumprindo a legisla-
ção, a AOMESP instituiu três programas
relacionados à saúde de seus colabora-
dores. O PPRA - Programa de Preven-
ção de Riscos Ambientais (que visa à
prevenção da saúde e da integridade do
colaborador), o PCMSO - Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacio-
nal, e o PPP - Perfil Profissiográfico Pre-
videnciário (sobre aposentadoria).

Com a designação de Sandra para o
curso de capacitação, a AOMESP mos-
tra que dá atenção especial ao que con-
sidera mais importante na organização:
seus colaboradores.
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Mais uma vez a AOMESP sediou o
Almoço de Confraternização dos rema-
nescentes da extinta Guarda Civil de
São Paulo. O evento, realizado no dia
25 de outubro, no restaurante da Asso-
ciação, foi prestigiado por inúmeros
integrantes da força, com exceção de um
de seus organizadores, o 1º Ten PM Da-
niel D’Atílio, que estava hospitalizado.
Do Hospital Vitória, na Zona Leste da
cidade, ele enviou uma
mensagem que ensejou o
canto do Hino da Guar-
da Civil. Ao final do en-
contro, o presidente da
AOMESP, Cel PM Jorge
Gonçalves, entregou um
brinde a Ana Paula, esposa do Cel PM
José Roberto Rodrigues de Oliveira,
Secretário da Casa Militar.

História -O inspetor-chefe da ex-
tinta corporação, Vicente Silvestre, em

ALMOÇO RELEMBRA A GUARDA CIVIL DE SÃO PAULO

GERAL

sua obra “Guarda Civil de São Paulo”,
conta que tudo começou com a cria-
ção, pelo governo, da Legião Paulista,
corporação formada por homens des-
preparados, que não conseguiu se fir-
mar. Daí surgiu a ideia de se criar uma

corporação sem caráter militar, forma-
da e preparada dentro dos rígidos pa-
drões militares, inclusive armada com
fuzis.” Eis aí o nascimento da Guarda
Civil de São Paulo, com efetivo de mil
homens, criada pela Lei nº 2.141, de 22
de outubro de 1926. O delegado-auxi-
liar em comissão Antonio Pereira Lima
foi nomeado Diretor do Policiamento,
cargo que exerceu até a vitória das for-
ças revolucionárias de 1930.

Acima, ex-guardas civis
cantam hino da extinta
corporação. Ao lado,
Cel Jorge entrega mimo
a Ana Paula.

O 2º Ten PM Oswaldo Evangelista
do Nascimento, assistente da Diretoria
da AOMESP, foi condecorado com a
medalha “Eterno Guerreiro”, outorga-
da pela Associação dos Policiais Mili-
tares Portadores de Deficiência. A hon-
raria foi entregue na Assembleia Legis-
lativa de São Paulo no dia 7 deste mês,
em sessão solene alusiva ao Dia do Po-
licial Militar Portador de Deficiência.

Dentre os homenageados deste ano
estão o Cel PM José Maurício Weiss-
haupt Perez, comandante da Escola Su-
perior de Soldados, o Coronel PM Má-
rio Fonseca Ventura, presidente da So-
ciedade Veteranos de 32 - MMDC, e
Michael Horak (Diretor e Chefe de Po-
lícia do  Eastfield College, em Mesqui-
te, Texas, nos Estados Unidos.

TEN NASCIMENTO É HOMENAGEADO
À mesa dos trabalhos estavam o de-

putado Luiz Carlos Gondim, o coman-
dante-geral da PM, Cel PM Benedito
Roberto Meira (na foto ao lado com o
Ten Nascimento), e o Sgt PM Elcio Ino-
cente, presidente da APMDFESP.

Araújo de Lima Serviços de Habilitações
A solução que você precisa

 Pontos na CNH?
 CNH vencida?
 Transferência de CNH de outros estados e municípios
 RNE (autorização)

Nós resolvemos para você
Atendemos em qualquer região de São Paulo. Experiência de 15 anos no mercado.

Contato: (11) 3228-9269  /  Celular Tim (11) 95495-1933
elaine.miriam2001@gmail.com

Araújo de Lima Serviços de Habilitações

 Pontos na CNH?
 CNH vencida?
 Transferência de CNH de outros estados e municípios
 RNE (autorização)
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NECROLOGIA

GERAL

REGIONAIS

Mais de 40 associados e familia-
res viajaram a Serra Negra, Socorro e
Monte Sião em excursão promovida
pela nossa Regional. Como sempre,
estivemos alojados no Hotel Shelton,
em Serra Negra, com o qual estamos
firmando um convênio para que to-
dos os associados da AOMESP, da ca-
pital e do interior, possam usufruir de suas instalações, com desconto na tarifa. Tão
logo tenhamos assinado o convênio, publicaremos as condições de hospedagem.

Confraternização - Dia 12 de dezembro próximo, a partir de meio-dia, estare-
mos em nossa festa de confraternização entre os associados, dependentes e convi-
dados. Será no Clube de Campo do Trianon Clube, perto do centro da cidade. Já
confirmaram presença a Cel PM Nikoluk, comandante do CPI-1, e os eleitos depu-
tados federal Major Olímpio e estaduais Cel Camilo e Cel Telhada. Eles fazem
questão de comparecer para agradecer pela votação recebida em nossa região.

Reforma - O salão de festas de nossa regional está em reforma, que deverá ser
concluída em dezembro. Vamos melhorar as instalações para que sejam realizadas
nossas festas de confraternização e também para alugar o salão aos associados e de-
mais interessados. Os eventos aqui realizados são cobertos por seguro de vida e
acidentes pessoais.

JACAREÍ

ETERNO COMANDANTE
Foi muito concorrida a

cerimônia de inauguração
da fotografia do Cel Alva-
ro Batista Camilo na gale-
ria de Ex-Comandantes no
QG da Polícia Militar, dia
13 deste mês. Prestigiaram
o evento muitas autorida-
des civis e militares, vários
ex-comandantes gerais, di-
retores de entidades repre-
sentativas da Polícia Militar e todo o
Estado-Maior da PM.

O Cel Camilo fez questão de agra-
decer a todos os que comandaram a PM
antes dele, aos policiais militares em
geral, a sua família e aos amigos. Den-
tre os nominados pelo ex-comandante

geral estava o Cel PM Jorge Gonçalves,
presidente da Diretoria Executiva da
AOMESP. Ele foi ao QG acompanhado
do presidente do Conselho Delibera-
tivo, Ten Cel PM Moacyr Pereira da
Costa, e do diretor-financeiro Cap PM
Marco Aurélio Ramos de Carvalho.
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Adauto Frazão Borges

Aluizio Lopes de Souza

Antonio Romeiro

Benedicto da Silva

Cirça Ana Espirito Santo

Doirame Marques da Silva

Francisco Serrano

João Fernandes Faria

José Luiz Chiquito

José Sabino Silva

José Xavier de Brito

Juracy Negrão Morgado

Loire Thomaz Brandão

Lourival Alves Pires

Luiz Carlos Leoncio

Maria C. Q. Gonçalves

Odney Legnaioli

Orlando Rodrigues

Sebastião da Mota

1º Ten

1º Ten

1º Ten

Subten

Pens

Pens

2º Ten

1º Ten

1º Ten

1º Ten

2º Ten

Pens

Pens

1º Ten

1º Sgt

Pens

2º Ten

3º Sgt

1º Ten

Esposas

Cleusa Aparecida Cunha Januário

(2º Ten Jayr Januário)

Doracy Betete Venezian

(1º Ten Orlando Venezian)

Durvalina de Freitas Modesto

(1º Ten Laércio P. Modesto)

Francisca de Toledo Natalino

(1º Ten Wilson Natalino)

Isabel Ganaha

(Cap Eduardo B. S. Barbosa)

Nadir Doria Conrado

(1º Ten Thomaz Conrado)

Santinha Donofrio

(1º Ten Feliz A. Donofrio)

Vilma do Nascimento Teixeira

(1º Sgt Reinaldo O. Teixeira)
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REGIONAIS

TAUBATÉ Com a presença da esposa Maria An-
tonieta, dos filhos Marcelo Augusto, Mo-
nica Antonieta e Maria Magali (foto ao
lado), netos, parentes e amigos, foi come-
morado no dia 9 deste mês o aniversário
de 80 anos do associado 2º Ten Affonso
Augusto de Toledo. A Diretoria se fez re-
presentar pelos Ten Lemes e Oscar, e sua
esposa Marinei.

Reforma - Foi concluída a reforma

do prédio da Regional, o que dará mais
conforto aos nossos associados.

Assembleia - A Diretoria e 35 asso-
ciados estiveram na Assembleia reali-
zada no dia 13, na Sede, para discutir as
propostas de alteração estatutária. 

Visita - Visitamos o Cap José Flo-
riano da Costa, que está se recuperando
de uma cirurgia.

Votos - Os diretores da Regional Sorocaba, Cel
Pezato, Maj Tortola e Ten Jorge desejam a todos os asso-
ciados um Feliz Natal repleto de alegrias e com muita
saúde, e que 2015 seja melhor do que foi o ano que se
finda, com muito amor no coração e fé para realizarmos
tudo aquilo que desejamos. Muita paz e que Deus ilumi-
ne a todos nós.

Jantar de confraternização realiza-
do no dia 16 de outubro comemorou
o aniversário dos associados nascidos
em outubro e novembro. Estiveram
presentes ao evento os aniversariantes
pensionistas Doroty Therezinha Me-
zadri de Araújo, Anicélia Maria da Sil-
va e Darci Campos; Cb Antonio de
Góes; sargentos Ademir Pires Stange,
Marcos Tadeu Pedroso, Álvaro Xavier
da Rosa e esposa Lucinda, Jurandir Pe-
reira, Fernando Jácomo Quibáu, Ono-
fre Gonzaga Malta, Lázaro José Gato,
Laércio Garcia, Eduardo Gomes Mo-
reira, Laudemir Aparecido Félix; sub-
tenentes Antonio Fernando Silva e
Claudomir Gonzaga dos Santos; tenen-

SOROCABA

tes Péricles Mendes, José Benedito Sac-
coni, Jorge Ratz, Oswaldo Salles, José
Carlos Simonetti, Antonio Silveira Gar-
cia Filho, Antonio Carlos Baratella; ca-
pitães Damião Correa de Souza, Ro-
drigo Pezato, Fernando de Freitas; e
Ten Cel Onélio Calegare.

RIBEIRÃO PRETO

As fotos ao lado são do Jantar de
Confraternização em homenagem
aos aniversariantes do mês, realiza-
do em 26 de setembro por esta regio-
nal. Além dos associados, recebemos
muitos amigos, dentre eles o Cel PM
Ricardo Jacob, vice-presidente do
Conselho Deliberativo da AOMESP.

BAURU

A reforma está chegando na fase de
acabamento: terminamos a parte elé-
trica, construímos a nova churrasquei-
ra, e agora estamos preparando as pare-
des para receber o revestimento; depois
será a vez da pintura de toda a Sede.

Festas - As três festas que organiza-
mos (Dia das Mães, Dias dos Pais e a
Confraternização de Fim de Ano, dia 3
do mês que vem), com adesão da maio-
ria dos associados, estão recebendo far-
tos elogios.

Votos - Desejamos
um Feliz Natal e um Fe-
liz Ano Novo com muita
saúde, paz e harmonia a todos.
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Os valores intrínsecos
do homem

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

Quando passamos a imaginar o ser humano nos albo-

res da criação, precisamente nos tempos em que habitava

as cavernas, temos a ideia da vida nômade que levava, ora

isoladamente, ora em grupos. Há de se supor que a vida

grupal desses homens primitivos era pontilhada de adver-

sidades. Era evidente que dentre esses homens alguns se

sobressaíssem pela força bruta e a coragem ao enfrentar o

meio hostil em que viviam.

Nascia, aí, o líder; e pela força aplicava-se a lei do mais

forte. Os outros contribuíam naturalmente para o equilí-

brio do grupo. O que distinguia o líder dos outros? Os va-

lores intrínsecos a sua personalidade, e esses valores eram

também naturalmente respeitados pelo grupo.

A sociedade contemporânea em permanente reorgani-

zação coteja valores humanos comprometidos com a or-

dem social e o equilíbrio na ordem pública; valores esses

que devem prenunciar mudanças de conduta, como por

exemplo exercer autoridade sem arrogância, expressar hu-

mildade em atos grandiloquentes, valor em dosar egoís-

mos e ambições, valor em tolerar a intolerância dos ou-

tros, como também respeitar os outros na manifestação de

seus próprios valores.

São os valores de cada qual que projetam a imagem

positiva ou negativa do homem, fruto de sua personalida-

de, e, dessa, deriva seu ego; o ego reflete a sua autoima-

gem, a sua máscara social necessita de controle, de apoio

no poder, porque vive com medo e insegurança; muitas

vezes, no entrechoque de valores positivos e negativos,

surge o conflito social.

Sendo o homem por excelência um ser social e políti-

co, tem ele a necessidade de unir-se ao seu semelhante

na busca de interesses comuns que podem ser interesses

de ordem material, cultural ou religiosa. A grande verdade

é que o homem não pode viver isolado, assim como a

maioria dos mamíferos não vive isolada. Já dizia Aristóte-

les, filósofo grego (384 aC - 322aC) “que o homem, para

viver isolado, só se fora um bruto ou um Deus”. Dizia

também o grande mestre Vico, filósofo italiano (1668 -

1744), “o gênero humano, desde quando se tem memória

do mundo, viveu e vive em sociedade”. E, vivendo em so-

ciedade, o homem exerce sobre ela a pressão de sua inte-

ligência, usando a razão para adaptá-la a sua existência.

Desgraçadamente, muitos homens usam a inteligência

e a razão como fator destrutivo, e invadem sem menor a

cerimônia o mundo do outro, na tentativa do ilícito. Hoje,

na sociedade moderna, inexoravelmente o núme-

ro desses valores negativos são expressivos. É a

parte podre da sociedade, em que o homem não

tem o mínimo respeito pelo outro, não se preser-

va, como acontece nos animais irracionais, que só

agem por instinto. Hobbes, filósofo inglês (1588-1679), di-

zia, com muita propriedade, que “o homem é o lobo do

homem”.

Diante das circunstâncias atuais, de uma sociedade meio

apodrecida, sustentada por fortes contingentes de homens

apodrecidos, pela negação dos valores incapazes de curar

uma doença crônica de atos antissociais, da delinquência,

da violência desmedida que amedronta e gera inseguran-

ça e mancha indelevelmente o tecido social, peço licença

a Hobbes para complementar a sua assertiva: o homem é

a hiena do homem.

É a vez de você conhecer seus valores e administrá-los

para o bem social. Pense nisso!

O homem tem necessidade de unir-se ao seu
semelhante na busca de interesses comuns que
podem ser de ordem material, cultural ou religiosa.
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Quando o Menino Jesus nasceu, todas as pessoas,
os animais e até as árvores sentiram uma imensa
alegria.

Do lado de fora do estábulo onde o Menino
dormia, estavam três árvores: uma palmeira, uma
oliveira,e um pinheirinho.

Todos os dias as pessoas passavam e deixavam
presentes ao Menino.

– Nós também deveríamos dar um presente
a Ele! – disseram as árvores.

– Eu vou dar a minha folha mais larga –
disse a palmeira –; quando vier o tempo do
calor ele poderá abanar-se com ela e sentir-
se mais fresco.

Então disse a oliveira:
– E eu vou dar óleo. Perfumados

óleos poderão ser feitos a partir do
meu sangue.

– Mas que eu poderei dar? –
perguntou o pequeno
pinheiro.

– Você? Seus ramos
são agudos e picam –
disseram as outras duas árvores. –
Você não tem nada!

O pequeno pinheiro estava triste.
Pensou muito, em qualquer coisa
que pudesse oferecer ao
Menino que dormia,
qualquer coisa de
que o Menino

pudesse gostar. Mas não tinha nada para lhe dar.
Então, um anjo que tinha ouvido a conversa

toda, sentiu pena da arvorezinha que não tinha
nada para dar ao Menino.

As estrelas estavam a brilhar no céu. Então o
anjo, muito de mansinho, trouxe-as uma a uma

cá para baixo, desde a mais pequenina até a
mais brilhante, e colocou-as nos
ramos pontiagudos do pinheiro.
Dentro do estábulo, o Menino

acordou. E olhou para as três árvores
contra a escuridão do céu. De repente

as folhas escuras do pinheiro
brilharam, resplandecentes, porque

nelas as estrelas descansavam.
Que lindo estava o pequeno

pinheiro, que não tinha nada
a oferecer...

E o Menino Jesus
levantou as

mãozinhas, tal
como fazem os
bebês, e sorriu

para as estrelas e para
aquela árvore que iluminara

a escuridão da noite.
E desde aquele
instante o pinheiro

ficou para
sempre

como...

a Árvore de Natal!a Árvore de Natal!

Que a Luz do Natal, que representa
Aquele que veio ao mundo para no salvar,

brilhe cada vez mais em sua vida!
Diretores, conselheiros e colaboradores da AOMESP
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RUA TABATINGUERA, 278 - CENTRO - SÃO PAULO -  3188-7500
www.aomesp.com.br

 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

Um shopping
de lazer, beleza e saúde

SEDE SÃO PAULO


