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“Senhor, favorecei os pobres, doentes e idosos com a solidariedade e o carinho da sociedade.”
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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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Desde que esta Diretoria tomou posse, cada um
no seu respectivo cargo, em virtude da vitória nas elei-
ções de 2009, uma de nossas preocupações princi-
pais foi reformular o site da entidade, dadas as fre-
quentes reclamações por parte de alguns associados.
Sabemos que este tipo de ferramenta quase nunca sa-
tisfaz a todos os interesses, o que não devemos estra-
nhar porque é normal que sempre queiramos encon-
trar respostas para tudo.

Visando solucionar o problema em foco, adota-
mos várias providências, desde a tentativa de acordo
com nosso contratado, na época, porém sem resulta-
dos satisfatórios dada a dificuldade de relacionamen-
to entre as partes, motivo pelo qual esse contrato foi
rescindido, na expectativa de que pudéssemos resol-
ver o problema internamente, com nosso técnico de
manutenção. Dada a falta de colaboração por parte
daquele contratado, tal tentativa resultou em vão. Es-
tabelecido outro contrato, com nova empresa, depois

EDITORIAL

Estamos no ar com nosso novo site e
também com o Facebook

Jorge Gonçalves
Cel PM - Presidente

de um ano tampouco ele a-
presentou resultados satisfa-
tórios.

Agora, após essas diligências infrutíferas, temos a
satisfação de apresentar um novo trabalho, concluí-
do pela empresa Solucom Soluções em Informática,
que já pode ser acessado. O novo site contém um
grande volume de informações atualizadas, graças à
dedicação do nosso jornalista Silvio Forato, que além
de elaborar a revista Clarinadas da Tabatinguera,
considerada hoje um dos cartões de visita da nossa
Associação, se responsabiliza pela alimentação do
site www.aomesp.com.br e também de nossa fanpage,
com endereço em www.facebook.com/aomesp.

Convido-os a acessar rotineiramente as duas fer-
ramentas de comunicação para ficarem sempre atua-
lizados com o que está ocorrendo aqui, o que estamos
fazendo para nossos associados.

Sejam bem-vindos.



O desprezo do Estado à saúde de quem
viveu pela Segurança Pública

NELSON KOBAYASHI JR.
Advogado

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

PARECERPARECER

A atividade policial militar é, sem dúvidas, o ofício mais
próximo do perigo e o que mais resulta em desgastes físi-
cos, psicológicos e até sociais. O combatente tem a sua vida
doada, por vezes literalmente – como bem expôs o Dr.
Wellington Negri em artigo publicado na edição anterior
desta revista –, à proteção da vida, da integridade e dos
bens de pessoas que sequer conhece.

Isto faz do trabalho policial algo maior que uma mera
profissão; militares são, verdadeiramente, vocacionados a
fazer o bem, independentemente a quem.

Ocorre que, não obstante as conhecidas injustiças remu-
neratórias já sofridas, depois de 30 anos vividos em prol da
segurança pública, colecionando lesões, fraturas, debilida-
des, estresses e todas as doenças que dele advém, os vetera-
nos têm visto o Estado lhes fechar as portas da Saúde, prin-
cipalmente no que concerne ao fornecimento de medica-
mentos de alto custo.

Importante dizer que isto tem acontecido ao arrepio do
dever constitucional de prestação da Saúde, insculpido no
Texto Magno em seu artigo 196, o qual assevera a saúde
como direito de todos e dever do Estado.

Além disso, o texto constitucional prevê o acesso univer-
sal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, pro-
teção e recuperação, o que significa dizer que a prestação
de Saúde deve estar presente na vida do cidadão antes, du-
rante e depois da doença.

Deste modo, a Saúde a ser provida pelo Estado deve
atenção não só ao atendimento médico de urgência mas
desde a informação básica, campanhas preventivas, sanea-
mento básico, consultas médicas, exames, procedimentos
cirúrgicos, tratamentos, medicamentos e terapias em geral.

Contudo, o que temos visto há algum tempo, e não raras
vezes, é o veterano desamparado pela prestação eficaz da
Saúde.

Essa falta de prestação cada vez mais nítida fez com que
tivéssemos na última década uma debandada de ações judi-
ciais a fim de obrigar os entes estatais a atender a necessida-
de pública, principalmente para o fornecimento de medica-
mentos e para o custeio de tratamentos que ensejam proce-

dimentos especiais. Isto ficou conhecido como “Judicia-
lização da Saúde”.

Segundo uma reportagem da Folha de S. Paulo, datada
de 29 de março de 2014 e assinada por Cláudia Collucci, até
aquele mês a Secretaria de Saúde paulista estava responden-
do por 39.150 ações judiciais, a maioria para o fornecimen-
to de medicamentos.

Com base nas decisões judiciais que temos lido no dia a
dia, em havendo estado grave e/ou falta de condições finan-
ceiras do cidadão em custear determinado medicamento
ou tratamento que lhe seja essencial à saúde ou à vida, difi-
cilmente uma demanda judicial a respeito não será vitorio-
sa, pois os próprios números mostram o quanto a “Judicia-
lização da Saúde” tem obrigado o Estado a se mover.

Uma pesquisa do Dr. Daniel Wei L. Wang, publicada na
Revista de Administração Pública, edição de setembro/outu-
bro do ano passado, diz que “o gasto do Ministério da Saúde
com medicamentos, cuja provisão foi determinada por ordem judi-
cial, passou de R$ 2,5 milhões em 2005 para aproximadamente
R$ 266 milhões em 2011, e, no mesmo período, o número de
medicamentos fornecidos judicialmente pela Secretaria de Saúde
do Estado de São Paulo (SES-SP) subiu de 799 para 14.563, um
crescimento de 1.722,65% em cinco anos”.

Por outro lado, há quem diga que o ajuizamento de ações
em massa possa resultar em uma desigualdade na prestação
do serviço pelo Estado, algo como um “SUS de duas portas”,
onde a porta batida pelas mãos da justiça é aberta, e a porta
batida pelas mãos do cidadão não é.

Em razão de tantos gastos com medicamentos forneci-
dos por determinações judiciais, alguns especialistas temem
que, nos próximos anos, o Estado corte ao máximo o forne-
cimento de medicamentos antes facilmente cedidos, para
que os forneça somente após o ingresso de ação e conse-
quente determinação judicial. Seria a porta do fornecimen-
to por ação judicial fechando a porta do fornecimento por
ação espontânea do Estado.

Com isto, a conclusão que tiramos é que a “Judicialização
da Saúde” tem obrigado a quem fez tanto pelo Estado a ba-
ter às suas portas pela Justiça.
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ASSUNTOS JURÍDICOS

RECÁLCULO DOS ADICIONAIS TEMPORAIS
O processo está nas instâncias superiores aguardando
julgamento do Tribunal de Justiça.

RECÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
PAGA POR  ASSOCIADOS QUE APRESENTEM
DOENÇAS GRAVES INCAPACITANTES
O processo aguarda prolação de sentença.

NÃO INCIDÊNCIA DE IR SOBRE A VERBA QUE OS
ASSOCIADOS RECEBEM A TÍTULO DE REGIME
ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL – RETP
O processo está no TJ aguardando julgamento do recurso
de apelação da AOMESP.

MANUTENÇÃO DA PENSÃO POR MORTE EM CASO
DE CASAMENTO/UNIÃO ESTÁVEL DA PENSIONISTA
Processo nas instâncias superiores aguardando julgamento
dos recursos extraordinário e especial da AOMESP.

ABONO PERMANÊNCIA
Processo aguarda prolação de sentença.

DESCONTOS INDEVIDOS EM HOLERITE
A liminar foi concedida no dia 2/10/2014. No dia 12 deste
mês, o processo foi concluso para sentença.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA URV
Aguardando manifestação da parte contrária.

RESTABELECIMENTO DA PENSÃO POR MORTE
O Tribunal determinou o restabelecimento e pagamentos
dos atrasados para todas as pensionistas associadas.

ALE
Aguardando pagamento final.

ABSORÇÃO DO ALE (INCORPORAÇÃO DO VALOR
DO ALE INTEGRAL AO PADRÃO DE 100%)
O processo foi encaminhado para o Tribunal de Justiça para
ser julgado nosso recurso de apelação.

GAP
O processo tramitou em julgado e está em fase de
cumprimento de sentença.

PENSÃO INTEGRAL
O processo tramitou em julgado e está em fase de
cumprimento de sentença.

DESCONGELAMENTO DO VALOR DO ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
O processo transitou em julgado e está em fase de
cumprimento de sentença.

EXECUÇÃO JUDICIAL DO ALE
Ações sendo ajuizadas (de 28/8/2008 até data da apostila).

AÇÃO JUDICIAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Encontra-se em fase de cobrança/execução judicial.

AÇÃO JUDICIAL DA URV - Unidade Real de Valor
A questão já foi examinada pela STJ e STF, que entenderam
procedente a Ação Judicial da URV; apenas os associados
que estavam no serviço público em 1994 poderão participar.

AÇÕES EM
ANDAMENTO
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O Poder e sua dinâmica

O Poder maior desfibra-se em cadeia de cima para
baixo; é tão sedutor que aquele que o recebe, mesmo
em parcelas, sente-se um príncipe.

 “Mesmo quando ralham comigo, tenho minha cota de fama.”
                                (Pietro Arentino – 1492-1596)

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

  Os primeiros humanos da pré-história habitavam as
cavernas, viviam em grupos nômades, embora juntos guar-
davam a individualidade; caçavam e pescavam, conviven-
do com animais ferozes de sua época; falavam mas não ti-
nham convivência social. Existiam naturalmente os mais
fortes e corajosos que dominavam os outros mais tímidos,
medrosos e acovardados, que se tornavam dependentes
desses mais fortes para assegurar a comida que restava das
presas que aqueles caçavam. Daí surgiram os líderes com
poderes propiciados pela força e astúcia. Com a evolução
natural através dos séculos, os homens mais hábeis e au-
daciosos, com capacidade de mentir e enganar,  como nos
tempos atuais, passam a não ter o aplauso do povo nem a
credibilidade desejada. O poder pela força atingiu a idade
média com alguma limitação na idade contemporânea, e
ainda, em nossos dias, convivemos com esse tipo de po-
der em alguns países.

Na modernidade, o poder passou a ter conotações dife-
renciadas; hoje o jogo do poder tem suas variantes. O ator
deve apresentar ao público, principalmente no campo polí-
tico, uma pessoa escrupulosa movida pelo interesse da co-
munidade, mas esconde sentimentos refratários às medi-
das necessárias que devem ser apresentadas; busca solu-
ções óbvias de seus  próprios interesses  e passam a adotar
o que Napoleão aconselhava: “calçar sua mão de ferro
com uma luva de veludo“, o que capacita dominar a  arte
da simulação na tentativa de iludir, seduzir, encantar e,
com toda sutileza, passar a perna nos contrários mais pró-
ximos.

O poder deve ser infenso à emotividade. Reagir emocio-
nalmente levanta uma barreira para o exercício do poder;
a raiva é fator emocional bastante destrutivo, embaralha as
ideias e turva a visão lógica dos fatos vivenciados, criando
situações quase incontroláveis que refletem acentuadamen-
te no entendimento dos inimigos.

Quando se quer destruir um inimigo é bem melhor de-
sarmá-lo, fingindo amizade, do que mostrando que está
com raiva. Reacender mágoas ou rancores às vezes limita
o poder porque atinge o emocional.

O poder é um jogo social e político; para dominá-lo é
preciso conhecer e compreender as pessoas em torno.  No
século XVII, Baltazar Gracian já dizia que “muita gente gas-
ta seu tempo estudando as propriedades dos animais e das
ervas; muito mais importante seria estudar as características
das pessoas com quem temos de viver e morrer”.

O poder é, por si só, sedutor e ilusório. É tão sedutor
que aquele que recebe a mínima parcela dele sente-se
um Príncipe, e com artimanhas procura manter-se no po-
der a todo custo, manobrando pessoas crédulas que bus-
cam a satisfação de algum direito ou interesse pessoal pre-
mente. É ilusório porque não é eterno. O Poder maior des-
fibra-se em cadeia de cima para baixo e segue na corrente

do esquecimento.
Nem todos que exercem algum poder seguem

a trilha dos mal-intencionados. Há os que conhe-
cem as dimensões exatas do poder que incorpo-
ram. Isso lhes dá a confiança de seus liderados, e

mais: o respeito e a credibilidade nos atos administrativos
que desempenha, promovendo a conexão ideal entre o ob-
jeto da administração e as pessoas nela envolvidas.

Em todas as atividades, econômicas ou não, que mo-
vem o mundo, há alguém investido de algum poder; toda-
via, o equilíbrio e a sensatez dependem do caráter de cada
um dos atores. O poder está entre pessoas de todos os ní-
veis que têm algo a determinar ou proibir ou ceder.  Pode
chegar até a sua família – o bebê, com seu poder natural,
exige da mãe que o alimente; não atendido, grita! grita!
chora e esperneia!...

Esse é o Poder que todos acatam! Pense nisso!
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CRISE HÍDRICA

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

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

DIRETORIA SUSPENDE
ATIVIDADES NA SEDE PARA
ECONOMIZAR ÁGUA

A crise hídrica finalmente bateu à
porta da sede da AOMESP, em São Pau-
lo. Depois de vários “apagões” nas tor-
neiras, a Diretoria resolveu suspender
temporariamente algumas atividades
com a promessa de retomá-las tão logo
o abastecimento seja normalizado.

Assim, estão suspensos os bailes das
quartas-feiras, no Solar da Tabatinguera,
e os bailes das segundas-feiras (Malates-
ta), no Salão Social. São dois eventos
que atraem muitos associados, familia-
res e convidados, o que faz subir o con-
sumo de água nos banheiros. Outra ati-
vidade alterada no calendário é a Festa
de Aniversariantes, que passa a ser rea-

lizada a cada dois meses, e não mensal-
mente como antes. A próxima festa, por-
tanto, será em março.

Fazem parte do rol de medidas para
economizar água a restrição de uso dos
banheiros, com o desligamento de regis-
tro de água em quase todos os lavató-
rios, e o fechamento de vários compar-
timentos sanitários. Também funciona-
rão com restrição de consumo de água
a sauna (seca, a vapor e chuveiros) e os
banheiros da academia.

A Diretoria pede a colaboração e a
compreensão dos frequentadores da
Sede, alertando-os para a necessidade
de economizar água também em casa.

SABESP ESTÁ
MULTANDO

Pelo menos até o final do ano você
deve ficar atento ao consumo de água.
Desde 8 de janeiro a Sabesp está apli-
cando a chamada “tarifa de contingên-
cia”, o que significa “multa”, para quem
ultrapassar a média apurada no perío-
do fevereiro de 2013 a janeiro de 2014.

A multa será de 40% sobre o valor
da tarifa para quem exceder até 20% da
média do consumo, ou 100% sobre o
valor da tarifa para quem exceder 20%
da média. A multa não incide sobre a
taxa de tratamento de esgoto.

Por outro lado, há desconto pro-
gressivo para quem economizar. Quem
baixar o consumo de 10 a 15% ganhará
desconto de 10% sobre o total da con-
ta; quem baixar de 15 a 20%, desconto
de 20%; quem baixar mais de 20%, des-
conto de 30%. Fique atento.
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RETROSPECTIVA 201
4

GERAL

 Pelo quarto ano consecutivo a
AOMESP constituiu um grupo de cola-
boradores para ajudar os associados a
prestar contas com o leão do imposto
de renda. Foram 1.487 declarações na
sede em São Paulo, além da conferên-
cia de 1.924 das regionais. No total, fo-
ram 3.411 declarações a custo zero pa-
ra os contribuintes.

 O Maj Ismael Xavier de Olivei-
ra, diretor da Regional Jacareí, elabo-
rou uma cartilha de providências a se-
rem seguidas quando da morte do poli-
cial militar em serviço ou em sua pas-
sagem para a inatividade. O livreto foi
distribuído a todos os batalhões, CPA e
CPI, Bombeiros e polícias Rodoviária
e Ambiental.

No quesito “reformas das
instalações”, a Diretoria da
AOMESP investiu na sede, em São
Paulo, e também nas regionais
Bauru, Taubaté e Ribeirão Preto,
além da Colônia de Férias. Em
São Paulo, troca completa do
telhado do Solar da Tabatinguera,
com instalação de sistema de
para-raios, e reforma geral da
sauna seca. EmTaubaté, obra de
grande porte contemplou a troca
do telhado, que já contava 50
anos de vida, e troca do sistema
hidráulico. Em Ribeirão Preto,
construção do salão de festas e
pintura geral. No final do ano, a
Regional Bauru adquiriu um
sistema de ar condicionado para
o salão de festas, que está sendo
instalado este mês.

 Em novembro, associa-
dos reunidos em Assembleia
Geral aprovaram por unanimi-
dade todas as propostas de alte-
ração estatutária sugeridas pela
Diretoria Executiva e pelo
Conselho Deliberativo. As
principais referem-se à duração
do mandato e posse dos dirigentes eleitos, que passa de três para quatro anos.

AS PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

 Mais uma vez, a AOMESP sediou
o almoço de confraternização dos ex-
guardas civis de São Paulo. O emocio-
nante encontro dos remanescentes da
Guarda foi no dia 25 de outubro.

Aniversariantes

 Todos os meses, na sede em São
Paulo, a Diretoria da AOMESP reuniu
os associados aniversariantes para uma
bela homenagem. É um evento para re-
encontrar os amigos e dançar. O Coral
AOMESP apresenta-se rotineiramente.
Em agosto, brinde especial com a apre-
sentação impecável da Jazz Band da Po-
lícia Militar, um show inesquecível. A
festa dos aniversariantes também é rea-
lizada em todas as Regionais, com pe-
riodicidade a critério de seu diretor.

 Em novembro, o escritório Negri Advogados Associados
começou a ajuizar as ações do ALE, cujo pagamento deverá
ocorrer em três anos. Em dezembro, o presidente da AOMESP,
Cel PM Jorge Gonçalves, em ofício ao presidente da SPPREV,
exigiu o imediato cumprimento da decisão judicial que garante
às pensionistas, filhas de policiais militares, a pensão a que têm direito.

O padre Antuniel Augusto Ribeiro, da
Diocese de Santo Amaro, e o pastor Jonas Pinho,
da Igreja Adventista do Sétimo Dia, estiveram na
AOMESP para oficiar cerimônias de agradecimen-
to a Deus e em memória dos nossos falecidos.
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JANEIRO – Primeira experiência em
alta temporada de verão após a reaber-
tura, pela AOMESP. A procura pelos as-
sociados superou as expectativas, ultra-
passando o número de vagas disponí-
veis.

FEVEREIRO  – O presidente Jorge
Gonçalves inaugurou o sistema de cap-
tação de água da chuva, um investimen-
to de 20 mil reais. A água captada é uti-
lizada exclusivamente nos sanitários,
gerando uma economia de cerca de 60
mil reais por ano.

MARÇO – O primeiro Carnaval orga-
nizado pela AOMESP na Colônia de Fé-
rias. Um sucesso! Na “Folia de Momo”,
colônia com o máximo de ocupação,
sem falhas e com muitos elogios.

ABRIL – Instalados box de vidro em to-
dos 54 apartamentos do prédio princi-
pal, atendendo a uma antiga reivindi-
cação dos frequentadores.

MAIO – Iniciada nova fase de pinturas e
restaurações de toda a colônia, dando
um colorido mais alegre para os mo-
mentos de descanso e lazer.

OUTUBRO – A Diretoria autorizou a
locação de televisores e frigobares para
atender a todos os 54 apartamentos do
prédio principal.

DEZEMBRO – Aberta a temporada de
verão com pacotes especiais para Na-
tal, Réveillon e Carnaval. No Réveillon,
todas as dependências ocupadas: ceia,
queima de fogos, muita alegria e des-
contração. Mais uma vez, a colônia mos-
trou-se um ótimo local para merecido
descanso e encontro de amigos.

COLÔNIA

UM ANO DE MUITO TRABALHO
RETROSPECTIVA 201

4

Todas as dependências
reformadas, construção de opções
de lazer para as crianças.

Atenção total para as áreas privativas:
aparelhos de tevê,  frigobar e box de
vidro em todos os apartamentos.

Última ação antes
do início da

temporada de
verão: reforma e

pintura da fachada
do prédio principal.
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COMEMORAÇÕES

A PRIMEIRA
DO ANO

O Ten Cel Bexiga
com o presidente
da AOMESP (ao
centro),  diretores
e conselheiros.

Mais de uma centena de associados
e seus familiares compareceram à Fes-
ta dos Aniversariantes deste mês, reali-
zada no dia 13. A AOMESP foi honrada
com a visita do Ten Cel PM José Eduar-
do Bexiga, comandante do 45º BPM/
M, que foi recebido pelo presidente Jor-
ge Gonçalves. Simpático, ajudou na en-
trega de presentes e disse que a AOMESP

é muito importante para a PM.

Por causa da crise hídrica, a
festa de aniversariantes na sede
terá periodicidade bimestral. A
próxima será no dia 10 de mar-
ço, homenageando os nascidos
em fevereiro e março.

No período de 11 a 14 de janeiro, estive com
minha esposa e minha filha na Colônia de Férias
Mares do Sul. A primeira grata surpresa que tivemos foi constatar as
melhorias que a AOMESP está realizando nas dependências. Também
foi uma satisfação o atendimento que tivemos por parte dos funcioná-
rios, pois desde o momento de nossa chegada, na portaria, até o
encerramento de nossa hospedagem, na recepção, todos foram muito
gentis e atenciosos. Devo dizer ainda que os preços cobrados na
cantina e no restaurante foram justos, o
que, na leitura que faço, mostra a preo-
cupação da Diretoria da AOMESP em
proporcionar aos associados lazer com
qualidade a custo acessível. Parabéns a
toda Diretoria!

Valter Gomes Costa

Associado escreve

Muita alegria, descontração, amigos e famílias
reunidos em festa, brindes, promessas para
2015... Colônia lotada na passagem do ano.

Na foto maior, no alto, o presidente da
AOMESP, Cel Jorge Gonçalves, com o
diretor da Regional Santos, Ten Barreto, e
o administrador da Colônia, Messias,
cumprimentam os associados. Festa teve
música ao vivo e queima de fogos.

Fo
to

s 
M

ar
ia

 L
úc

ia
 A

lv
es

 d
e 

So
uz

a



11CLARINADAS DA TABATINGUERA - JANEIRO/2015

POLÍTICA

SECRETÁRIO DA SEGURANÇA RECEBE
ENTIDADES PM

Na manhã de 27 deste mês, o presi-
dente da AOMESP, Cel PM Jorge Gon-
çalves, acompanhado de presidentes de
entidades coirmãs, foi recebido pelo Se-
cretário da Segurança Pública, Alexan-
dre de Moraes. Foi uma reunião de apre-
sentações, a convite do secretário à Co-
ordenadoria das Entidades Represen-
tativas de Policiais Militares do Estado
de São Paulo.

O encontro durou uma hora. Nesse
tempo, o secretário garantiu aos pre-
sidentes que representará a Polícia Mi-
litar no governo, prometeu manter as
portas da Secretaria abertas às entida-
des, e disse querer trabalhar em regime
de mão dupla, cada um ajudando o ou-
tro a desenvolver a segurança pública
do Estado.

Moraes reconheceu que é urgente

melhorar as condições de trabalho e de
vida dos policiais militares. “Não é pos-
sível que um policial passe o dia na rua,
combatendo o crime, e não tenha tran-
quilidade com sua família quando che-
ga em casa”, disse. “Não é apenas uma
questão de salário, mas também de saú-
de física e psicológica”, completou.

Depois de dizer que acha possível
fazer “muita coisa” pelos policiais, Mo-
raes elogiou o novo comandante-geral,
Cel Gambaroni, “um agregador”. Ao
final, disse que quer diálogo permanen-
te; as entidades são a “voz” do pessoal
da Ativa, que não pode se manifestar.
“Aqui vocês têm um aliado”, finalizou.

Secretário recebeu  presidentes da AOMESP, AFAM,
AOPM, APMDFESP, Subtenentes e Sargentos, e
Cabos e Soldados. Ao lado, com o Cel Jorge.

A Federação Nacional de Entida-
des de Oficiais Militares Estaduais (FE-
NEME) reuniu representantes das en-
tidades federadas em Brasília, no dia
20 deste mês, para discutir um plano de
ação para a próxima legislatura. Repre-
sentou a AOMESP, por designação do
presidente, Cel PM Jorge Gonçalves, o
Cel PM Ricardo Jacob, vice-presiden-
te do Conselho Deliberativo.

O plano estratégico da entidade con-
templa ações com vistas a transpor as
dificuldades enfrentadas pelas institui-
ções, refletindo diretamente no futuro
pessoal e profissional dos oficiais mili-
tares. Vários assuntos foram tratados,
dentre eles a eleição das mesas do Con-
gresso e o quadro político atual .

AOMESP EM
BRASÍLIA

Foi ainda apreciada a implantação
de sede e representação jurídica em
Brasília, e foi estabelecido o calendá-
rio da entidade para o ano: mobilização
no Congresso Nacional, nos dias 10 e
11 de fevereiro; eleições da entidade,
em Brasília, nos dias 16 e 17 de junho;
e, em agosto, Assembleia Geral Ordi-
nária.

Cel Ricardo e representantes de outras
entidades.
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GERAL
NECROLOGIA

Coronel
30.658-4 - Edilberto Ferrarini
01.254-8 - Renato Carrara
07.552-3 - Roberto Torres Barreto

Capitão
911.078-0 - André Paulo O. Mafuz
74.782-3 - Arnaldo Gabriel
11.295-0 - Deodato Dias Martins
69.067-8 - Odécio Macho Galbes
69.370-7 - Ruy Alves do Prado

1º Tenente
11.630-A - Aderbaldo Martins Brito
110.052-5 - Joaquim Teodoro
13.061,3 - José Coutinho Pereira
62.364-4 - José da Fonseca
69.980-2 - Joviniano Rosa Campos
25.769-9 - Luiz Carlos Fernandes
4.181-5 - Manoel Alves Cruz
64.222-3 - Wilson Thomazini

2º Tenente
64.287-8 - Claudionor D. L. Floquet
69.284-A - José Anorfo F. Abranches
65.592-2 - José Caetano
59.718-0 - José Vargas
21.791-3 - Lindolfo Jehá
65.182-6 - Vergílio de Almeida

Subtenente
15.500-4 - Manoel Messias Santos
66.855-9 - Paulo Coimbra

1º Sargento
39.389-4 - Altair Lázaro de Moraes
35.019-2 - Antonio Barros da Silva
21.285-7 - Edson Pereira
42.509-5 - Frederico Veres Filho
17.505-6 - Joaquim Coelho Oliveira
06.499-8 - Jonnas Renato Almeida
31.726-8 - José Mansani Neto
24.336-1 - José Pereira da Silva
78.687-0 - Manoel Pinto Oliveira
27.298-1 - Paulo Roberto S. Soares
80.584-0 - Valdemir Dian
22.155-4 - Vicente de Paula Souza

3º Sargento
852.218-9 - Edvaldo Roberto Silva
811.144-8 - Luiz Carlos Cunha
780.153-0 - Newton Rene C. Santoro
812.103-6 - Ronaldo de Araújo

Pensionista
Admilson Antonio Baptista
Benedita de Lima Santos
Clarice Rodrigues Faria Cordeiro
Débora Will
Doraci Martins
Elza Zattar Afonso da Cunha
Ermelinda Cardoso
Ermelinda Andrade Leite
Geralda Fernandes de Souza
Inês Fonseca Andriotte
Jandyra Mendes Villar
Leonecia Zaquetto da Costa
Maria Aparecida de Andrade
Maria Aparecida Santos Silva
Maria Elisa Fantato Oliveira
Maria Josefa Sernaiotto
Maria Nazareth Oliveira Silva
Rita Ariga Sprogis
Thereza Rodrigues Sinni
Vera de Carvalho Machado
Waldelice Suzana Semente
Manoel Messias dos Santos
Paulo Coimbra

O Maj PM Ismael Xavier de Olivei-
ra, diretor-responsável pela Regional
Jacareí da AOMESP, recebeu o título
“Amigo do CPI-1”, região de São José
dos Campos. A honraria foi entregue
pela comandante, Cel PM Eliane Ni-
koluk, durante a solenidade alusiva ao
39º aniversário daquela unidade, reali-
zada na manhã de 23 deste mês.

Ao entregar o diploma ao Maj Is-
mael, a Cel Nikoluk disse que a home-
nagem deve-se a seu apoio incondicio-
nal à Polícia Militar, contribuindo, as-
sim, para o êxito das missões.

O Maj Ismael tem feito palestras em
várias Unidades da Corporação, levan-
do ao conhecimento dos policiais mili-
tares temas relacionados a Pensão Ini-
cial, Auxílio Funeral, Inclusão de De-
pendentes, União Estável, Dependen-
tes Incapazes para o Serviço, Faleci-
mento em Ato de Serviço e outros as-
suntos correlatos que não fazem parte
do currículo escolar da PM.

“AMIGO DO CPI-1”

Ao agradecer, o Maj Ismael colo-
cou-se à disposição de todas as unida-
des para proferir palestras sobre esses
assuntos. Interessados podem contatar
a Regional Jacareí da AOMESP pelo
telefone (12) 3961-9230.

Mais uma vez, colaboradores da AOMESP estarão à disposição
dos associados para ajudar na elaboração da Declaração do

Imposto de Renda. Este serviço é gratuito mas prestado
mediante agendamento. Contate a Diretoria Social e Marketing:

 (11) 3188-7500 – a partir de 23 de fevereiro.

Cumpre-me, na qualidade de associado desta digna entidade,
elogiar o artigo de autoria do Cel PM Ricardo Jacob, sob o título
“Relatório da Comissão da ‘verdade’”, publicado na última edição da
revista Clarinadas da Tabatinguera.

Referido artigo do nobre colega se constitui em legítima e oportuna
defesa da Classe Militar tão ofendida e vilipendiada pela tal Comissão
da “Verdade” (entre aspas por não ser verdadeira) em tão má hora
instituída pela autoridade federal.

No ensejo, queira V. Senhoria aceitar minhas congratulações pesso-
ais pela publicação do artigo do Cel Ricardo, que reflete a opinião da
mídia jornalística nacional e da nobre classe militar.

Reynaldo Moreira de Miranda

Associado escreve
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POLÍCIA MILITAR

Em concorrida ceri-
mônia realizada na
manhã de 14 deste

mês, na Academia de Polí-
cia Militar do Barro Branco
(APMBB), o Cel PM Ricar-
do Gambaroni tomou posse
como comandante-geral da
Polícia Militar do Estado de
São Paulo. Participaram do
ato o governador Geraldo
Alckmin e o secretário da
Segurança Pública, Alexan-
dre de Moraes. O Cel PM
Jorge Gonçalves, presidente
da Diretoria Executiva da
AOMESP, prestigiou a sole-
nidade.

O novo comandante da
Corporação tem 49 anos; é
coronel desde 24 de maio de
2012. Ingressou na Acade-
mia de Polícia Militar do
Barro Branco em fevereiro
de 1981 e formou-se Oficial
em 1985. É piloto policial de
aviões e helicópteros com especializa-
ção na Inglaterra, pela Escola Interna-
cional de Aviação Policial, em 1997.
Antes de ser designado por Moraes pa-
ra o mais alto posto da milícia bandei-
rante, comandava o Grupamento de Ra-

CONHEÇA O NOVO COMANDANTE-GERAL

diopatrulha Aérea (GRPAe).

Formação - Gambaroni tem sólida
formação. É graduado pela Faculdade
de Direito do Largo São Francisco, USP
(1991) e especialista em Liderança e

Gestão de Polícia pela Aca-
demia Nacional FBI (2013).
É Mestre em Tecnologia, pe-
lo Centro Estadual de Edu-
cação Tecnológica Paula
Souza, em 2007. É Mestre
(2004) e Doutor (2009) em
Ciências Policiais pelo Cen-
tro de Altos Estudos de Se-
gurança (CAES) da Polícia
Militar. Possui licenciatura
plena em Educação Física,
pela Escola de Educação Fí-
sica da PM (1992), e especia-
lização em Combate a Incên-
dios Florestais pela Defesa
Civil e Exército da França,
em 2000.

Experiência - O policia-
mento estratégico é outra á-
rea que Gambaroni domina.
Ele foi comandante da região
de Osasco (CPA/M-8) e de
toda a Grande São Paulo
(CPM). Foi comandante do

2º Batalhão de Choque, responsável
por grandes eventos, do 6º Batalhão do
Interior (Santos), do 2º Grupamento de
Bombeiros e da Divisão de Tecnologia
de Emergências (atual Escola Superior
de Bombeiros).

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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COMUNICAÇÕES

NAVEGUE NA INTERNET E SAIBA TUDO
SOBRE SUA ASSOCIAÇÃO
Associado terá notícias diárias no Site e no
Facebook, muitas vezes em tempo real.
A revista “Clarinadas” vai aprofundar os assuntos.

N 
este começo de ano,

  a Diretoria da AOMESP

concluiu a implantação de
duas ferramentas de co-
municação que vão garan-
tir mais rapidez na divul-

gação de tudo o que acontece na associ-
ação. Os associados poderão se inteirar
de todos os eventos com bastante ante-
cedência, e também serão lembrados
logo de manhã, com a agenda do dia.

A ferramenta que irá comunicar os
eventos é o Facebook, que possibilita
agilidade espetacular na propagação de
notícias. A AOMESP vai emitir comu-
nicados breves mas completos, de modo
a informar bem e rápido. Uma das gran-
des vantagens do Facebook é o acesso
por celular.

Celular e tablet - A outra ferramen-
ta de comunicação que passará a ser lar-
gamente utilizada é o site. Tudo o que
acontecer na associação será noticiado
por ele, e com mais detalhes que no Fa-
cebook. No site, será possível consultar
o Estatuto, o Regimento Interno, o an-
damento das ações e a agenda da sema-
na, dentre outros. Também será possí-
vel ao associado comunicar-se direta-
mente com o presidente da Diretoria
Executiva, por e-mail, enviando as men-

sagens diretamente da homepage.
Constam do menu de consultas 26

itens por onde o associado poderá na-
vegar à vontade. Há, também, acessos
disponíveis para os sites da Polícia Mi-
litar, da Caixa Beneficente, da Cruz
Azul e da Pró-PM. E mais: o site abriga
um arquivo com todas as edições da re-
vista Clarinadas, prontinhas para con-
sulta imediata.

A grande novidade do site está no
acesso: ele poderá ser aberto em com-
putador comum – e também em tablet
e em aparelho de telefone celular. Tudo
muito simples e rápido.

Revista - A revista Clarinadas da Ta-
batinguera, que está circulando desde
agosto do ano passado, em substituição
ao jornal, continuará no mesmo forma-
to, com maior aprofundamento nas re-
portagens. Uma ferramenta não substi-

tui as outras; antes, complementa-as.
A revista fecha o rol de ferramentas

de comunicação de que a AOMESP dis-
põe para informar adequadamente seus
associados, fomentar discussões sobre
os problemas que afetam a vida dos po-
liciais militares, e também para chamar
a atenção de autoridades civis e milita-
res para as causas da Polícia Militar.

Por suas características, a revista é
uma permanente fonte de consultas,
mais afeita aos que não têm familiari-
dade com a tecnologia da internet. Im-
pressa em papel cuchê, pode ser arma-
zenada por anos sem prejuízo de sua
qualidade. O leitor pode manuseá-la à
vontade sem correr o perigo de sujar
mãos e roupas com tinta de impressão.

Interação - Todas as ferramentas de
comunicação da AOMESP convidam o
associado a participar, criticar, sugerir,
elogiar. O meio mais rápido é o e-mail
enviado diretamente do site. Basta aces-
sar o campo específico, identificar-se,
digitar a mensagem e apertar a tecla
“enter”. Sejam bem-vindos ao nosso sis-
tema de comunicação.@www.aomesp.com.br

www.facebook.com/aomesp
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