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FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

“Que o Deus onipotente e misericordioso nos torne firmes na fé, alegres na esperança, solícitos na caridade.”

Feliz 2015!
Feliz 2015!

FIM DE ANO
SEDE E REGIONAIS EM
CONFRATERNIZAÇÃO

FIM DE ANO
SEDE E REGIONAIS EM
CONFRATERNIZAÇÃO

COLÔNIA DE FÉRIAS
RESERVE JÁ PARA TEMPORADA

DE VERÃO E CARNAVAL

COLÔNIA DE FÉRIAS
RESERVE JÁ PARA TEMPORADA

DE VERÃO E CARNAVAL

DESPEDIDA
COMANDANTE-GERAL

VISITA AOMESP

DESPEDIDA
COMANDANTE-GERAL

VISITA AOMESP
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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
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Conforme comunicado pelo Sr. Governador do Es-
tado, Dr. Geraldo Alckmin, devemos começar o Ano
Novo com mudança do titular da Pasta da Seguran-
ça, substituindo o atual Secretário, Dr. Fernando Grel-
la Vieira, que preferiu reassumir suas funções no Mi-
nistério Público.

Sua posse no cargo de Secretário da Segurança
ocorreu no transcurso do nosso segundo mandato co-
mo Presidente da AOMESP, ocasião em que nosso
relacionamento, por um período considerável, foi mais
acentuado, pois acumulávamos a Coordenadoria das
Entidades de Classe vinculadas à Polícia Militar. Nos-
sa principal reivindicação era o recebimento dos atra-
sados decorrentes das ações judiciais (ALE e Recál-
culo de adicionais) impetradas por meio do escritó-
rio do Dr. Negri, eis que o reajuste de vencimentos já
havia sido concedido para os exercícios de 2011/2012.

O Dr. Grella sempre nos atendeu com distinção
em seu gabinete, e nos apoiou em reunião levada a

EDITORIAL

Mudanças na Secretaria de
Segurança Pública

Jorge Gonçalves
Cel PM - Presidente

efeito na Casa Civil, agenda-
da por ele próprio, ao conhe-
cer a nossa reivindicação.

Assim, mesmo não tendo conseguido atingir nos-
so objetivo em toda sua plenitude, algo de bom resul-
tou em benefício da Organização Policial, com a in-
corporação de 50% do ALE no padrão de vencimen-
tos de seus integrantes.

Com o retorno do Dr. Grella às suas funções no
Ministério Público, como foi sua pretensão, ficamos
na expectativa da posse do Dr. Alexandre de Moraes
no cargo de Secretário da Segurança Pública, e da de-
signação do novo Comandante Geral da Corpora-
ção, com a saída do Cel PM Benedito Roberto Meira.

A todos, rendemos o nosso preito de gratidão pe-
las atenções dispensadas às entidades de classe de
nossa Corporação sempre que a eles recorremos, e os
nossos votos para sejam bem sucedidos em suas no-
vas atividades.



A Polícia Militar precisa de ajuda

WELLINGTON NEGRI DA SILVA
Negri Advogados Associados

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

PARECERPARECER

No dia 21 de dezembro, na cidade de Nova York,
dois policiais foram executados sem a mínima chance
de defesa, sequer chegaram a sacar suas armas. Lá não
é comum este evento, tanto que desde 2011 não se
registrava a morte de policial em confronto, no cum-
primento de seu dever.

O autor do duplo homicídio, um homem afroame-
ricano, divulgou em redes sociais, momentos antes
de cometer o crime, que sua motivação era a morte
de um jovem negro por policiais, deixando claro que
seu objetivo era o revide.

Aquele país está comovido, o local do fato recebe
a visita diária de cidadãos americanos que levam flo-
res. O Presidente Barack Obama disse em cadeia nacio-
nal: “os policiais merecem nosso respeito e gratidão
a cada dia”.

Enfim, num país onde o bem mais precioso é a de-
mocracia e não a seleção de futebol, as pessoas, os ci-
dadãos, sabem o que é perder dois homens da lei. O
triste episódio enfraquece os alicerces da ordem, da
segurança pública, ofende a premissa prescrita nas via-
turas norte-americanas, cuja literalidade diz: “para ser-
vir e proteger”.

Não é só. As pessoas ficam comovidas com o so-
frimento dos policiais, pois lá a sociedade torce pelo
bem, aplaude quem os defende, fica entristecida com
a dor das famílias, chora sem ao menos ter conhecido
os policiais mortos; inegavelmente os tiros dispara-
dos contra os policiais atingiram, resguardadas as pro-
porções, toda a sociedade americana.

E no Brasil? Bom, posso dizer que somente no Es-
tado de São Paulo, este ano, já morreram 78 policiais
militares, sendo oito em confronto direto, um em aci-
dente com viatura, um após sofrer um infarto durante
o trabalho e outros 68 vitimados – acredite quem qui-
ser – em latrocínios e homicídios, conforme divulga-
ção de nossa Secretaria de Segurança Pública.

Perguntado sobre este altíssimo número, o ex-se-
cretário respondeu: “a culpa é da lei e o problema é

nacional”. Até acho que a afirmação esteja alinhada
com a vergonhosa legislação, nossa execução penal é
uma piada, mas cumpre ao Estado enfrentar o proble-
ma sem valorizar os inimigos; ainda que a lei seja fra-
ca, o trabalho de polícia deve ser eficiente, proporcio-
nal, mas, para isso, dentre outras inúmeras medidas,
o primeiro passo é encarar as 68 mortes como execu-
ções.

A secretária de Segurança Pública de São Paulo quer
nos fazer acreditar que aproximados 70% dos latrocí-
nios registrados no Estado foram, coincidentemente,
cometidos contra policiais militares.

Devemos acreditar em latrocínios apenas contra de-
terminada classe de servidores militares? Será que o
próprio Governo e o ex-secretário acreditam nesta co-
incidência fatídica? Todos sabemos as respostas.

Neste cenário, esperamos que o novo secretário
seja muito feliz na sua missão, enfrentando o proble-
ma como deve, convocando a sociedade a apoiar as
forças policiais; temos que imprimir o desejo coleti-
vo para que o bem vença o mal, nosso líder de torcida
deve ser o Governador.

Peço que o Governo olhe a Polícia Militar em 2015
com o fim de corrigir injustiças remuneratórias per-
petradas quando a Polícia Civil veio ser agraciada de
maneira imensuravelmente desproporcional, deixando
a PM às minguas.

O moral da tropa depende da tranquilidade finan-
ceira no lar do Policial Militar.

Da nossa parte, sejamos todos parceiros de um
único plano, qual seja, vivermos com menos violên-
cia. Vamos apoiar o Governo na modernização da lei,
na maioridade penal a partir dos 16 anos, enfim, em
tudo que seja para o fortalecimento do Estado Demo-
crático de Direito, e defender a família policial-militar.

Apenas para constar: no ano de 2014, a sociedade
paulista enterrou um policial militar a cada 4,6 dias.

Que o ano de 2015 seja de muita saúde e vida longa
para todos policiais militares! É o que desejo.
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ASSUNTOS JURÍDICOS

No início deste mês, o presidente
da Diretoria Executiva da AOMESP, Cel
PM Jorge Gonçalves, protocolou na
SPPREV ofício encaminhado ao Dire-
tor de Benefícios Militares em que exi-
ge o cumprimento da decisão judicial
que reverte a cassação de pensões por
morte, o que vem sendo feito há pelo
menos dois anos.

No ofício, o presidente da AOMESP

relata todos os procedimentos adotados
pela assessoria jurídica, Negri Advoga-
dos Associados, para impedir que a au-
tarquia casse as pensões de filhas de po-
liciais militares. O Cel Jorge lembra que
é notório o conhecimento da SPPREV
acerca do acórdão proferido no Agravo

AOMESP CONTINUA LUTANDO
PELO RESTABELECIMENTO DE PENSÕES

Em ofício, presidente da entidade exige que SPPREV cumpra decisão judicial

de Instrumento que determinou, em 2
de setembro do ano passado, o restabe-
lecimento dos benefícios de pensão por
morte. O presidente lembra também
que, em 18 de agosto deste ano, sobre-
veio acórdão que deu provimento ao
apelo da AOMESP.

Crime - O Cel Jorge chama a aten-
ção do diretor de Benefícios Militares
da SPPREV para as consequências de
sua falta. “Podemos concluir que Vos-
sa Senhoria tem conhecimento das de-
cisões colegiadas proferidas pelo Tri-
bunal de Justiça de São Paulo, tanto no
Agravo de Instrumento quanto na Ape-
lação – decisões executáveis ante a au-

sência de potencial efeito suspensivo em
caso de eventuais recursos e, por omis-
são ou propositalmente, não dá impor-
tância à obrigatoriedade do restabe-
lecimento/manutenção dos benefícios
em comento”, o que tipifica “crime de
responsabilidade”.

Ao final, o presidente da AOMESP

apela para que a SPPREV cumpra a de-
cisão judicial, ou seja, interrompa a cas-
sação de pensões, restabeleça os paga-
mentos dos benefícios, interrompa to-
dos os procedimentos administrativos
e judiciais dos nossos associados, e abs-
tenha-se de suspender o pagamento de
benefícios que ainda não tiveram pro-
cessos administrativos instaurados.

ALE EM
AJUIZAMENTO

Está em andamento o ajuizamento
dos 600 processos de pagamento adicio-
nal do ALE, pelo escritório Negri Ad-
vogados Associados, o que estará con-
cluído até o final de março do ano que
vem. São 600 processos, cada um com

dez policiais militares em média. O di-
nheiro deverá estar na mão dos recla-
mantes em no máximo três anos.

Este ajuizamento refere-se às ações
do mandado de segurança coletivo que
corresponde ao período de 28 de agos-
to de 2008 até a data do apostilamento.
Em razão disso, não é possível cobrar
os valores do quinquênio que antece-
deu ao mandado de segurança coletivo
interposto pela AOMESP.

COMO RECEBER O ATRASADO
Quem tem valor a receber, relativo

a períodos anteriores 28 de agosto de
2008, deve entrar com ação individual.

Ao entrar com a ação, o requerente
vai arcar com as custas iniciais do pro-
cesso, calculadas em 1% sobre o valor
a receber. Esse valor é variável, e irá de-
pender, dentre outros fatores, da data

da passagem para a Reforma ou Reser-
va, da instituição da pensão, da gradua-
ção e do último local de exercício.

Quem tem a valores a receber mas
passou procuração para o escritório Ne-
gri Advogados Associados não precisa
se preocupar com mais nada; o proces-
so já está em andamento.

ESTATÍSTICA NOVEMBRO

211
ORIENTAÇÕES SOBRE AÇÕES

76
ORIENTAÇÕES SOBRE
MOLÉSTIAS GRAVES

8
RETIFICADORAS DE
MALHA FISCAL

5
PROCESSOS DE
MOLÉSTIA GRAVE

75
CONSULTAS JURÍDICAS

6
PROCESSOS JUDICIAIS
PARTICULARES
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INVESTIMENTOS

SAUNA PRONTA
NA SEDE

A sauna seca da Sede foi reaberta aos asso-
ciados no dia 4 deste mês. A reforma geral
contemplou a descupinização do ambiente e
instalação de granito no assento das bancadas,
além de novo madeiramento geral. Foi utili-
zada a cumaru, madeira considerada ideal pa-
ra esta aplicação por ser porosa, macia e de
vida longa. Os técnicos que conduziram a re-
forma garantem que, pelo material emprega-
do, esta é uma obra para mais de dez anos. O
investimento total foi de 18 mil reais.

Sauna seca pronta para uso: granito na base, cumaru nos
assentos, encostos, chão, paredes e teto.

INSTALADO SISTEMA DE
PARA-RAIOS

A Regional Bauru adquiriu cinco
aparelhos de ar condicionado Eletro-
lux, um investimento de 28 mil reais.
A mão de obra para instalação, inclu-
indo reforma de parte da rede elétrica,
ficará em mais 12 mil reais.

Os aparelhos serão instalados no sa-
lão de festas, em janeiro, o que propor-
cionará mais comodidade e bem-estar
aos associados nas reuniões e festas.

AR CONDICIONADO

Acaba de ser instalado, na Sede, um moderno sistema de para-raios. A ante-
na foi colocada sobre a casa de máquinas do elevador que serve ao Solar da Ta-
batinguera por ser o ponto de maior amplitude. De lá, saem vários fios de alu-
mínio que percorrem as cumeeiras e circundam completamente  o novo telhado
do Solar, até o chão. O lau-
do técnico da empresa ins-
taladora está no Corpo de
Bombeiros, órgão que ates-
ta que o serviço foi condu-
zido de acordo com a legis-
lação. Nesta obra, que é fun-
damental para a segurança
de todos na Sede, a Direto-
ria investiu 17 mil reais.
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COLÔNIA

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

A pintura da fachada do prédio prin-
cipal da Colônia de Férias Mares do Sul
esta quase pronta. Ela será concluída
brevemente, conferindo ao ambiente
um novo visual que proporcionará vis-
ta mais elegante das instalações.

Este mês foram adquiridos três apa-
relhos de tevê para o restaurante. São
dois de 60 polegadas e um de 50 pole-
gadas que foram instalados em locais
estratégicos, garantindo visão sem obs-
táculos de todos os locais. Outra aqui-
sição, reivindicação antiga dos hóspe-
des, foram os cinco carrinhos de trans-
porte de bagagem (destaque na foto),
iguais aos utilizados em aeroportos.

A CADA DIA MAIS BONITA
Verão - Passadas as festas de final

de ano, a administração da Colônia vol-
ta-se inteiramente para a alta tempora-
da de verão e Carnaval. As reservas po-

Dentre as novidades que serão apre-
sentadas no próximo ano está a organi-
zação de grupos para curtir a Colônia.
A "Agenda de Excursões" será organi-
zada na Sede em São Paulo e também
nas regionais, para facilitar a viagem de
associados e seus familiares. Não perca
essa oportunidade para passar alguns
dias à beira-mar, a preços módicos.

CURTA A COLÔNIA
EM GRUPOS

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

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

dem ser feitas em São Paulo pelos tele-
fones (11) 3188-4713 ou 3188-4716, e
diretamente na Colônia pelos telefo-
nes (13) 3425-1096 ou 3425-6849.
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RECURSOS HUMANOS

Diretores, conselheiros e colabora-
dores da AOMESP reuniram-se no sa-
lão de festas, na tarde de 25 de novem-
bro, para participar de um encontro or-
ganizado pelo setor de Recursos Hu-
manos patrocinado pelo Sam’s Club.
Foi exibido um vídeo tratando da im-
portância do trabalho em equipe e da
motivação que cada profissional deve
ter. No encontro, um momento de agra-
decimento a Deus conduzido pelo vice-
presidente do Conselho Deliberativo,
Cel PM Ricardo Jacob.

O presidente da Diretoria Executi-
va da AOMESP, Cel PM Jorge Gonçal-
ves, destacou o pioneirismo da iniciati-
va e elogiou o trabalho realizado pelo
setor de Recursos Humanos, notada-
mente pela colaboradora Sandra Regi-
na Alves. “Você sempre nos surpreen-
de”, disse o presidente, agradecendo
também aos colegas Flávia (Patrimô-
nio) e Edvaldo (Social e Marketing) que
a ajudaram na realização do evento.

O presidente foi agraciado com um
mimo, entregue por Sandra, depois que
a vice-presidente da Diretoria Executi-
va, Cel PM Hilda Magro, leu um texto
que destacou a liderança do presidente
e seu apoio a iniciativas como esta.

DIRETORES, CONSELHEIROS E
COLABORADORES EM PALESTRA

Na foto maior, diretores, conselheiros e colaboradores reúnem-se no salão de
festas para um encontro inusitado. Abaixo, à esquerda, os colaboradores

Flávia, Edvaldo e Sandra, organizadores do evento; à direita, o presidente Cel
Jorge recebe o mimo da colabora Sandra, ao lado da vice-presidente Cel Hilda.

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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ANIVERSARIANTES

AOMESP RECEBE VISITA DO CEL CAMILOAOMESP RECEBE VISITA DO CEL CAMILO

Dezenas de associados e seus convi-
dados foram recebidos no Salão de Fes-
tas da AOMESP no dia 9 deste mês para
comemorar o aniversário, receber pre-
sentes e curtir uma tarde agradável com
salgadinhos, doces, bebida gelada e mú-
sica para dançar. Dentre os homenagea-
dos esteve o vereador Cel PM Alvaro Ba-
tista Camilo, eleito deputado estadual
no pleito deste ano.

O presidente da AOMESP, Cel PM
Jorge Gonçalves, depois de cumpri-
mentar os aniversariantes e falar de sua
satisfação em tê-los ali, em congraça-
mento, entregou ao Cel Camilo uma
placa comemorativa. Em agradecimen-
to, o deputado eleito destacou a impor-
tância da família policial-militar em sua
vitória e garantiu que as portas de seu
gabinete, na Assembleia paulista, esta-

rão sempre abertas a todos. “Quero con-
tar com a ajuda de todos vocês para con-
quistar benefícios para os policiais mi-
litares da Ativa e inativos, e para as pen-
sionistas”, disse.

CONFRATERNIZAÇÃO

JANTAR DE FIM DE ANO NA SEDE
Salão lotado, muita alegria, amigos reunidos, música boa pa-

ra dançar e presentes. Assim foi a última festa do ano na AOMESP,
a confraternização que encerrou as atividades na sede e nas regio-
nais, realizada na noite de 19 deste mês. Diretores, conselheiros,
associados, familiares e colaboradores presentes, dentre eles o
padre Antuniel Augusto Ribeiro, da Diocese de Santo Amaro, e
o Cel PM Celso Luis Pinheiro, comandante do CPA/M1.

O Cel PM Jorge Gonçalves, presidente da Diretoria Execu-
tiva, deu as boas vindas a todos, fez um balanço das atividades no
ano e destacou que o objetivo maior é o congraça-
mento entre os associados – que se reflete na repre-
sentatividade da AOMESP. “No início de nossa ad-
ministração havia pouco mais de 5 mil associados.
Crescemos em virtude dos serviços que prestamos”,
disse. “Com o apoio de todos, certamente vamos con-
tinuar crescendo no ano que vem”, finalizou.
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724475
1º Ten Adauto Frazão Borges
9780-2
1º Ten Aluizio Lopes de Souza
12325-A
1º Ten Antonio Romeiro
916-4
Subten Benedicto da Silva
50142608-01
Pens Cirça Ana Espírito Santo
50257958-01
Pens Doirame Marques da Silva
67030-8
2º Ten Francisco Serrano
73091-2
1º Ten João Fernandes Faria
78167-3
1º Ten José Luiz Chiquito
62463-2
1º Ten José Sabino Silva
62181-1
2º Ten José Xavier de Brito
50268145-01
Pens Juracy Negrão Morgado
50305840-01
Pens Loire Thomaz Brandão
11410-3
1º Ten Lourival Alves Pires
17525-A
1º Sgt Luiz Carlos Leoncio
50087581-01
Pens Maria C. Q. Gonçalves
72552-8
2º Ten Odney Legnaioli
85554-5
3º Sgt Orlando Rodrigues
14253-A
1º Ten Sebastião da Mota

NECROLOGIA

Faleceu no dia
26 do mês passa-
do mês Elizabete
Batalha Xavier de
Oliveira, a Bete,
esposa do Major
Ismael, diretor da
Regional Jacareí.
Ele agradece a au-
toridades, amigos, presidente e dire-
tores da AOMESP pela presença.

FAMÍLIA AOMESP EM
ORAÇÃO NA SEDE

Neste final de ano os asso-
ciados reuniram-se no Salão de
Festas da Sede, em São Paulo,
para dois momentos de oração
e agradecimento. O primeiro
foi o Culto, com o pastor Jonas
Pinho, da Igreja Adventista do
Sétimo Dia, na tarde do dia 27
do mês passado. Ele foi rece-
bido na sala da Presidência da
AOMESP pelo presidente da
Diretoria Executiva Cel PM
Jorge Gonçalves, acompanha-
do do vice-presidente do Conselho De-
liberativo, Cel PM Ricardo Jacob. Re-
gistramos a presença de muitos amigos,
dentre eles o Cel PM Hudson Tabaja-

A partir da esquerda: Ten Conceição,
Cel Ricardo, Cel Jorge, Pastor Jonas e Cel Camilli

ra Camilli, presidente da Diretoria da
Coopmil.

No dia 18, o padre Antuniel Augusto
Ribeiro, da Diocese de Santo Amaro,

celebrou missa em ação de
graças auxiliado pelo Cel
Ricardo. Nosso Coral abri-
lhantou a cerimônia com
os hinos religiosos. Mais
uma vez registramos a pre-
sença de muitos associados
e amigos, além de direto-
res e conselheiros.

Nesses dois momentos
de oração, todos agradece-
mos ao Criador por mais
um ano de vida.

Mais uma vez, o padre Antuniel atraiu muitos fiéis
ao salão de festas para celebração de uma missa

COORDENADORIA DAS ENTIDADES AGRADECE
Em ofício, o presidente da CERPM

(Coordenadoria das Entidades Repre-
sentativas dos Policiais Militares do Es-
tado de São Paulo) Sgt PM Ângelo Cris-
cuolo, agradece ao Cel PM Jorge Gon-
çalves, presidente da Diretoria Execu-
tiva da AOMESP, pelo apoio durante es-
te  ano. “Sem o seu apoio e a sua confi-
ança, nada poderia ter sido realizado”,
destacou Criscuolo.

A Coordenadoria é uma entidade
que reúne as associações PM para lutar
em prol da família policial-militar em
tudo que afeta o policial militar e tam-
bém a Corporação, como salários e car-
reira, por exemplo.

Criscuolo finaliza desejando a todos
um “feliz e santo Natal, e que as bên-
çãos de Deus recaiam sobre nós e sobre
toda a nossa Corporação”.
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GERAL

COMANDANTE-GERAL
VISITA AOMESP

O Cel PM Benedito Roberto Meira,
comandante-geral da Polícia Militar do
Estado de São Paulo, esteve na sede da
AOMESP na tarde do dia 10 deste mês
em visita de cortesia. Ele foi recebido
pelo presidente da Diretoria Executi-
va, Cel PM Jorge Gonçalves, e acom-
panhado até o Piano’s Bar para uma des-
contraída conversa e homenagem.

O comandante recebeu da AOMESP

a medalha e o diploma Veteranos da Po-
lícia Militar pelo “apoio e especial con-
sideração aos nossos associados”. O di-
ploma foi assinado pelo presidente Cel
Jorge e pela vice-presidente da Direto-
ria Executiva, Cel PM Hilda Magro.

No Piano’s Bar, o Cel Meira rece-

beu os cumprimentos de diretores, con-
selheiros e colaboradores. Em tom de
despedida do comando (sairá no come-
ço do ano por atingir o limite de tempo
no coronelato), ele fez um balanço de
sua atuação no Comando Geral, desta-
cando principalmente a derrubada de
alguns índices de criminalidade e o apri-
moramento profissional da tropa. Não
arriscou previsões sobre a segurança pú-
blica no próximo governo.

Ao lado, o
comandante com

diretores e
conselheiros.

Abaixo, com o
Cel Jorge e a
homenagem.

AOMESP HOMENAGEADA
A AOMESP foi homenageada pela Associação Movi-

mento Frente Popular durante a festa de aniversário da
Ala das Baianas da Escola de Samba Unidos do Peruche.
Durante o concorrido evento, realizado no dia 30 do mês
passado, nossa Associação foi citada várias vezes, rece-
bendo aplausos dos presentes. A coordenadora da festa,
Marisa Rossetto, fez questão de entregar os convites pes-
soalmente em nossa sede. Compareceram, representan-
do a AOMESP, as associadas Shigueko F. de Góes (Luíza)
e Marilda de Souza.

RETOMADA 2015

14 de janeiro
Bailes

19 de janeiro
Aulas dança de salão

15 de janeiro
Reunião quintas-feiras

6 de fevereiro
Chá da tarde

25 de fevereiro
Ensaios do Coral
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Relatório da
Comissão da “Verdade”

Cel PM Ricardo Jacob
Veterano da Polícia Militar do Estado de São Paulo, vice-presidente do Conselho
Deliberativo da Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo e jornalista

Depois de dois anos de trabalho (jogado fora) a comis-
são da verdade instituída pelo governo federal emitiu seu
relatório, que, como prevíamos, se manifestou tendencio-
so, partidário, ideológico e mentiroso. Um relato que fal-
seia a verdade histórica transformando facínoras em heróis
e heróis em criminosos.

A Redentora Revolução Democrática de 1964, por mais
que os jovens desconheçam e os mais velhos insistam em
ocultar, foi um dos mais importantes acontecimentos da
história do Brasil, um legítimo movimento popular, em que
milhares de cidadãos foram para as ruas em repúdio às in-
tenções daqueles que pretendiam conduzir o país para o
comunismo e transformá-lo em mero satélite da extinta
União Soviética. A Sociedade convocou as Forças Armadas
para ampará-la e apoiá-la em sua luta contra o comunismo,
e elas, prontamente, atenderam à convocação, como fize-
ram sempre que o perigo rondou o país.

Nos tempos atuais, verificamos com tristeza que os paí-
ses que foram seduzidos pelo “canto da sereia”, como
China, Cuba, Coreia do Norte e outros, estão vivendo o
seu inferno aqui na terra, escravizados por uma minoria
que detém o poder e que lhes subtraiu todos os direitos,
impondo-lhes somente deveres e miséria.

Na época em que eclodiu o glorioso movimento de
1964 eu contava apenas seis anos de idade e, portanto,
praticamente não vivi aqueles momentos; entretanto, fui
criado e educado sob um regime que fazia prevalecer a lei
e a ordem, os direitos e os deveres. Era uma sociedade

estruturada, em que os “homens de bem” tinham os seus
direitos respeitados e garantidos. Uma realidade diferente
da que vivemos hoje. Foram vinte e um anos em que os
criminosos eram rigorosamente responsabilizados pelos seus
atos nefandos, uma época em que os direitos humanos
eram para os “humanos direitos” e o Brasil era respeitado
no Exterior, ao contrário do que hoje acontece, transfor-
mado que foi no país da impunidade, onde o crime, ampa-
rado pela complacência covarde do poder público, real-
mente compensa.

Os Presidentes Generais, homens honrados e dignos,
saíram do poder como entraram, com a cabeça erguida e
com o mesmo patrimônio, não acumularam riquezas de
origem duvidosa e frequentavam as páginas de economia,
metrópole, cotidiano e política dos grande jornais, ao con-
trário do que hoje ocorre, quando, diariamente, vemos os
que estão no poder  como matéria-prima das notícias poli-
ciais.

Falando sobre o triste e melancólico relatório da comis-
são da (in)verdade, lembro dos ensinamentos básicos das
escolas de formação de Polícia Militar, onde aprendíamos
que a “verdade” é multifacetada, com no mínimo três ve-
tores: o lado A, o lado oposto ao A, e a Verdade.

Essa comissão ouviu um dos lados. Apenas o
lado que interessava ao (des)Governo, o lado po-
dre constituído pelos assaltantes de bancos, se-
questradores, torturadores e homicidas de um pas-
sado recente. Homens e mulheres que comete-
ram todos os tipos de ilícitos penais, inimigos da

Democracia e da sociedade digna, honrada e trabalhado-
ra. Homens e mulheres que deveriam estar encarcerados
e não aboletados nos mais elevados cargos públicos do
Governo. A generosidade do Regime Militar, que a escória
calunia e difama, manifestada por meio da anistia, levou o
país ao caos em que hoje se encontra, mergulhado na fos-
sa pútrida da imoralidade e do crime.

Graças a DEUS nem tudo está perdido, pois ainda exis-
tem brasileiros dignos que querem que a “verdade verda-
deira” venha à tona, sem máscaras ou ideologias, pois so-
mente essa Verdade, nua e crua, será digna de aplausos.

Os Presidentes Generais frequentavam as páginas de
economia, metrópole, cotidiano e política dos
grandes jornais, ao contrário do que ocorre hoje.



Feliz Natal e Ano Novo resplandecente
Natal, dia que simboliza o nascimento do Menino

Jesus, ressaltando o presépio, onde humildemente
nasceu em uma estrebaria, tendo como berço uma
manjedoura.

Veio ao mundo para nos salvar, ensinar os
procedimentos do amor, da fraternidade, do

desprendimento, da verdade, do amor ao próximo, enfim,
todas as condutas saudáveis.

Devemos, todos os dias, inúmeras vezes por dia,
agradecer ao nosso Criador pelas graças que a nós concede.

Os componentes do Conselho Fiscal da AOMESP,
irmanados, desejam à Presidência da Diretoria Executiva,
diretores e suplentes, Presidência do Conselho Deliberativo,
conselheiros e suplentes, diretores das regionais de Taubaté,

Santos, Campinas, Bauru, Sorocaba, Jacareí e
Ribeirão Preto, todos os funcionários da

Associação, lotados na matriz e regionais, todos
os associados e familiares dos supracitados,
Feliz Natal e Ano Novo resplandecente de
saúde, paz, amor e realizações, com as bênçãos

perenes do nosso Pai Eterno.
Conselho Fiscal da AOMESP

O Mundo convencionou ser 25 de dezembro o aniversário de Jesus Cristo, o
homem predestinado por Deus para salvar a humanidade.

Quis o próprio Deus que seu nascimento ocorresse em circunstâncias
adversas, segundo ensinamentos bíblicos, num local onde pernoitavam
animais domésticos de alguém que residia na redondeza. Digo adverso
porque, através do tempo nesses 2014 anos, considerando a população

da Terra, poucas pessoas nascem em locais como Jesus nasceu.
Deus assim quis para mostrar à humanidade que apesar da

pobreza, do desconforto que envolveu o nascimento de Cristo, nascia
ali a FORÇA capaz de modificar os homens de boa vontade e fé, e em

consequência transformar o mundo num instrumento de amor, paz,
fraternidade e solidariedade. Desde então, a força do Espírito Santo,
com seu poder de transformação, fez a existência de Jesus Cristo a
semelhança própria do amor, da paciência, da tolerância e do

equilíbrio, como se sabe, durante a sua existência na vida pública.
O tempo passou, as pessoas passam, mas ficam vivas nos

homens de boa vontade a essência do amor; que se traduz na
fraternidade, na tolerância, na solidariedade, no perdão;
sentimento que levou JESUS CRISTO a perdoar Pedro, que

LHE negou por três vezes. Assim é a humanidade. Se querem negar a DEUS,
que neguem, mas ELE sempre perdoará!

O NATAL é fraternidade, tolerância e amor!... Assim seja.

Feliz Natal e Ano Novo resplandecente

É bom viver o Natal

Ten Cel PM Moacyr Pereira da Costa, presidente do Conselho Deliberativo da AOMESP
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