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“Deus é amigo, não adversário da humanidade.” (Campanha da Fraternidade)
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ATRAÇÕES
 Equipe de monitores (sábado e domingo)

para realizar brincadeiras com as crianças
 Baile de Aleluia (sábado, 21h30)

com Klébio Jackson e equipe
 Almoço de Páscoa com música

Klébio Jackson e equipe

 Distribuição de Ovos de Páscoa
para as crianças

A promoção “crianças grátis”
só vale para reservas

confirmadas até o dia 20 de
março. Após, será aplicada

tabela normal (acima).

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

RESTAURANTE
 Sistema self-service por quilo
 Sexta-feira Santa: bacalhoada
 Sábado e domingo: menu especial

com vários tipos de saladas,
pratos quentes e frios

Associados – R$ 180,00
Convidados – R$ 300,00

PM não associado – R$ 216,00
Pensionistas não associadas – R$ 216,00

20% no ato da reserva
saldo em até

duas parcelas no cartão

PÁSCOA
NA COLÔNIA

CRIANÇAS NÃO PAGAM!!!
Válido para crianças de até

12 anos de idade, acompanhadas dos
pais, hospedadas no mesmo quarto.

entrada
2 de abril

 a partir de meio-dia

saída
5 de abril

até as 18 horas
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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
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Presidente
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Diretor: Ten PM Arlindo Lemes
REGIONAL SANTOS
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Diretor: Ten PM Wilson Alves Barreto

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

Comemoraremos no dia 25 de março próximo o
octogésimo aniversário da nossa querida AOMESP.
Nessa data, estaremos rememorando o dia 25 de ja-
neiro de 1935, quando um pequeno grupo de oficiais
reformados da então Força Pública teve a feliz ideia
de criar uma associação. Estavam logicamente pre-
midos pelas circunstâncias da época, em que prati-
camente inexistiam locais até mesmo para pequenas
reuniões de companheiros de farda, e muito menos
para confraternização entre familiares e amigos. As
reuniões sociais eram restritas às camadas mais abas-
tadas da sociedade e, em sua grande maioria, na pró-
pria residência, como ainda hoje observamos nas an-
tigas mansões ainda existentes. Foram os idealizadores
Ten Cel Azarias Silva, Maj Faria e Souza, capitães
Antônio Pitscher, Manoel de Oliveira Cravo, Guedes
da Cunha e o Ten José Caboclo.

A novidade teve tamanha repercussão que em me-
nos de 60 dias já estava convocada a Assembleia
Geral para o dia 25 de março de 1935, no auditório
da Cruz Azul de São Paulo, data em que foi efetiva-

EDITORIAL

AOMESP 80 anos

Jorge Gonçalves
Cel PM - Presidente

mente fundada a Associação
dos Oficiais Reformados da
Força Pública. Ao longo dos
anos ela teve seu nome mu-
dado em virtude de fusões,
incorporações e alterações estatutárias, até que, em
Assembleia Geral do dia 25 de novembro de 2010,
passou a chamar-se Associação dos Oficiais Milita-
res do Estado de São Paulo, ampliando assim seu uni-
verso, em face de dispositivo constitucional.

Nessa oportunidade, a Diretoria decidiu abrir as
portas às praças em geral. Isto permitiu que esses no-
vos sócios fossem também beneficiados pelas nossas
ações judiciais vitoriosas, de forma que, em pouco
tempo, a AOMESP teve seu quadro social aumenta-
do para cerca de 22.000 associados, logicamente frus-
trando alguns companheiros “do outro lado” que já
contavam com o definhamento da entidade ou até
com sua absorção por outra entidade congênere.  Mas
isto não aconteceu, nem acontecerá, se continuarmos
contando com o apoio de nosso fiéis companheiros.



Meta para 2015

WELLINGTON NEGRI DA SILVA
Negri Advogados Associados

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

PARECERPARECER

Caros Associados, não é preciso ir muito longe para
logo concluir que o presente ano será difícil; aliás, a
classe policial-militar não vem experimentando outras
expectativas.

Vivemos à sombra de um Governo covarde. O Poli-
cial Militar está sozinho na luta contra o crime, o Esta-
do cada vez mais lhe impõe responsabilidades que ori-
ginalmente seriam de outros setores públicos, basta
dizer, como um exemplo, que o “crack” está vocaciona-
do para uma solução mista, a envolver serviços públi-
cos na área social e de saúde, porém o que se vê são
críticas cotidianas querendo imputar omissão à PM e
demais forças de segurança pelo avanço desta epide-
mia que é a força motriz dos índices de violência em
nosso país.

As condições de trabalho são mínimas, a garantia
de gozo de todos os direitos é relativa, e quando bus-
cados no Poder Judiciário o Governo Paulista, mesmo
sabendo, não sabendo ou fingindo não saber, permite
que sua Procuradoria Geral de Estado se valha de téc-
nicas antijurídicas, antissociais e imorais, separando-
se da boa-fé processual apenas para atrasar a percep-
ção de um direito que já é do policial desde a Consti-
tuinte Estadual de 1989.

Aqui estou falando dos recálculos dos adicionais
temporais (sexta-parte e quinquênios), ora suspensos
por decisão do Exmo. Ministro e ex-presidente do STF,
Ayres Britto, que à época, justificadamente, se impres-
sionou com a mentira descarada da Procuradoria Ge-
ral de Estado, cuja síntese é a de que o cumprimento
daquela ordem judicial custaria ao Estado de São Pau-
lo, mês a mês, o equivalente ao trecho norte do Rodoa-
nel (um bilhão e meio de reais), quando sabemos que
o valor real não é superior a trinta milhões de reais.

Ora, o Exmo. Ministro do STF não estava errado,
apenas exerceu a devida cautela ao deferir a liminar,
suspendendo aquele pagamento; sua decisão foi de-
corrente da boa prática de confiar nas autoridades pú-
blicas, ali representada por um Procurador Geral de
Estado.

Passados três anos desta mentira processual, acre-
ditamos que o ano de 2015 será satisfatório; nossa
estratégia culminará na extinção de todos os inciden-
tes processuais gerados pelo Estado e, bem diferen-
te, trabalharemos apenas com a verdade e lealdade pro-
cessual.

A intenção, além de manter o ritmo exponencial
das execuções individuais do ALE na AOMESP, é permi-
tir que ainda neste ano, cerca de 105.000 policiais, to-
dos associados desta Associação dos Oficiais Milita-
res do Estado de São Paulo e da Associação de Cabos
e Soldados, possam voltar a receber os adicionais tem-
porais da forma corretamente calculada e já iniciar a
execução retroativa dos valores atrasados e não pa-
gos.

Não é só.
Visivelmente, os recursos patrimoniais subtraídos

de servidores públicos honrados formam o núcleo des-
ta conquista. Falo aqui de Policiais Militares, pessoas
dignas, diferentemente do exército de políticos e car-
gos comissionados que a nação ostenta; falo de ho-
mens e mulheres de coragem que lutam e morrem em
serviço, que são enterrados prematuramente por fi-
lhos, mulheres, pais e irmãos. São estas pessoas que
estão sendo enganadas ou ignoradas; realmente não
sei de qual conduta se trata.

Além da expressa compensação econômica, tere-
mos o caráter didático da vitória, qual seja, lecionar
ao Governo que o Policial Militar deste Estado não é,
e jamais será, patrocinador de obras de infraestrutura;
o trecho norte do Rodoanel deve ser erguido por ou-
tras vias de financiamento que não seja aquela em de-
trimento das verbas alimentares de nossos Policiais
Militares.

Tenho aqui infinita satisfação em saber que, unida
e organizada, a classe policial-militar triunfará em de-
trimento da mesquinhez jurídica adotada pelo Estado
de São Paulo, especificamente neste Mandado de Se-
gurança Coletivo que tratou dos recálculos de quinquê-
nios e sexta-parte.



ASSUNTOS JURÍDICOS

Entre com contato, faça-nos uma visita ou acesse nosso site. Teremos prazer em atendê-lo!
Rua 24 de Maio, 35 - 15º andar - Conjunto 1502 - República - CEP 01041-001 - Edifício Palácio do Comércio - SP/SP

E-mail: contato@credconservicos.com.br  Site: www.credconservicos.com.br

CRÉDITO CONSIGNADO
PARA MILITARES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS

A CREDCON oferece aos servidores do Governo do Estado de SP as melhores condições!

VANTAGENS
 Melhores taxas, prazo de 60 meses
 Sem consulta de SPC e SERASA
 Deconto direto no holerite
 Crédito rápido em conta corrente

S I M U L A Ç Õ E S
R$ 05.000,00
R$ 10.000,00
R$ 15.000,00
R$ 30.000,00

=  60 parcelas de R$ 167,00
=  60 parcelas de R$ 335,00
=  60 parcelas de R$ 503,00
=  60 parcelas de R$ 1.006,00

CONSULTE SEU PROCESSO NA INTERNET
www.tjsp.jus.br

clicar em
1) ADVOGADO
2) CONSULTA DE PROCESSOS
3) PROCESSOS DE 1ª INSTÂNCIA
    - processos cíveis, criminais... (escolha)
4) DIGITE O NÚMERO DO PROCESSO

5) clique em PESQUISAR

 Declarações de ajuste anual Pessoa Física
 Retificação de declarações de IRPF
 Regularização do PAES – Parcelamento Especial
 Emissão de DARF parcelados pela Lei 11.941
 Administração dos parcelamentos pela Lei 11.941
 Processo de Isenção por Moléstia Grave
 Pedido de Restituição por Moléstia Grave sobre os

impostos retidos no 13º e retroativos de até cinco
anos, de acordo com a data do laudo médico

 Retificadoras das declarações referentes aos anos
retroativos à Moléstia Grave

 Declaração e retificação para Imposto Territorial Rural
 Liberação de Malha sobre o IRPF
 Manifestação de inconformidade p/ Reinclusão no PAES
 Revisão para Notificação de Lançamento
 Impugnação sobre Auto de Infração
 Impugnação sobre Cobrança do PROFISC e CADIN
 Recursos para Processos indeferidos
 Concessão de Novo Parcelamento por Exclusão de PAES
 Pedido de Restituição por pagamento a maior
 Regularização para Cancelamento de CPF
 Pesquisa de Situação Fiscal e Cadastral
 Liberação de Certidão Negativa de Débito
 Preenchimento de Guia de Recolhimento – DARF

para pagamento do PAES, Multa de Ofício, Quotas,
Multa por atraso e outros

 Vistas de Processo Administrativo junto a Receita
 Captação de associados pelo Serviço de Imposto Renda
 Cadastramento de Nota  Fiscal Paulista
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5 Orientações por telefone .....................

Orientações sobre moléstia grave .....

Retificadoras sobre malha fiscal .......

Processos de moléstia grave ...............

Consultas jurídicas ...............................

Processos judiciais particulares ........
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ATENDIMENTO
Prestação de serviços da Diretoria Jurídica
no âmbito da Receita Federal

SOBRE AS
AÇÕES EM
ANDAMENTO

Nenhuma novidade neste mês de Carnaval. A AOMESP

continua aguardando decisões da Justiça, ao mesmo tempo
em que procura novos caminhos para fazer valer o que já foi
decidido – e que não está sendo cumprido pelo governo.

A Diretoria convida os associados a acompanhar o anda-
mento dos processos pelo site (www.aomesp.com.br - “Ações
Judiciais em Curso”), pelo www.facebook.com/aomesp e
também pelo site do Tribunal de Justiça.

Sujeito à disponibilidade de margem consignável

(11) 3361-5495
(11) 3361-5496
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O ano legislativo
federal já começou

Os inimigos e os falsos amigos estão à espreita para
acabar com a Instituição (Polícia Militar), realmente
a reserva moral da sociedade.

Pela primeira vez na história da Polícia Militar do Estado

de São Paulo elegemos dois Oficiais PM para serem nossos

representantes na Câmara Federal: o Major Sérgio Olímpio

Gomes e o Capitão José Augusto Rosa.

Logo de imediato, como é do seu feitio, o deputado

Major Olímpio apresentou um requerimento de nº 382/

2015 para inclusão da PEC 300 (que cria um piso nacional

para as Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares)

na Ordem do Dia, para votação em segundo turno, com a

justificativa muito coerente e oportuna de valorizar a cate-

goria com a consequente melhora na qualidade de vida da

Família Policial-Militar.

Por iniciativa também do Major Olímpio, o Presidente

da Câmara dos Deputados criou uma Comissão Especial

para discutir e apresentar propostas para o aperfeiçoamen-

to do sistema brasileiro de segurança pública, providência

esta tão sonhada por aqueles que querem ver a população

com os seus direitos garantidos e valorizados.

Sempre debati neste espaço a necessidade de termos

representatividade em todas as esferas de Poder para que

nossas propostas, reivindicações e direitos sejam ouvidos e

preservados.

Temos hoje na esfera estadual também dois parlamen-

tares eleitos pela Família Bandeirante, que tomarão posse

no próximo dia 15 de março: Coronel Paulo Adriano Lopes

Lucinda Telhada e Coronel Álvaro Batista Camilo, que es-

peramos estejam antenados e em estreita ligação com os

anseios e necessidades desta carente e sofrida categoria

profissional, que há muitos anos sofre com o desgoverno e

a incompetência na gestão de segurança pública, fatos es-

tes ancorados nos índices criminais divulgados pelo próprio

governo (Infocrim), que decisivamente contribuem para

essa sensação de insegurança reinante.

Nosso próximo passo é eleger vereadores em todos os

645 municípios do Estado de São Paulo para darmos sus-

tentação política aos nossos representantes federais e es-

taduais com o objetivo claro e cristalino de oferecer à po-

pulação um serviço mais voltado ao real interesse público,

pois o edil é o verdadeiro parceiro da população, pois vive

em contato íntimo com seus problemas e carências.

Demoramos muito tempo para dar esses passos na es-

fera política e não podemos retroceder um milímetro se-

quer, pois os inimigos e falsos amigos estão à espreita para

acabar com a Instituição, realmente a reserva moral da so-

ciedade.

O futuro é a consequência dos atos presentes!

Isto posto, precisamos nos proteger de todos que nos

querem pelas costas, “clamam na insegurança e nos repu-

diam depois que restabelecemos a tranquilidade”. Não po-

demos perder de vista as injustiças praticadas nos últimos

anos, quando fomos enganados e jogados na “vala

comum”, como no caso da SPPREV, para citar um,

que de maneira sórdida e premeditada condenou

a Família Policial-Militar ao tratamento desumano

e arbitrário quando comparece na sua sede ou é

compelida a abrir sua casa para inspeções totalmente des-

cabidas. Hoje temos mais representantes em esferas parla-

mentares e precisamos fazer com que nossos pleitos e ca-

rências sejam escancarados à sociedade. Somente assim

ela poderá estar ao nosso lado, como sempre estivemos

ao seu lado no combate ao crime e na manutenção da or-

dem e da segurança pública.

O passado é história; o futuro depende das atitudes do

hoje!

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



SOLENIDADE

PROGRAME-SE PARA A VIAGEM DE SEUS SONHOS!

26 MAIO26 MAIO26 MAIO26 MAIO26 MAIO
PERU (8 dias)PERU (8 dias)PERU (8 dias)PERU (8 dias)PERU (8 dias)
Visitando as cidades de Lima,
Cusco, Vale Sagrado, Machu
Picchu, Puno e Lago Titicaca.

16 JUNHO16 JUNHO16 JUNHO16 JUNHO16 JUNHO
PORTUGAL e ESPANHA (13 dias)PORTUGAL e ESPANHA (13 dias)PORTUGAL e ESPANHA (13 dias)PORTUGAL e ESPANHA (13 dias)PORTUGAL e ESPANHA (13 dias)
Visitando Lisboa, Fátima, Porto,
Santiago de Compostela,
Salamanca, Madri e Barcelona.

8 AGOSTO – ENCANTOS DA NORMANDIA, BRETANHA, CASTELOS8 AGOSTO – ENCANTOS DA NORMANDIA, BRETANHA, CASTELOS8 AGOSTO – ENCANTOS DA NORMANDIA, BRETANHA, CASTELOS8 AGOSTO – ENCANTOS DA NORMANDIA, BRETANHA, CASTELOS8 AGOSTO – ENCANTOS DA NORMANDIA, BRETANHA, CASTELOS
                DO LOIRE E PARIS (13 dias)                DO LOIRE E PARIS (13 dias)                DO LOIRE E PARIS (13 dias)                DO LOIRE E PARIS (13 dias)                DO LOIRE E PARIS (13 dias)

Visitando Paris, Caen, Bayeux, praias do desembarque,
Monte Saint-

Michel, Saint Malo,
Quimper,

Concarneau,
Carnac, Vannes,

Nantes, Tours,
Abroise, Chartres.
Viagem finalizada

em Paris.

28 MARÇO28 MARÇO28 MARÇO28 MARÇO28 MARÇO
TREM DO FORRÓ PINDAMONHANGABATREM DO FORRÓ PINDAMONHANGABATREM DO FORRÓ PINDAMONHANGABATREM DO FORRÓ PINDAMONHANGABATREM DO FORRÓ PINDAMONHANGABA

City tour em Pinda. Almoço.
Após, passeio no Trem do
Forro com música ao vivo.
TTTTTotalotalotalotalotal
3 x R$ 83,003 x R$ 83,003 x R$ 83,003 x R$ 83,003 x R$ 83,00
Inclui: transporte, seguro
saúde, bordo, almoço
lanche, monitoria.

25 e 26 ABRIL   - MONTE VERDE ESPECIAL25 e 26 ABRIL   - MONTE VERDE ESPECIAL25 e 26 ABRIL   - MONTE VERDE ESPECIAL25 e 26 ABRIL   - MONTE VERDE ESPECIAL25 e 26 ABRIL   - MONTE VERDE ESPECIAL
Cercada pelas montanhas da Serra da Mantiqueira, a estância fica

a mais de 1.500 m de altitude
e frequentemente é chamada
de Suíça brasileira. Pernoite
em Extrema,  duas refeições,
seguro viagem, transporte e
acompanhamento.
TTTTTotalotalotalotalotal
3 x R$ 123,003 x R$ 123,003 x R$ 123,003 x R$ 123,003 x R$ 123,00

10 X S/
JUROS

10 X S/
JUROS

10 X S/
JUROS

Há mais de 30 anos no mercado de turismo programado, especializada em grupos de
melhor idade, acabamos de firmar parceria com a AOMESP para você viajar e aproveitar a
vida. Temos preços e condições de pagamento especiais para Associados. Consulte-nos!

RUA SILVEIRA MARTINS, 70 - 1º ANDAR - FONE 2959-3863

PARTICIPE DA COMEMORAÇÃO
DOS 80 ANOS DA AOMESP

19 de março, 15 horas: Missa em Ação de Graças
25 de março, 20 horas: Sessão Solene e coquetel dançante

Lá se vão oito décadas daquele al-
moço de oficiais reformados que come-
moravam o aniversário da cidade de São
Paulo. Foi nesse evento, em 25 de janei-
ro de 1935, que nasceu a AOMESP.

É uma trajetória e tanto, que inclui
várias mudanças de nome: nasceu como
Associação dos Oficiais Reformados da
Força Pública do Estado de São Paulo;
depois (1972), com a fusão do Círculo
Militar do Estado de São Paulo (oriun-
do da união da Associação dos Inativos
da Guarda Civil e o Clube dos Tenentes
da Força Pública), passou a chamar-se
Clube dos Oficiais da Reserva da Polí-

cia Militar do Estado de São Paulo. Em
1995, nova troca, para Associação dos
Oficiais da Reserva da Polícia Militar
do Estado de São Paulo. Nove anos de-

pois (2004), como Associa-
ção dos Oficiais da Reser-
va e Reformados da Polí-
cia Militar do Estado de
São Paulo; e desde novem-
bro de 2010, Associação
dos Oficiais Militares do
Estado de São Paulo.

Todos os associados es-
tão convidados para parti-
cipar da comemoração. Os

convites (limitados) para a Sessão So-
lene deverão ser retirados na Diretoria
Social e Marketing no período de 9 a
16 de março, das 8h30 às 17 horas.

Sessão solene do 79º aniversário
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CARNAVAL
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CINCO DIAS DE FOLIA COM
COLÔNIA LOTADA

Foi intensa a participação dos associa-
dos na folia de Carnaval na Colônia de Fé-
rias Mares do Sul. Nem a chuva que caiu
todos os dias afastou os foliões da praia e
do conjunto aquático. A administração da
Colônia promoveu atividades para preen-
cher todos os dias. A folia começou no sá-
bado, no telão, com a exibição do desfile
das escolas de samba de São Paulo.

No domingo, o concurso infantil de
fantasias, programado para a piscina, vi-
rou confraternização das crianças, na lan-
chonete, por causa da chuva. Ninguém saiu
frustrado porque todas puderam exibir as
fantasias. À noite, no baile para os adul-
tos, presença de muitas crianças brincan-
do e dançando,  acompanhando os pais.

A animação do carnaval na Colônia
ficou a cargo do músico Klébio Jackson,
velho conhecido dos frequentadores da
Colônia e também das festas de aniversa-
riantes, na Sede. Klébio não economizou
a voz, contagiando os turistas.

Navegue em www.aomesp.com.br para
ver mais fotos da folia.
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TURISMO

A AOMESP acaba de firmar contra-
to de parceria com a Vida Atrevida,
agência de viagens com mais de 30 anos
de atuação, especializada em grupos da
melhor idade. Trata-se de uma empresa
familiar, cujos proprietários, Soares e
Fátima, estão sempre à frente do negó-
cio e das viagens. Eles costumam acom-
panhar todos os grupos, do início ao fim
dos passeios, o que é uma garantia de
ótimo padrão de atendimento.

O objetivo da Vida Atrevida é mo-

AOMESP FIRMA PARCERIA COM
AGÊNCIA DE TURISMO

tivar o turista a aprovei-
tar a vida de forma sau-
dável, buscando a integra-
ção com outras pessoas,
o que facilita o surgimen-
to de novas amizades.

Pelo contrato de par-
ceria, a Vida Atrevida po-
derá organizar desde pas-
seios mais curtos, a desti-
nos próximos da Capital,
com duração de um dia,
até viagens internacionais de longa du-
ração. Experiência no ramo é o que não
falta a Soares e Fátima. Eles já realiza-
ram o sonho de muita gente, guiando
grupos mundo afora; começam a atuar
na AOMESP para oferecer aos associa-
dos ótimas oportunidades de viagens.

De saída, a Vida Atrevida está com
seis pacotes de viagem em oferta. Três
deles são para passeios curtos, no Bra-
sil; três para viagens internacionais.
Veja no anúncio na página 7 desta edi-
ção e também em www.aomesp.com.br.

Paris é um dos destinos dos roteiros

B  R  E  V  E      L  A  N  Ç  A  M  E  N  T  O

mais informações com Prímula: (11) 9.9934-9620

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE NEGOCIAÇÃO

UM MARCO RESIDENCIAL NO MARCO ZERO DE SÃO PAULO

AO LADO DA PRAÇA DA SÉ, DO METRÔ E DA SEDE DA AOMESP

STUDIO
22 M2 MORAR OU
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BENEFÍCIOS

A Regional Jacareí da AOMESP dá
mais um exemplo de prestação de ser-
viço diferenciado, solidariedade e amor
ao próximo. Numa de suas salas, o dire-
tor Maj PM Ismael Xavier de Oliveira
mantém um depósito de material hos-
pitalar repleto de cadeiras de rodas e de
banho, andadores, camas, muletas e
colchões, inclusive os tipo “caixa de
ovo”, que evitam a formação de escaras
em pacientes que passam longo tempo
deitados. Tudo ali está novo e bem con-
servado; há itens ainda sem uso.

Todo este acervo está à disposição
dos associados, que podem tomar em-

JACAREÍ EM APOIO AOS
ASSOCIADOS ENFERMOS

prestado qualquer item do es-
toque, e ficar com ele o tempo
que for necessário – sem pagar
nada por isso. Não associados também
acorrem à Regional em busca de uma
coisa ou outra, em momentos de aper-
to, e também são acolhidos. Para esses,
no entanto, o empréstimo é por tempo
limitado, no máximo três dias, até con-
seguirem o que precisam em outras fon-
tes.

Todos os equipamentos foram ad-
quiridos com recursos da própria Re-

O Maj Ismael e o estoque de
equipamentos à disposição dos

associados que precisarem.

gional; apenas uma cama chegou ali por
doação de um associado. E sempre há
gente precisando. Já faz algum tempo,
por exemplo, que uma cama foi levada
à residência de um associado. Só vai
voltar quando ele não precisar mais.

QUEM PEDE DESLIGAMENTO
DA AOMESP PERDE BENEFÍCIOS

Os associados da AOMESP devem
ficar atentos às regras do Estatuto e do
Regimento Interno, principalmente no
que diz respeito aos direitos e deveres.
Quem pede desligamento do quadro as-
sociativo perde, por exemplo, o direito
à assistência funeral (falecimento do
titular, do cônjuge e dos filhos menores
de 21 anos), e à assistência jurídica.

Aqui, em particular, há agravantes.
Além de perder os benefícios das ações

judiciais em andamento, o ex-associa-
do perde também o direito ao recebi-
mento dos atrasados das ações em cur-
so (recálculo de adicionais e Sexta-par-
te, ALE, URV, Previdência e outros).

Os ex-associados também perdem
o direito de frequentar as festividades e
eventos da Associação (como os bailes

e as festas de aniversariantes do mês,
por exemplo), e não podem mais entrar
em suas dependências, inclusive na Co-
lônia de Férias Mares do Sul, em Ita-
nhaém, cuja tabela de preços de hospe-
dagem privilegia apenas os associados.
Convidados pagam taxa maior.

Quem sai do quadro de associados
da AOMESP deixa de receber a revista
“Clarinadas da Tabatinguera” e, na épo-
ca do imposto de renda, não é benefi-
ciado com a gratuidade da elaboração
da Declaração. O Estatuto e o Regi-
mento estão à disposição de todos no
site www.aomesp.com.br.
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NÃO CONTRATE SEGURO SEM NOS CONSULTAR. TEMOS AS MELHORES COTAÇÕES DO MERCADO.

“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.”

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

MFCI IBÉRICA UNION
CORRETORA DE SEGUROS

VidaVeículos Viagem Previdência Privada

Residenciais Responsabilidade civil

Fianças locatícias RC Médico/Dentista

Consórcios
Pessoal

dentre outros...
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BENEFÍCIOS

Foi renovado este mês o Certifica-
do de Responsabilidade Técnica de En-
fermagem, exigência do Conselho Re-
gional de Enfermagem às organizações
que oferecem serviço de enfermagem
em suas dependências. É este certifica-
do que garante o funcionamento do ser-
viço na AOMESP, um importantes be-
nefício na Sede. A responsabilidade
pela renovação do certificado é do Se-
tor de Recursos Humanos.

A AOMESP habilitou seu serviço de
enfermagem em fevereiro do ano pas-
sado, com a contratação da enfermeira
Letícia Merlotto, formada pela Univer-
sidade Cidade de São Paulo  em 2011.
Em 11 meses de funcionamento, no ano
passado, foram realizados 2.142 proce-
dimentos, sendo a aferição da pressão
arterial a campeã das solicitações. Tes-
tes de glicemia, aferição de temperatu-
ra, tomada de peso e curativos em geral

CONHEÇA O SERVIÇO DE
ENFERMAGEM DA AOMESP

completam a lista.
O Serviço de Enfermagem faz o

atendimento inicial em casos mais gra-
ves enquanto o serviço de resgate é acio-
nado. O Conselho Regional de Enfer-
magem não permite que a enfermeira
prescreva medicamento ou forneça ates-
tado médico, por exemplo. Ela pode
aplicar injeções, desde que o solicitante
traga o material de casa, acompanhado
da receita médica.

Uma das ações pontuais do Serviço
de Enfermagem da AOMESP foi a cam-
panha de vacinação contra gripe, reali-
zada em maio do ano passado. Em um
dia foram vacinadas 150 pessoas, o to-
tal de doses fornecidas pela Secretaria
Municipal de Saúde. Para habilitar-se
para prestar serviço na campanha, a en-
fermeira Letícia foi obrigada a fazer
curso especial para aprender a armaze-
nar e conservar as vacinas.

Na Sede, você pode recorrer ao ser-
viço a semana toda. A sala da Enferma-
gem, que fica ao lado do PABX, no tér-
reo, abre às segundas, terças, quintas e
sextas-feiras das 10 às 17 horas; às quar-
tas-feiras, das 14 às 20 horas; e neste
mesmo horário em dias de festa de ani-
versariantes do mês.

AOMESP NEGOCIA RENOVAÇÃO DO
CONTRATO DA ASSISTÊNCIA FUNERAL

A AOMESP está negociando com a
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência
S/A a renovação do contrato de Assis-
tência Funeral, reconhecidamente o
mais importante benefício oferecido aos
associados. A expectativa é que no co-
meço do mês que vem as negociações já
estejam concluídas para que todos pos-
sam continuar contando com este apoio
no pior momento da vida.

Nunca é demais lembrar que o be-
nefício é oferecido ao associado sem
nenhum custo adicional em sua mensa-
lidade. Em contas simples, é fácil ter
uma ideia do que representa a Assis-

tência Funeral nas finanças do associa-
do: se fosse arcar com os custos cober-
tos por ela, desembolsaria o equivalen-
te a 53 meses de mensalidade social da
AOMESP (cerca de quatro anos e meio).

Como funciona - Quando do faleci-
mento do titular da apólice, o familiar
deve entrar em contato com a Mapfre
por meio do telefone 4002-7196 (São
Paulo) ou 0800-775-7196 (demais lo-
calidades) e fornecer o nome, RG e
CPF do falecido. Todos os serviços re-
ferentes a sepultamento ou cremação
estão garantidos, inclusive o repatria-

mento (quando o segurado falece fora
de sua cidade) dentro e fora do territó-
rio nacional, sem custo adicional.

Se você é o titular no corpo associa-
tivo da AOMESP, não esqueça de infor-
mar seus familiares sobre o benefício e
sobre como agir . Esta é uma medida
para evitar dores de cabeça e dispêndio
de dinheiro sem necessidade.

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

Coronel
1.727-2 - Antonio Machado Couto
200-3 - Thomaz Camanho Netto

Major
36.016-3 - José Augusto Rezende Filho

Capitão
62.581-7 - Claudio Franco de Paula
910.390-2 - Luiz Telmo Pessoa Rodrigues

1º Tenente
14.403-7 - Archimedes Peres
59.895-0 - Clemente Fernandes Ribeiro
37.054-1 - Evilásio Antonio Dias dos Santos
77.632-7 - João Nogueira dos Santos
19.144-2 - José Barbosa da Silva Neto
11.942-3 - José Marcolino

2º Tenente
26.708-2 - Antenor Caethano
78.565-2 - Domingos Alves Cirino
40.499-3 - Edmundo Monteiro Paes
1.180-A - João Romeika
70.448-2 Jorge dos Santos Damasco
23.637-3 Laurindo Pereira

Subtenente
28.405-0 - Antonio Celestino de Macedo
27.877-7 - Nelson José Cavalcante

1º Sargento
75.494-3 - Helio Martins
41.009-8 - José Juc
6.783-A - Luiz Jovino Pereira
38.491-7 - Rubens Vanadia
41.843-9 - Sebastião Marcone Moura Dantas

3º Sargento
812.113-3 - Silvio Guedes Cardoso

Soldado
802.553-3 - José Maria Franco de Araújo

Pensionista
Carmen Roda Guedes de Souza
Clarice Roberto Rodrigues
Eunice Rufina da Silva
Izilda dos Santos
Maria de Lourdes Carrara
Mariana Angelina Peluso Penteado
Palmyra Curtinove

Esposas
Anna de Moraes Gonçalves

(1º Sgt Benicio Turini Gonçalves)
Maria Aparecida Pereira

(1º Sgt Clodoaldo Pereira Vieira)
Leila Donizeti Benedito de Lima

(3º Sgt Reinaldo Antunes de Lima)
Francisca Gomes Subires Fernandes

(1º Sgt Odilio Fernandes da Rocha)
Benedita de Souza Ferreira

(1º Sgt Ariene de Paula Ferreira)
Maria Emília Alves

(3º Sgt Antonio Correia Rocha Filho)
Luiza Carlos Simplicio

(1º Sgt João Simplicio Filho)
Elizabete Batalha Xavier de Oliveira

(Maj Ismael Xavier de Oliveira)

Este ano o mundo está comemoran-
do os 70 anos do fim da segunda guerra
mundial, a maior carnificina da histó-
ria: o conflito envolveu 72 nações, ma-
tou mais de 50 milhões de pessoas e
mutilou outros 30 milhões. Terminou
em 1945 com a vitória dos Aliados (li-
derados por Estados Unidos, Inglater-
ra, França e União Soviética), contra as
forças do Eixo – formado por Alema-
nha, Itália e Japão.

O Brasil esteve lá (subordinado ao
exército americano), e sua mais impor-
tante ação ocorreu em fevereiro de 1945,
com a tomada de Monte Castelo pela
Força Expedicionária Brasileira. Mon-
te Castelo era uma posição estratégica
para os aliados porque localizava-se no

2ª GUERRA MUNDIAL EM FOCO

caminho para Bolonha, cuja tomada
seria importantíssima para os aliados.
Uma série de vitórias seguidas colocou
fim à guerra, com a capitulação dos ale-
mães em 8 de maio de 1945. O confli-
to, porém, só viria a terminar realmen-
te em 2 de setembro daquele ano com o
bombardeio atômico americano a Hiro-
shima e Nagasaki.

Esta história está sendo lembrada
em exposição no Solar da Tabatinguera,
na Sede da AOMESP. Fotos, revistas, li-
vros e equipamentos lá estão para con-
tar um pouco da campanha da FEB na
tomada de Monte Castelo. O organiza-
dor é o 2º Ten PM Oswaldo Evangelis-
ta do Nascimento, assistente da Direto-
ria da AOMESP.
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GERAL

Rua São Bento, 63 - Centro - 3105-8369 / 3105-1099 / 3242-2397

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

AOMESP RETOMA REUNIÃO
DAS QUINTAS-FEIRAS

Na tarde de 19 deste mês
a AOMESP realizou a primei-
ra edição das reuniões das
Quintas-feiras do ano. O tema
principal foi o atual cenário
político brasileiro e os riscos
que correm os policiais mili-
tares e as polícias militares do
Brasil.

Há também oportunida-
des. Uma delas está sendo
aproveitada pelo deputado federal Ma-
jor Olímpio Gomes, que apresentou re-
querimento para incluir na Ordem do
Dia a PEC 300 – a emenda que estabe-
lece um piso salarial para os agentes da
segurança pública no país.

As reuniões serão realizadas todas

as quintas-feiras, a partir das 15 horas,
na Sede da AOMESP, Solar da Tabatin-
guera, térreo. As articulações políticas
e a intensa movimentação das forças so-
ciais previstas para este ano, que tem
tudo para ser conturbado, terão cadeira
cativa nas reuniões. Compareça!

SITE E FACEBOOK
ELOGIADOS

Parabéns pelo site, este importante
canal de comunicação.
Gilmar de Paula

Gostei, agora podemos acompanhar
as notícias, tudo o que se passa na
AOMESP. Parabéns!
Tatako Furukava

Que ótimo, assim ficamos mais perto
de vocês e das notícias. Parabéns.
Dezinha Moreno

Até que enfim uma forma moderna e
fácil de acompanhar as novidades da
AOMESP. Parabéns!
Alcides Molina

Para uma melhor comunicação não
nos faltam ferramentas. Parabéns.
Salatiel Campos Ferreira

Parabéns! Muito bom, esperamos que
sigam sempre nesse intuito, de
informar seus associados.
Demarque Demarque

Venho parabenizá-lo (Cel Jorge) pelo
atual layout da revista, bem como o
site que ora é inaugurado. Vocês estão
de parabéns pelas inovações que vêm
implantando na nossa Associação.
Cel PM Tomaz Alves Cangerana

Realmente agora estamos bem
informados, principalmente os que
moram fora do Estado.
1º Ten Geraldo Herculano Gomes

www.facebook.com/aomesp

@
www.aomesp.com.br

acesse diariamente

“

”
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CULTURA

Um escudo português clássico, perfilado em ouro que
simboliza a riqueza, a força, a fé, a pureza e a constância. É
dotado de uma bordadura, símbolo de favor e proteção, em
vermelho que significa valentia, valor e nobreza.

O escudo vem carregado de 18 estrelas de cinco pontas
em prata ou branco que significam a paz, a justiça, a inocên-
cia e a integridade, representativas dos marcos históricos da
Polícia Militar do Estado de São Paulo, a saber:

1831 - Fundação da Polícia Militar do Estado de São Paulo
1838 - Guerra dos Farrapos
1839 - Campos das Palmas
1842 - Revolução Liberal de Sorocaba
1870 - Guerra do Paraguai
1893 - Revolta da Armada (Revolução Federalista)
1896 - Questão dos Protocolos
1897 - Campanha de Canudos
1910 - Revolta do Marinheiro João Cândido
1917 - Greve Operária em São Paulo
1911 - “Os 18 do Forte de Copacabana” e a Sedição de MT
1924 - Revolução de São Paulo e a Campanha do Sul
1916 - Campanhas do Nordeste e Goiás
1930 - Revolução Outubrista - Getúlio Vargas
1932 - Revolução Constitucionalista

1935 / 1937 - Movimentos Extremistas
1939 / 1945 - Segunda Guerra Mundial
1964 - Revolução de Março.

No centro do escudo, perfilado em ouro, estão 13 listras
(sete em preto e seis em branco) na vertical, e três horizontais
(duas em azul e uma em vermelho), aplicadas em fundo bran-
co, que são as cores representativas da Bandeira Paulista.

Tem como timbre um estrela de cinco pontas em prata
que fica apoiada sobre o escudo. Este, por sua vez, está apoia-
do, à esquerda, em um fuzil, símbolo das armas durante as
guerras e as revoluções, pelos soldados de Infantaria; e à di-
reita em uma espada, símbolo de defesa da Cavalaria e do
Oficial.

Sobrepõe-se ainda, o escudo, sobre dois ramos: um, à di-
reita, de louros, símbolo da boa forma; outro, à esquerda, de
carvalho que significa força, soberania nacional e das coisas
que pertencem à cidade. Ambos cruzam-se na base em suas
cores naturais.

Abaixo do escudo há um listel em azul que simboliza a
justiça, o zelo e a lealdade, com a sigla AOMESP – que iden-
tifica a Associação.

OS SÍMBOLOS E OS SIGNIFICADOS
DO BRASÃO DA AOMESP
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