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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
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Na AOMESP, o ano fiscal encerra-se em 31 de de-
zembro, o que para nós não tem sido motivo de maio-
res preocupações devido à saudável situação finan-
ceira que vivemos desde 2010, quando fomos investi-
dos no cargo de Presidente da Diretoria Executiva. O
fechamento do balanço anual tem sido feito sem pre-
ocupação com dívidas, o que não temos, ou com res-
tos a pagar de exercício findo, pois até os tributos qui-
tamos antecipadamente.

E isso fazemos com a contribuição mensal de ape-
nas R$ 75,60 por associado, cuja receita tem supor-
tado os custos de serviços prestados indistintamente
a todos, em determinados casos sem exigência de pa-
gamento. Cito como exemplo a elaboração do Impos-
to de Renda anual, a Assistência Funeral, a Assistên-
cia Jurídica e outras de natureza social como confra-
ternização de aniversariantes, de fim de ano etc. Tudo
isso mesmo com a grande ampliação do Quadro So-
cial decorrente das vitoriosas ações judiciais promo-
vidas através do escritório Negri Advogados Associa-
dos, em que fomos pioneiros.

EDITORIAL

Nosso horizonte

Jorge Gonçalves
Cel PM - Presidente

Outro ponto nevrálgico da
AOMESP são as regionais. Se-
ja pela assistência que ofere-
cem aos associados, seja pe-
lo papel de prolongamento
da administração central, elas também garantem o
bom funcionamento de nossa instituição. Procura-
mos deixar todas elas em novo patamar, com liber-
dade para fazer seu próprio planejamento e adminis-
tração. Seus diretores estão agora no mesmo nível dos
diretores da Executiva, inclusive com assento garan-
tido em nossas reuniões, com direito a voz e a voto.

É este espírito de atualidade e extremo cuidado ao
tratar com o que não é nosso em particular, mas de
milhares de companheiros, que sem dúvida tem garan-
tido o sucesso de nossa administração e também a
crescente oferta de serviços.

Estes são os principais aspectos de uma adminis-
tração que se pretende moderna, como requerem a
época e os associados, à frente de uma instituição que
daqui a pouco estará completando um século de vida.



O superendividamento
e o empréstimo consignado

WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI
Negri Advogados Associados

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

PARECERPARECER

Desde a estabilidade monetária em nosso país, iniciada

com o Plano Real, enfrenta-se o crescente número de pes-

soas superendividadas.

O superendividamento caracteriza-se pelo cidadão que,

de boa-fé, contrai dívidas que são superiores a sua capaci-

dade de pagamento; ou seja, com o seu rendimento mensal

não é possível arcar com as dívidas vencidas ou a vencer,

sem que haja prejuízo de seu sustento e de sua família.

Tal fenômeno é comum atualmente, já que vivemos em

uma sociedade de consumo; no entanto, como dito, pode

trazer prejuízos sérios para o superendividado, pois este

pode ficar sem meios para prover o pagamento de suas des-

pesas basilares como alimentação, conta de luz, água etc.

No caso de servidores públicos em atividade, aposenta-

dos ou pensionistas, e em algumas empresas que possuem

convênio com instituições financeiras no mercado, é dis-

ponibilizado o chamado crédito consignado, ou emprésti-

mo consignado, que se caracteriza pela cobrança do emprés-

timo diretamente em folha de pagamento.

Essa modalidade de empréstimo é uma das que praticam

as menores taxas de juros, já que a cobrança é feita direta-

mente em folha de pagamento; assim, o risco para o banco

é menor, como também há vantagem para o tomador do

empréstimo, que não precisa se deslocar para realizar o seu

pagamento, paga taxa de juros menor, dentre outros.

Outra peculiaridade sua é que, por razão legal, não é

possível que a cobrança das parcelas seja superior a 30%

(trinta por cento) do rendimento do consumidor, o que é

chamado de margem consignável.

Infelizmente, o consumidor superendividado, comu-

mente, além dessa modalidade de empréstimo, contrai ou-

tras, acaba se tornando inadimplente, e, para não ver seu

crédito minguar, renegocia a dívida, o que acaba por pro-

longar ainda mais o pagamento do empréstimo, como tam-

bém há um aumento nos valores das parcelas.

Neste cenário, algumas instituições financeiras lançam

mão de artifício inescrupuloso, qual seja, a de cobrar além

do limite da margem consignável (30%) através de descon-

tos realizados diretamente na conta corrente bancária do

consumidor, o que é ilegal.

O Poder Judiciário já vem reconhecendo essas abusivi-

dades realizadas pelos bancos e instituições financeiras,  e

tem determinado a limitação dos descontos para 30% (trinta

por cento) do rendimento do consumidor. Assim, havendo

o desconto de 30% na folha de pagamento ou na conta cor-

rente, não importa, o credor não poderá descontar valor

que supere isto.

Merece aplausos tal conduta pois, como é sabido, a Cons-

tituição Federal dá proteção ao salário, pois ele é o meio de

subsistência do consumidor e de sua família, como também

é necessário dizer que as instituições financeiras têm o de-

ver legal de orientar seus clientes a não se endividar além de

suas possibilidades, sendo esta uma maneira de obrigar os

bancos a começar a agir dessa forma.

Necessário ainda esclarecer que não está se dizendo que

o consumidor deixará de pagar a sua dívida, somente que a

cobrança da mesma não poderá exceder o limite de 30% do

seu rendimento.

Assim, o consumidor deve ficar atento para não entrar

nesse tipo de armadilha, como também naquelas promessas

de quitação de dívida sem que haja o pagamento de qual-

quer valor, pois é certo que, se as instituições financeiras

sobrevivem graças ao fornecimento de empréstimos, não

há como deixar de cobrá-los. Portanto, não há milagres.



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!

(11) 3361-5495 / 3361-5496

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

Sujeito à disponibilidade de margem consignável

S I M U L A Ç Õ E S

VANTAGENS
 Melhores taxas, prazo de 60 meses

 Sem consulta de SPC e SERASA
 Desconto direto no holerite

 Crédito rápido em conta corrente

A grande maioria dos associados da
AOMESP já recebeu o ALE referente
ao período de agosto de 2008 a feverei-
ro de 2013, época da atualização con-
forme a lei. Os que se associaram a par-
tir de setembro de 2012 já tiveram o be-
nefício averbado por terem ganho a cau-
sa, e estão com ordem judicial de paga-
mento da vantagem referente a esse pe-
ríodo. Nada do dinheiro até agora por-
que o governo está protelando o paga-
mento por meio de recursos judiciais.
Resta esperar.

Atualmente, a AOMESP está buscan-
do o pagamento da parcela do ALE que
retroage até 2003. A ação já foi ganha,
inclusive no Superior Tribunal Federal,
que ordenou o pagamento. Como o go-
verno não paga em folha, a solução é

entrar com ação individual, o que deve
ser feito até o dia 20 de julho deste ano,
de acordo com o escritório Negri Advo-
gados Associados.

Para tanto, o interessado deverá as-
sinar procuração que está disponível na
Secretaria da AOMESP e juntar cópias
de alguns documentos. No ajuizamento
da ação, deverá recolher o equivalente
a 1% sobre o valor a receber, a título de
custas legais.

AOMESP EM BUSCA DO ALE
E DE OUTROS ATRASADOS

As atividades na área jurídica não
param. Assim que o processo de recál-
culo dos adicionais (quinquênio e sex-
ta parte) for transitado em julgado, o
escritório Negri Advogados Associados
vai adotar o mesmo procedimento do
ALE, visando ao recebimento do todo
atrasado, desde o ano de 2003, sem li-
mitação de período. Isto valerá inclusi-
ve para novos associados porque o Es-
tado ainda não pagou para ninguém esse
atrasado.

Não foi por falta de esforço. A Dire-
toria da AOMESP esteve em várias reu-
niões no Palácio, em fins de 2012, dia-
logando com os técnicos do governo.
Quando tudo parecia caminhar para
uma  decisão favorável, foi surpreendi-
da com uma liminar do STF suspenden-
do o pagamento desse benefício até de-
cisão final do processo acima citado.
De novo, resta esperar.

OUTRAS AÇÕES

www.facebook.com/aomesp

www.aomesp.com.br

CONSULTE NOVIDADES SOBRE

AÇÕES ESTÃO EM

@

acesse diariamente
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Estética e ética

O homem é por natureza um cultor da beleza. Busca
de todas as maneiras o condicionamento estético como fa-
tor de estimulação a sua vida no meio onde vive. Aí não
importa raça, religião, cultura ou grau de civilização.

Os aborígenes, por exemplo, em qualquer continente
do globo terrestre, vivendo ainda de forma primitiva, mo-
rando em palhoças ou cavernas, seminus ou em completa
nudez, pintam seu corpo, enfeitam sua cabeça conceben-
do a arte típica de suas tradições, para impressionar o ou-
tro. Já os mais civilizados usam outras formas convencio-
nais, cuidando do embelezamento do corpo, cuidando da
aparência, vestindo-se adequadamente, obedecendo às
mudanças frequentes da moda.

Essa conduta está intrinsecamente ligada à satisfação
pessoal, e, na maioria das vezes, é o artifício usado para im-
pressionar ou impor sua condição econômica e social dian-
te dos demais. Infelizmente não é comum a interação entre
a estética e a ética.

Mas existe. No primeiro caso, há uma conotação clara
de instinto de conservação de personalidade mesclado com
o sentimento estético.

Em termos filosóficos, a ética sempre sustentou princí-
pios de boa conduta de vida em sociedade. Disso derivam
as teorias éticas que no fundo resumem-se, na sua plenitu-
de, nos mais variados bens, ou seja: conduzir sua felicida-
de, prazer, dever, perfeição, prudência, poder, disciplina
mental, razão, prosperidade, liberdade, fraternidade, igual-
dade social, realização pessoal, sucesso bem dirigido...
Abre-se diante de nós extraordinário leque de hipótese ou

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

convicção que reforça o caráter relativista dos valores éti-
cos nas atividades humanas; entretanto, estão em jogo pro-
blemas morais de conduta que podem comprometer es-
ses valores.

Nessa paisagem, inserem-se padrões morais pautados
na escolha de melhor posicionamento ético de atuação.
“A quebra da ética tira a legitimidade de poder, ainda que
este tenha assumido legalmente.” É salutar ao associado,
que se agrupa em torno de interesse comum sob os efei-
tos da estética e da ética. Nesse passo, ressalta a advertên-
cia de Max Weber de que a ética “... não é uma carrua-
gem que se pode parar a seu bel-prazer para nela subir ou
dela descer, segundo o caso.”

Existem aqueles que cultuam a estética, mas deixam a
desejar à ética; em recorrência, há pessoas que dão valor à
ética mas pecam no sentido estético. Menos mal. No mun-
do civilizado, seja qual for o nível de cultura do povo, a éti-
ca deve prevalecer como conduta essencial nas relações
negociais entre profissionais liberais de todo gênero, para
que a confiança intrínseca seja o selo da credibilidade.

No campo político é outra história; em qualquer regi-
me de governo, focando os 192 países que se conhecem,
ligados à ONU (Organização da Nações Unidas), a ética é

fator dissonante entre partes litigantes no debate
em torno de interesses que venham ou não a satis-
fazer a sociedade. “A ética cavalheiresca define
relação entre homens e seu modo de agir diante
de si mesmo e do grupo.”

Há de se notar sem rebuços a conduta ética de nosso
Presidente Cel Jorge Gonçalves e sua equipe, delineando
a administração de nossa AOMESP com probidade, har-
monia e equilíbrio, colocando-a na escala de mais repre-
sentativa no contexto...

Pense nisso!

Para lembrar: dia 25 de março deste ano nossa Associa-
ção completou 80 anos –  foi fundada em 25 de março de
1935.

Merece ser homenageada !

“Somos responsáveis por aquilo
que nossos atos provocam.”

No mundo civilizado, a ética deve prevalecer como
conduta essencial nas relações para que a confiança
intrínseca seja o selo da credibilidade.



POLÍCIA MILITAR

18 ABRIL - CAMPOS DO JORDÃO - saída 6h3018 ABRIL - CAMPOS DO JORDÃO - saída 6h3018 ABRIL - CAMPOS DO JORDÃO - saída 6h3018 ABRIL - CAMPOS DO JORDÃO - saída 6h3018 ABRIL - CAMPOS DO JORDÃO - saída 6h30
Pico do Itapeva, Ducha de Prata e o badalado bairro de
Capivari. Almoço. Tempo livre para passeios: cavalo, charretes,
teleférico, trenzinho e compras. 3 x 65,00/pessoa3 x 65,00/pessoa3 x 65,00/pessoa3 x 65,00/pessoa3 x 65,00/pessoa.

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
Manhã para passeios e pernoite em Extrema (você vai adorar).
No dia seguinte, tempo livre para conhecer Monte Verde. Per-
noite, 2 refeições e acompanhamento. 3 x 123,00/pessoa3 x 123,00/pessoa3 x 123,00/pessoa3 x 123,00/pessoa3 x 123,00/pessoa.

2 MAIO - ROTA CAIPIRA - ARMAZÉM DO LIMOEIRO2 MAIO - ROTA CAIPIRA - ARMAZÉM DO LIMOEIRO2 MAIO - ROTA CAIPIRA - ARMAZÉM DO LIMOEIRO2 MAIO - ROTA CAIPIRA - ARMAZÉM DO LIMOEIRO2 MAIO - ROTA CAIPIRA - ARMAZÉM DO LIMOEIRO
Tudo começa com farto e delicioso café da roça. Visita a um
apiário e almoço ao pé do fogão a lenha na fazenda. Show de
repentistas e cantores regionais. 3 x 65,00/pessoa3 x 65,00/pessoa3 x 65,00/pessoa3 x 65,00/pessoa3 x 65,00/pessoa.

15 a 17 MAIO - RIO DE JANEIRO - Saída: 8 horas15 a 17 MAIO - RIO DE JANEIRO - Saída: 8 horas15 a 17 MAIO - RIO DE JANEIRO - Saída: 8 horas15 a 17 MAIO - RIO DE JANEIRO - Saída: 8 horas15 a 17 MAIO - RIO DE JANEIRO - Saída: 8 horas
Sexta: Chegada e acomodações no hotel. Tempo livre para
praias. Sábado: City tour pela Cidade Maravilhosa. Passeio ao
Pão de Açúcar e Corcovado (ingressos não inclusos). Domingo:
manhã livre, almoço e retorno a SP. Inclui hotel +3 refeições
+passeios e acompanhamento. 4 X 175,00/pessoa4 X 175,00/pessoa4 X 175,00/pessoa4 X 175,00/pessoa4 X 175,00/pessoa.

23 MAIO - MARIA FUMAÇA - PEDREIRA23 MAIO - MARIA FUMAÇA - PEDREIRA23 MAIO - MARIA FUMAÇA - PEDREIRA23 MAIO - MARIA FUMAÇA - PEDREIRA23 MAIO - MARIA FUMAÇA - PEDREIRA
Maria Fumaça de Campinas até Jaguariúna. Tempo livre em
Pedreira, paraíso das compras com muitos produtos em porce-
lana, cerâmica, vidro, madeira, etc. 3 x 72,00/pessoa3 x 72,00/pessoa3 x 72,00/pessoa3 x 72,00/pessoa3 x 72,00/pessoa.

PARCERIA AOMESP - PARA VIAJAR E SONHAR...
OUTRAS OPÇÕES

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

26 MAIO
PERU (8 dias)
Lima, Cusco, Vale
Sagrado, Machu Picchu,
Puno e Lago Titicaca.

16 JUNHO
PORTUGAL/ESPANHA
(13 dias)
Lisboa, Fátima, Porto, San-
tiago de Compostela, Sala-
manca, Madri e Barcelona.

28 SETEMBRO
PORTUGAL - SANTIAGO DE
COMPOSTELA - ILHA DA
MADEIRA (15 dias)
Lisboa, Óbidos, Coimbra, Fá-
tima, Porto, Santiago de Com-
postela, Braga, Guimarães,
Região do Douro, Serra da Es-
trela, Castelo Branco e Évora.

3 SETEMBRO
BELEZAS DE TURQUIA E GRECIA
(14 dias/17 refeições)
14 dias de viagem em hotéis de 4 e
5 estrelas + Cruzeiro da Louis
Cruises. Visitando Istambul, Ankara,
Capadócia, Konya, Pamukkale,
Éfeso, Izmir, Kusadasi, Patmos,
Creta, Santorini, Piraeus e Atenas.

8 AGOSTO
ENCANTOS DA NORMANDIA,
BRETANHA, CASTELOS DO LOIRE E
PARIS (13 dias)
Paris, Caen, Bayeux, praias do desem-
barque, Monte Saint-Michel, Saint Ma-
lo, Quimper, Concarneau, Carnac,
Vannes, Nantes, Tours, Abroise,
Chartres. Final em Paris.

TUDO EM
10 X S/
JUROS

Dirigentes de entidades representa-
tivas de policiais militares reuniram-se
com o Comandante-geral da Polícia Mi-
litar, Cel PM Ricardo Gambaroni, no
Quartel do Comando Geral, no dia 2
deste mês. O presidente da AOMESP,
Cel PM Jorge Gonçalves, integrou o
grupo. Foram tratados diversos assun-
tos, dentre eles a preocupação geral com
a crescente violência contra policiais
militares, com assassinatos ocorrendo
dentro e fora do horário de trabalho. O
Cel Gambaroni informou que as provi-
dências já estão sendo tomadas com o
objetivo de diminuir o número de mor-
tes de integrantes da instituição.

Outro tema em pauta foi o reajuste
salarial da Corporação para este ano.
Sem fugir do assunto, o Cel Gambaroni

DIRIGENTES DE ENTIDADES REÚNEM-SE
COM O COMANDANTE-GERAL

disse que sua equipe técnica poderá se
reunir com a Coordenadoria de Enti-
dades Representativas dos Policiais Mi-
litares, da qual a AOMESP faz parte, para
buscar um índice de reajuste que seja
consensual entre as entidades e o Co-
mando Geral.

O Comandante-geral, no entanto,

ressalvou que o governo já determinou
cortes orçamentários em todas as pas-
tas em virtude da atual situação econô-
mica do país. Mesmo assim, garantiu
que estará ao lado das entidades e dos
policiais militares nesta campanha sa-
larial, e que não vai abrir mão da valo-
rização dos policiais.
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O Cel Jorge saúda os
convidados sob olhar do
deputado estadual Cel Camilo.
Abaixo, à esquerda,
condecoração do presidente do
Tribunal de Justiça  José
Renato Nalini e do
superintendente da Fundação
Cásper Líbero, Sérgio Felipe
dos Santos, representado pelo
diretor de segurança José
Luciano Duarte.

O octogésimo aniversário da
AOMESP não poderia ser co-
memorado em melhor esti-
lo. Na noite de 25 deste mês,

às 20 horas, compareceram à Sede de-
zenas de associados, todos os diretores
e conselheiros, e inúmeras autoridades,
o que comprova o prestígio de que des-
fruta nossa Associação. Aqui estiveram
o presidente do Tribunal de Justiça do

Estado de São Paulo, desembargador
José Renato Nalini; o Secretário da Se-
gurança Pública, Alexandre de Moraes;
o chefe da Casa Militar, Cel PM José
Roberto Rodrigues de Oliveira; o co-
mandante-geral da Polícia Militar, Cel
PM Ricardo Gambaroni; o chefe da As-
sessoria Militar do Tribunal de Justiça,
Cel PM Washington Luís Gonçalves
Pestana; os deputados estaduais coro-

néis PM Álvaro Batista Camilo e Paulo
Adriano Lopes Lucinda Telhada; o pre-
sidente da Coopmil, Cel PM Hudson
Tabajara Camilli; e várias outras auto-
ridades civis e militares.

A Diretoria da AOMESP homena-
geou, com a “Medalha Veteranos da Po-
lícia Militar” o desembargador José Re-
nato Nalini e o superintendente da Fun-
dação Cásper Líbero, Sérgio Felipe dos
Santos, no ato representado por José Lu-
ciano Duarte.

Foi uma noite de muita emoção que
começou com a bênção do padre Antu-
niel Augusto Ribeiro, da Diocese de
Santo Amaro, seguida do canto do Hino
Nacional Brasileiro, com o maestro Ri-
cardo Rossetto nos teclados e o Cap PM
Renato Franco de Camargo ao trom-
pete. O mestre de cerimônias foi o Cel
PM Ricardo Jacob, vice-presidente do
Conselho Deliberativo da AOMESP.

Elogios - O primeiro a discursar foi
o Cel Gambaroni, que falou de seu or-
gulho de ser associado da AOMESP. Ele
elogiou os oficiais e praças veteranos
presentes, homens e mulheres que aju-
daram a escrever a história da Polícia
Militar. “Aprendemos muito com vo-
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Secretário da Segurança Pública
Alexandre de Moraes.

Comandante-geral da Polícia Militar
Cel PM Ricardo Gambaroni.

Presidente do Tribunal de Justiça
Desembargador José Renato Nalini.

cês”, disse. “Olhamos para o passado
para aprender o que fazer para dignifi-
car o futuro”, completou, sob aplausos.

O chefe da Casa Militar, Cel José
Roberto, disse que a Associação é uma
família da qual ele faz parte. “Aqui es-
tou entre amigos”, disse. “Esta é uma
associação ordeira, que defende os in-
teresses da classe policial-militar”, ex-
plicou aos colegas de mesa.

O secretário da Segurança Pública,
Alexandre de Moraes, fez questão de
comparecer ao evento para homena-
gear a Polícia Militar. “Agradeço a to-
dos, oficiais e praças, pelo excelente
serviço que vêm prestando, e pelo apoio
a minha gestão”, disse. O secretário de-
clarou seu apoio à Polícia Militar e tam-
bém aos policiais militares, no que foi
seguido pelos deputados Cel Camilo e
Cel Telhada. “Estamos trabalhando pe-
los policiais militares”, disseram.

Orgulho - O homenageado da noi-
te, desembargador José Renato Nalini,
agradeceu pela “fidalguia” com que foi
recebido na AOMESP, cumprimentou
pelo aniversário e declarou-se admira-
dor, amigo e parceiro da Polícia Mili-
tar. Lembrou da manifestação ocorrida
no dia 15 deste mês, em São Paulo, em
que crianças, jovens, adultos e idosos
posaram para fotos abraçados a poli-
ciais militares. “Este é um passo que
foi dado em direção a uma democracia
de verdade”, disse. “E o comportamen-
to das pessoas mostrou que quem deve

ter medo da Polícia são os bandidos,
não os cidadãos de bem”, completou,
sob muitos aplausos.

Sobre a Polícia Militar, falou de sua
admiração pela hierarquia e disciplina
que norteiam a tropa, e do orgulho que
todos demonstram nas solenidades, ao
cantar o Hino Nacional. “Isto nos dá a
esperança de que o Brasil pode ter dias
melhores. E é algo que deve contami-
nar toda a sociedade”, salientou.

Depois, ao presidente da AOMESP,
falou do orgulho que sentia por ter re-
cebido a medalha, e garantiu que será
uma das que mais prezará. “Terei orgu-
lho dela, pela minha passagem pelo Tri-
bunal de Justiça”, finalizou.

Agradecimentos - O anfitrião da
noite, Cel Jorge Gonçalves, visivelmen-
te emocionado, agradeceu a todos pela
presença. “Estou muito envaidecido
por estar aqui, porque esta é a sexta ce-

rimônia que presido como presidente
da AOMESP”, disse, também sob aplau-
sos. “Muito obrigado, meus amigos, pe-
lo apoio e pela força ofertados a nossa
administração”, finalizou.

A cerimônia foi encerrada com o
canto da Canção da Polícia Militar.
Depois, foi servido um coquetel ao som
da banda Joel Musical, de Jacareí.

Cel Jorge, Cel Gambaroni, Maj Tortola
(regional Sorocaba), Cel Hilda e o
Cap Marco Aurélio.

Cel Jorge, Cel José
Roberto e sua esposa
Ana Paula.

Cel Camilo, Antonio
Barbosa, Cel Jorge e o
Cel Telhada.

Cel Gambaroni, Cel
Camilo e o deputado
constituinte Hélio Rosas.



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...

De 13 a 16 deste mês, cerca de 60 as-
sociados e seus familiares curtiram dias
de puro lazer, com muito sol e água fres-
ca, na Colônia de Férias Mares do Sul,
em Itanhaém. O grupo foi em excursão
organizada pela diretoria da Regional
Taubaté. Foram recebidos pelo diretor
regional de Santos, Ten PM Wilson Alves
Barreto e esposa, além do administrador Messias, que permaneceram
com os turistas durante todo o período. Os maiores elogios foram para
o conjunto aquático, mas todos gostaram muito do passeio de trenzi-
nho pelos principais pontos turísticos de Itanhaém.

Regionais que quiserem fazer excursões para a Colônia devem en-
trar em contato direto com o administrador, Messias, pelos telefones
(13) 3425-1096 ou (13) 3425-6849. Ele dará todas as informações so-
bre como organizar o passeio.

REGIONAIS

TAUBATÉ NA
COLÔNIA Associados de

Taubaté passaram
dias inesquecíveis
na Colônia de
Férias. Destaque
para o passeio aos
pontos turísticos
da cidade.

A Regional Jacareí vem promoven-
do, desde janeiro, concorrida happy
hour para que os associados possam
colocar em dia os assuntos de maior in-
teresse tais como auxílios, ações, pre-
catórios etc.. Nessas ocasiões, todos são
convidados a saborear ótimos salgadi-
nhos e cerveja gelada.

As próximas reuniões estão agen-
dadas para a terceira sexta-feira dos me-
ses de abril, maio, julho, agosto, outu-

HAPPY HOUR EM JACAREÍ bro e novembro, a partir das 16 horas,
com término previsto para as 19 horas.

O diretor da regional, Maj PM Is-
mael Xavier de Oliveira, solicita que
os associados confirmem presença com
pelo menos três dias de antecedência
pelos telefones (12) 3961-9230 e (12)
3951-7346, para que a reuniões possam
ser bem organizadas.

O Maj Ismael informa, também, que
as próximas festas de aniversariantes
serão realizadas em junho, setembro e
dezembro; as datas serão informadas no
convite que seguirá por correio.
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REGIONAIS

UM MARCO RESIDENCIAL NO MARCO ZERO DE SÃO PAULO

STUDIO
22 M2 MORAR OU

INVESTIR

mais informações com Prímula: (11) 9.9934-9620

VISITE DECORADO

RUA TABATINGUERA, 462

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

PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO
UNIDADES A PARTIR DE R$ 170.000,00 À VISTA!!!!

BAURU INAUGURA
AR-CONDICIONADO

Com a presença do presidente da
AOMESP, Cel PM Jorge Gonçalves, e
do diretor-financeiro Cap PM Marco
Aurélio Ramos de Carvalho, foi inau-
gurado no dia 6 deste mês o sistema de
ar-condicionado do salão de festas da
Regional Bauru. O diretor regional Ten
Cel PM Silvio Orti disse que o investi-

mento vai garantir maior confor-
to aos associados e também a seus
familiares.

O sistema é composto de cin-
co aparelhos de 30.000 BTU ca-
da, ideal para o salão que com-
porta 400 pessoas sentadas. Na
inauguração, que coincidiu com

a festa de aniversariantes, to-
dos elogiaram a temperatura
ambiente. “Devemos esta melhoria
ao esforço, competência e iniciati-
va do diretor Silvio Orti e à com-
preensão do Cel Jorge”, explicou o
Cap Marco Aurélio.

Depois de simbolicamente ligar
os aparelhos, o Cel Jorge foi ao pal-
co para elogiar a capacidade empre-

endedora do diretor regional de Bauru,
o que ficou demonstrado na melhoria
instalada. “Nossa associação é forte”,
disse o presidente. “Espero que conti-
nue forte com o apoio dos associados
em levar adiante nosso projeto de pro-
porcionar mais lazer, diversão e cultu-
ra a todos”, completou.

No dia 11 deste mês, a Regio-
nal Campinas homenageou seus
aniversariantes do primeiro tri-
mestre do ano. Música ao vivo
com participação especial do Cel
PM Denizali Ferreira. O 1º Ten
PM Silvio Martin, diretor-admi-
nistrativo adjunto, representou a
Diretoria. Na foto ao lado, ele
ajuda o diretor regional Cap PM
Renato Avelino da Silva a entre-
gar os presentes.

FESTA EM CAMPINAS

SOROCABA No dia 19 deste mês, con-
fraternização de aniversariantes de fevereiro e
março da Regional Sorocaba. Cerca de 100 pes-
soas, entre aniversariantes e familiares, saborea-
ram um delicioso rodízio de pizza e o bolo.
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COIRMÃS
NECROLOGIA

Coronel
121-0 Clóvis de Melo
61.024-A Luiz Gonzaga de Barros
4348-6 Wagner Paulo Menezello
5.873-4 Henrique Trajano

Tenente Coronel
81.457-1 Regina Célia M. de Paula Moura

Major
63.210-4 Silvio Enio Bergamini

Capitão
930.343-0 Emir Dias dos Santos
74.910-9 Irany Bruno de Lima

1º Tenente
59.724-4 Abdias Batista Pereira
65.166-4 Celso Thiago
66.819-2 Francisco Pereira Filho
4.330-3 Milton Ribeiro de Morais

2º Tenente
70.214-5 Adolpho Dianes
77.659-8 Daniel Luiz Raimundo Guidini
12.400-1 Edwaldo Rodrigues Sobreira
31.780-2 Edwaldo Accarini
61.576-5 José Albino Dias
811.680-6 Luiz Carlos Garcia Lopes
64.357-2 Miguel Pires de Carvalho
66.662-9 Otávio Pereira dos Santos
15.476-8 Pedro Ramos dos Santos

Subtenente
73.226-5 Aparicio de Pareschi Serafim
876.604-4 Elizeu Dias Lima
26.804-6 Francisco de Assis Tonin

1º Sargento
5.345-7 Cláudio Escobar Garcia
34.922-4 Ezio de Oliveira
22.855-9 José Missi
41.076-4 Luiz Cesar Rubio
37.078-9 Olair Dionizio
35.521-6 Sebastião Carlos Rodrigues Pereira

2º Sargento
48.209-9 Vanderlei Geraldo

3º Sargento
772.986-3 Carlos Roberto de Souza Generoso
47.320-A Henrique Rocha

Cabo
45.517-2 Dorival Cardoso de Oliveira
35.336-1 Geraldo Rosa Izidoro
823.679-8 Reginaldo Augusto da Silva
791.922-A Reinaldo Jesus Camargo Filho

Soldado
49.789-4 José Luiz Gomes de Oliveira

Pensionista
60.297.016-00 Antonia Gonçalves Teixeira
50.309.200-01 Dolores Gomes de Campos
50.311.134-01 Elzia Pagliaro Prudencio
50.183.044-01 Eunice F. de Abreu Rodrigues
50.228.828-01 Fumiko Yamana
60.204.544-00 Maria Augusta Ferreira
50.272.762-01 Maria Thereza Barbosa
50.319.336-01 Odilla Saraiva Gianella
50.088.228-01 Sebastiana de Oliveira Barros
50.200.309-01 Yolanda Romeu Villani

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

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

AOMESP RECEBE FENEME
O Cel PM Marlon Jorge Teza,

presidente da FENEME – Fede-
ração Nacional de Entidades de
Oficiais Militares Estaduais, este-
ve na AOMESP no dia 12 deste mês
para participar da nossa Reunião
das Quintas-Feiras. Em conversa
com os associados, ele falou sobre
a entidade que dirige, sobre a PM
de Santa Catarina (seu Estado), sobre o
cenário político brasileiro e sobre a ne-
cessidade de união entre os policiais mi-
litares do Brasil para fazer frente aos
perigos que rondam a classe nos con-
turbados anos que se avizinham.

De acordo com o dirigente, há mui-
tos boatos no país sobre mudanças no
regime de pensões e previdência dos po-
liciais militares, além de outros obstá-
culos que o governo volta e meia quer

colocar em pauta. Ele insistiu na tese
da união de policiais militares ativos,
inativos e pensionistas para unificar o
discurso e mostrar força.

“O Congresso está parado, submer-
gindo em pedidos de CPI, boatos de
queda da presidente da República e de-
núncias de corrupção. Nesse cenário de
confusão, não falta quem queira apro-
var leis que prejudiquem os policiais
militares”, alertou.

leia mais em
www.aomesp.com.br
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GERAL

Foi concluída no mês passado a rea-
dequação do Almoxarifado da Sede da
AOMESP, uma das providências da Di-
retoria para acabar com o risco de aci-
dentes no local. A necessidade foi apon-
tada no relatório apresentado pela co-
laboradora Sandra Regina Alves, res-
ponsável pelo setor de Recursos Huma-
nos e “designada para CIPA”.

Já que ia mexer com reforma, a Di-
retoria decidiu ampliar a área para or-
ganizar melhor o setor. Agora, o esto-
que está separado por finalidade, dis-
posto em prateleiras de aço e acondicio-
nado de acordo com a especificação re-
comendada pelo fabricante do produ-
to. Com a organização, a entrega de ma-
terial ao solicitante ficou mais rápida.

TUDO EM ORDEM
NO ALMOXARIFADO

O controle do estoque é informa-
tizado, o que não dispensa o protocolo
de entrega de material ao solicitante. A
reposição é feita toda vez que um item
chega ao nível mínimo, quantidade que
varia conforme o produto, número que
é sempre revisto com base no histórico
de consumo. Normalmente, os itens
mais consumidos são os de material de
limpeza e higiene. As compras são fei-
tas no início do mês, e sempre pautadas

por política de qualidade e preço.

Equipe - O Almoxarifado está sob
responsabilidade do Patrimônio, che-
fiado pelo 1º Ten PM Silvio Martin, di-
retor-administrativo adjunto. No balcão
de atendimento está o colaborador Sér-
gio Bernardes, responsável também pe-
lo controle de estoque e emissão de re-
latórios de consumo. A compradora é a
colaboradora Flávia Villa Nova Aquino.

Março é mês de renovação do exa-
me médico anual para os colaborado-
res da AOMESP, uma exigência da le-
gislação trabalhista. Mais de 40 fizeram
o exame, e todos foram aprovados.

Na Sede, no dia 12, os médicos José
Francisco Vallone e Anuar Haddad, da
Work Service, trabalharam o dia todo
para dar conta do recado. Nas regionais,
o exame foi em clínicas contratadas pela
AOMESP, nas cidades de origem.

O exame, coordenado pelo RH, de-
ve ser feito todo ano nos colaboradores
maiores de 45 anos; os menores fazem
de dois em dois anos.

EXAME MÉDICO

Organização, limpeza e agilidade no renovado Almoxarifado
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MEMÓRIA

Clube dos Tenentes de São Paulo

Nesta área será construída a Colônia de Férias.
Área doada pelo Sr. Dr. Edison Batista de Andrade,
DD Vereador da Câmara Municipal de Itanhaém.
Início das obras em 10.10.1964
Término em 10.12.1966
Área doada: 10.627,70 m2

Área construída: 2.683,60 m2.”

“A foto acima mostra o lançamento da pedra
fundamental daquela que é hoje a nossa Colônia
de Férias Mares do Sul, em Itanhaém. Ela foi
construída pelo Clube dos Tenentes da Força Pú-
blica na metade dos anos 1960.

O Clube dos Tenentes viria a se juntar com a
Associação dos Inativos da Guarda Civil, resul-
tando no Círculo Militar do Estado de São Paulo.

Nossa AOMESP nasceu como Associação dos
Oficiais Reformados da Força Pública do Estado
de São Paulo, que fundiu-se com o Círculo Militar
em setembro de 1972.

Mais tarde, a atual associação passou a deno-
minar-se Clube dos Oficiais da Reserva da Polícia
Militar do Estado de São Paulo; depois, Associa-
ção dos Oficiais da Reserva do Estado de São Pau-
lo; e depois, Associação dos Oficiais da Reserva e
Reformados do Estado de São Paulo.

Em 25 de novembro de 2010 chegamos à atual
denominação, Associação dos Oficiais Militares
do Estado de São Paulo, a AOMESP.

No centro da foto,
trocando um caloroso abraço,

estão o Ten Ezequiel Correa de Araújo
(terno preto), que presidiu o Clube dos

Tenentes de 20/1/60 a 9/6/71,
e o doador da área, vereador

Edison Batista de Andrade.

Foto: Biblioteca AOMESP






