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FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

“A vida dos justos está nas mãos de Deus, e nenhum tormento os atingirá.”
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ATRASADOS DO ALE
SAEM AS PRIMEIRAS

SENTENÇAS

ATRASADOS DO ALE
SAEM AS PRIMEIRAS

SENTENÇASPENSÃO DE FILHAS
GANHAMOS MAIS
UMA VEZ

PENSÃO DE FILHAS
GANHAMOS MAIS
UMA VEZ

PÁSCOA DIFERENTE
CRIANÇAS E ADULTOS DIVERTEM-SE

COM ATIVIDADES E CHOCOLATE

PÁSCOA DIFERENTE
CRIANÇAS E ADULTOS DIVERTEM-SE

COM ATIVIDADES E CHOCOLATE



RUA TABATINGUERA, 278 - CENTRO - SÃO PAULO -  3188-7500
www.aomesp.com.br

Estacionamento
Associados, 2 horas grátis

Após, R$ 2,50 por hora

 Barbearia

 Podologia

 Cabeleireira

 Iridologia

 Dentista

 Restaurante

ENFERMARIA

Um shopping
de lazer, beleza e saúde

SEDE SÃO PAULO

 Baile das quartas-feiras
Das 16 às 20 horas
Música ao vivo
Grátis para associados
R$ 20,00 (inteira) para convidados

 Curso de dança de salão
Às segundas-feiras
Das 17 às 19 horas
Associados = R$ 12,00
Convidados = R$ 15,00

 Sauna
Às terças e quintas-feiras
das 12 às 22 horas
só para homens
Às sextas-feiras
das 12 às 21 horas
só para mulheres

 Bilhar
Diariamente
Das 14 às 20 horas
Só para associados
Grátis

 Academia
Diariamente
Das 8 às 18h30
R$ 20,00 mensalidade associados
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Dentre tantas reportagens que recheiam esta edi-
ção, vou chamar sua atenção para a que está na pá-
gina 7, tratando da Assistência Funeral, benefício que
oferecemos a nossos associados e a seus familiares, e
também a nossos colaboradores, há dois anos, sem
custo algum. Este mês fomos obrigados, por cláusula
contratual, a aceitar um reajuste de custo da apólice
que mantemos com a Mapfre.

Não chamo sua atenção para o custo do benefí-
cio, porque ele é suportado pela mensalidade que to-
dos nós pagamos, mas sim para o significado do be-
nefício, o que ele representou para tantas famílias que
o utilizaram ao longo desses dois anos. A CAMP, que
coordena o serviço, não passa uma semana sem re-
ceber elogios por ele. E não é para menos; quem já
passou por isso sabe das dificuldades do momento,
desde tomar uma decisão simples até o problema da
emergência financeira para bancar o evento.

Não temos o costume de tratar deste assunto com

EDITORIAL

A assistência funeral é um dos maiores
benefícios que oferecemos a você

Jorge Gonçalves
Cel PM - Presidente

a frieza e atenção que ele re-
quer; poucos de nós toma
providências para este fato
que é inevitável, e isto acaba dando dor de cabeça e
alto gasto para quem fica.

A apólice que a AOMESP tem com a Mapfre ga-
rante a cobertura de todos os custos do funeral, inclu-
sive o repatriamento, que é quando a pessoa falece
fora do país. Imagine o custo que é um transporte aé-
reo desta natureza, fora os trâmites burocráticos, li-
beração de corpo etc.

Aconselho a cada um que divulgue entre seus fami-
liares o benefício e os números de telefone da Mapfre.
Este simples gesto terá como consequência uma econo-
mia enorme. Quem não utilizar o serviço poderá soli-
citar reembolso de despesas, sempre mediante a apre-
sentação de notas fiscais, até o valor de 4 mil reais,
diretamente à AOMESP.

Divulgue; proteja seus entes queridos que ficam.



Do julgamento do STJ da ação sobre
aposentadoria especial de mulheres
policiais militares

WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI
Negri Advogados Associados

Rua Tabatinguera, 140 - 3º andar - conjuntos 312/318 - São Paulo (SP) -  3101-2665   3101-0598
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Recentemente, em 16 de abril de 2015, o Supremo Tri-
bunal Federal (STF), por maioria de votos, julgou improce-
dente a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão
(ADO) 28, movida pelo Conselho Federal da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB).

Em tal ação, estava em discussão a existência de omissão
do Governo e da Assembleia Legislativa de São Paulo (ALESP)
com relação à regulamentação da aposentadoria diferen-
ciada para os policiais femininos da Polícia Militar e da Polí-
cia Civil.

De acordo com o voto da relatora, Ministra Relatora Car-
men Lúcia, no que concerne aos policiais femininos da Polí-
cia Civil, com a publicação da Lei Complementar Federal
144/2014, podem se aposentar voluntariamente com ven-
cimentos integrais após 25 anos de contribuição, desde que
tenha 15 anos de exercício na carreira de policial.

Já com relação a policiais femininos da Polícia Militar,
restou decidido que:

“Quanto às policiais militares, de acordo
com a ministra, não se aplica a regra de apo-
sentadoria especial do artigo 40, parágrafo
4º, da Constituição, pois as Emendas Consti-
tucionais 18/2008 e 20/2008 passaram a dis-
ciplinar a matéria quanto aos militares em ge-
ral. Para ela, a concessão de aposentadoria
para mulheres policiais militares com tempo
reduzido encontra-se no âmbito de discricio-
nariedade da lei estadual. ‘Não me parece,
portanto, ter-se demonstrado omissão in-
constitucional atribuível à Assembleia Legis-
lativa ou ao governador do Estado de São

Paulo, porque esta norma constitucional não
é aplicável aos militares’, disse”.

Isto quer dizer que, no entendimento do STF, a aposen-
tadoria especial de policiais militares femininos já se encon-
tra devidamente regulamentada no Estado de São Paulo atra-
vés do Decreto-lei estadual 206/1970 e Lei Complementar
Estadual 1.150/2011. Assim, em nosso Estado, a aposenta-
doria do policial militar feminino é de 30 anos, como de fato
já é.

Desta maneira, pelo que fora decidido, haverá distinção
na aposentadoria do policial civil feminino, que é de 25
anos, de acordo com a Lei Complementar Federal 144/2014,
e do policial militar feminino, que é de 30 anos, vide Decre-
to-lei estadual 206/1970 e Lei Complementar Estadual 1.150/
2011.

Tal distinção é injusta, pois não há motivo para que haja
diferenciação no tratamento da mulher policial, militar ou
civil; no entanto, como é comum no jargão jurídico, nem
toda decisão que é legal é justa.

No entanto, apesar do que fora decidido, ainda prevale-
ce a convicção de que a Constituição Federal obrigou o tra-
tamento diferenciado, em razão do gênero (masculino ou
feminino), no que tange as aposentadorias em geral e inclu-
sive a de policiais; ou seja, o policial militar feminino não de-
ve, para se aposentar, trabalhar o mesmo que o policial mas-
culino.

A atual situação só poderá ser revista caso o Governo do
Estado e a Assembleia Legislativa de São Paulo (ALESP) pro-
mulguem nova lei que siga o parâmetro da norma aplicada
aos policiais civis femininos, do contrário, permanece tudo
como está, infelizmente.



ASSUNTOS JURÍDICOS

SAEM AS PRIMEIRAS AÇÕES DO ALE
Já estão começando a sair senten-

ças favoráveis às ações individuais que
objetivam o pagamento dos atrasados
do ALE – retroativos até 2003. A pri-
meira foi proferida pelo juiz Evandro
Carlos de Oliveira, da 7ª Vara da Fazen-
da Pública. A SPPREV, contra quem
os interessados movem ação de cobran-
ça, vai recorrer das sentenças. No entan-
to, segundo o advogado Nelson Kobay-
ashi, do escritório Negri Advogados As-
sociados, a chance da autarquia é zero.
O pagamento desses atrasados já foi de-
terminado pelo Supremo Tribunal Fe-
deral, e o mesmo está ocorrendo agora
pelas varas da Fazenda Pública nas ações
individuais.

O advogado, que participou do Fó-
rum de Debates e Reivindicações da
AOMESP na tarde de 26 de março, con-
tou que escritório Negri Advogados As-
sociados já ajuizou milhares de ações
individuais, e continua fazendo este tra-

A AOMESP vai comunicar
por carta os associados cujas
ações individuais do ALE
estão obtendo ganho
de causa na Justiça.

balho diariamente.
Para entrar com a ação individual,

o interessado deve assinar procuração
(disponível na Secretaria da AOMESP)
e juntar cópias de alguns documentos.
No ajuizamento da ação, deverá reco-
lher o equivalente a 1% sobre o valor a
receber, a título de custas legais.

A AOMESP continua buscando o pa-
gamento da parcela do ALE que re-
troage até 2003. A ação foi ganha no
STF, mas como o governo não paga em
folha, a solução é entrar com ação indi-
vidual. O melhor prazo para entrar com
a ação é até o dia 20 de julho deste ano,
de acordo com o escritório Negri Ad-
vogados Associados.

PENSÕES DE FILHAS: AOMESP
GANHA, SPPREV RECORRE.

Saiu no dia 16 do mês passado o
acórdão do Tribunal de Justiça de São
Paulo dando ganho de causa à AOMESP

na ação que exige da SPPREV o restabe-
lecimento do pagamento de pensões de
filhas de policiais militares. A juíza sen-
tenciante, Liliane Keyko Hioki, deter-
minou o restabelecimento imediato do
pagamento. Assim, a SPPREV está obri-

gada a voltar a pagar as pensões que vêm
sendo cassadas desde o final de 2012.

O acórdão ainda não foi publicado
no Diário Oficial. A partir da publica-
ção, a SPPREV terá prazo de 30 dias
para recorrer ao Supremo Tribunal Fe-
deral. No entanto, segundo o escritório
Negri Advogados Associados, o resta-
belecimento do pagamento tem de ser

imediato, sob pena de pagamento de
multa.

Antes de ver a decisão publicada no
Diário Oficial, a SPPREV entrou com
ação de efeito suspensivo no Tribunal
de Justiça. Ou seja, a autarquia quer que
o juiz a desobrigue do pagamento ime-
diato até que o STF julgue o recurso
que ela vai interpor.

Por aqui, o escritório Negri Advo-
gados Associados vai recorrer ao Tri-
bunal de Justiça para que a decisão pas-
se a valer também para as pensionistas
que vierem a se associar à AOMESP.

ÚLTIMAS UNIDADES!!!
AO LADO DA PRAÇA DA SÉ,
DO METRÔ E DA SEDE DA AOMESP

P R I M U L A @ A B Y A R A I M O V E I S . C O M . B R

 IMÓVEIS PRONTOS
 IMÓVEIS NA PLANTA MORAR OU

INVESTIR

 Litoral  ABC  Campinas  Jundiaí  São Paulo

R. TABATINGUERA, 462

R$ 750,00
mensais durante

a obra

VISITE DECORADO

Prímula Abyara: (11) 9.9934-9620
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Somos responsáveis
por nossos atos

“Somos responsáveis por aquilo que os nossos atos pro-
vocam” é uma citação que li em matéria de autoria do Cel
Moacyr, publicada na edição anterior desta revista, ocasião
em que ele abordou, com bastante propriedade, o tema
“A estética e a ética” como pré-requisitos de nossa condu-
ta. Disse, ainda, o nobre articulista: “No mundo civilizado,
a ética deve prevalecer como conduta essencial nas rela-
ções para que a confiança intrínseca seja o selo da cre-
dibilidade”.

A atual situação política brasileira, por mais paradoxal
que possa parecer, é o reflexo das más escolhas que, entre
outras, a Sociedade fez em outubro de 2014, quando ele-
geu as mesmas pessoas e grupos políticos para ocuparem
cargos de relevância no país.

As manifestações de 15 de março e de 12 de abril do
corrente ano refletem a insatisfação da população brasilei-
ra com a gestão da Presidente da República, mas, desgra-
çadamente, nada se pode fazer no campo jurídico, até
que se comprove o cometimento de qualquer delito no
exercício do seu cargo, pois a lei não leva em consideração
os atos ou omissões que, presumidamente, ela cometeu
antes de assumir a Presidência da República, nem mesmo,
por exemplo, as irregularidades “supostamente” cometi-
das quando exercia a Presidência do Conselho de Admi-
nistração da Petrobrás.

Os brasileiros, indignados com a corrupção que assola
o país, ligam a televisão ou o rádio, acessam sites, abrem
jornais e constatam, todos os dias, a triste realidade em
que vivemos. Doze anos de trevas com o Brasil nas mãos
de oportunistas, incompetentes e desqualificados; verda-
deiros parasitas e aniquiladores dos sonhos da Nação.

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

Participei das duas manifestações populares e demo-
cráticas citadas anteriormente, pois faço questão de fazer
parte da história que está sendo escrita pela população,
que, indignada e cansada de tantos desmandos, foi para as
ruas protestar e manifestar todo o seu descontentamento.

O atuais “donos” do poder vêm a público e, cinica-
mente,  falam em “ética”, mas já são poucos os ingênuos
que ainda acreditam e aplaudem, pois muitos dos eleito-
res que os levaram ao poder, hoje, desesperados, vão para
a rua protestar. Um bom sinal, que nos faz ter fé de que a
verdade, a decência e a moral voltarão a fazer parte do
cotidiano deste país, pois somente assim ele conseguirá
retornar ao caminho da “Ordem e Progresso”.

A imprensa tem papel fundamental nesse processo, pois
uma das primeiras providências dos regimes totalitários é
amordaçar a comunicação para que a verdade não chegue
ao conhecimento da população... Pouco a pouco o Legis-
lativo Federal está assumindo a vacância do poder deixado
pelo Executivo, que atolado em denúncias não consegue
cumprir seu papel constitucional, enquanto a emperrada
máquina pública já não consegue reagir como se espera
numa situação como esta.

A política econômica está sendo regida por um técnico
de renomada reputação, que com as dificuldades criadas
pelo próprio governo federal em seu primeiro mandato,
tenta de todas as maneiras fazer passar no Legislativo uma
série de medidas que vão sacrificar ainda mais a população
trabalhadora... Como sempre a classe média vai pagar pe-
los erros de cálculo e o populismo do governo federal, que
ao invés de governar com os olhos voltados para o futuro,
administra apenas seu próprio projeto de poder.

Em 2016 novamente teremos a oportunidade
de fazer o que não fizemos em 2014, votando em
quem verdadeiramente estará compromissado em
iniciar as mudanças tão necessárias. É verdade que
as próximas eleições serão municipais, mas será u-
ma ótima oportunidade para darmos uma resposta

de peso àqueles que estão destruindo este país... Vamos
começar a varrer para o esquecimento o lixo político que
está institucionalizando a corrupção no Brasil.

Deixemos de votar em nomes e/ou partidos, pois eles
vêm e vão. Votemos em ideias, em projetos consistentes
para o futuro, pois estes permanecem e se realizam.

Os atuais “donos” do poder vêm a público e,
cinicamente, falam em “ética”, mas já são poucos os
ingênuos que ainda acreditam e aplaudem.



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

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

BENEFÍCIOS

SOBE CUSTO DA ASSISTÊNCIA FUNERAL.
DIRETORIA MANTÉM O BENEFÍCIO.

A partir deste mês o custo da
assistência funeral, por associado,
passará de R$ 6,50 para R$ 7,98.
É o primeiro reajuste da apólice
da AOMESP com a Mapfre Vera
Cruz Vida e Previdência após dois
anos do estabelecimento do bene-
fício. Apesar do aumento, a dire-
toria vai continuar com a política
de gratuidade, sem cobrar um centavo
de seus associados e colaboradores.

A assistência funeral compreende a
prestação de serviços ou reembolso dos
gastos com o sepultamento ou a crema-
ção. Vale para o associado, seu cônjuge
e filhos menores de 21 anos de idade
com relação de dependência declarada
no Imposto de Renda, e também para

os colaboradores – qualquer que tenha
sido a causa determinante da morte.

Na ocorrência do óbito, o responsá-
vel pelo evento deverá acionar direta-
mente a Mapfre Seguradora pelo tele-
fone 4002-7196 (região metropolitana
de São Paulo) ou 0800-775-7196 (de-
mais localidades do país), fornecendo
o nome do associado da AOMESP, seu

RE e CPF. A seguradora se encar-
regará de todas as providências re-
lativas ao sepultamento: documen-
tação, serviço funerário, traslado,
sepultamento etc., sem custo.

Reembolso - No caso de o as-
sociado (ou o responsável) não
acionar a seguradora, poderá, no

prazo de um ano, requerer à AOMESP

reembolso de despesas até o limite de
4.000 reais comprovadas por meio de
notas fiscais. O reembolso será feito
pela CAMP - Carteira de Auxílio Mú-
tuo e Pecúlios no prazo de 30 dias. O
cheque no valor do reembolso será emi-
tido em nome de quem foram emitidas
as notas fiscais.
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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...

COLÔNIA

Jussara e Nelson
"Adoramos frequentar a colônia
de férias. Agora, com promoção
no valor das diárias, ficou melhor
ainda, viremos até no inverno.”

Dário e Lucida
"Frequentamos a Colônia Mares
do Sul há muitos anos, aqui é
como nossa segunda casa; aqui
nossa família fica à vontade.”

TIRADENTES ESPECIAL

PÁSCOA
INESQUECÍVEL

Para as crianças que estiveram na
Colônia de Férias Mares do Sul nesta
Páscoa, os três dias de feriado emenda-
do serão inesquecíveis. O mesmo se po-
de dizer de seus pais e avós. Todos par-
ticiparam das atividades que começa-
ram com danças à beira da piscina, na
sexta-feira e no sábado, e terminaram
com a caça aos ovos de Páscoa, no do-
mingo, passando pelo Baile de Aleluia.

Durante o dia, a diversão foi garan-
tida pelos monitores Rose e Renato Ga-
lhardo, que puxaram crianças e adultos
para dançar. Samba, lambada, axé… te-
ve de tudo; quem não sabia, aprendeu;
quem sabia, deu show. À noite, a coreo-
grafia abriu o Baile de Aleluia, um even-
to diferente do tradicional já que con-

tou com a distribuição de ovos de cho-
colate para todos que estavam no salão.

Klébio Jackson, figurinha carimba-
da nos eventos da AOMESP, deu o tom
da festa, apresentando-se na companhia
da cantora Camila, que foi muito aplau-
dida. Outra atração do Baile de Aleluia
foi a apresentação do violinista Thiago

Cruz, que encantou os presentes com
vários números musicais.

No domingo, os monitores reuniram
as crianças no salão de festas, logo de
manhã, e ali foi o ponto de partida para
procurar os ovos do coelhinho da Pás-
coa. Papais, mamães e vovós também
participaram da brincadeira.

A Diretoria da AOMESP lançou pacote especial
para o feriado de Tiradentes, de 18 a 21 deste mês,
com preço abaixo da tabela. O associado pagou ape-
nas 135 reais pelos quatro dias, com opção de utili-
zar o cartão de crédito em três parcelas. Cerca de 90
pessoas aproveitaram a oportunidade.

A Diretoria pretende lançar pacotes assim em
todos os feriados emendados. As notícias serão veicu-
ladas aqui, no site e no facebook. Acompanhem!
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TUDO EM
10 X S/
JUROS

VidaVidaVidaVidaVida

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

AtrAtrAtrAtrAtrevidaevidaevidaevidaevida
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28 SETEMBRO
PORTUGAL - SANTIAGO DE COMPOS-
TELA - ILHA DA MADEIRA (15 dias)
Lisboa, Óbidos,
Coimbra, Fátima,
Porto, Santiago de
Compostela, Braga,
Guimarães, Região
do Douro, Serra da
Estrela, Castelo
Branco e Évora.

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

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.

RÉVEILLON NO RIO

PROGRAME-SE PARA A VIAGEM DE SUA VIDA!
TERRA SANTA - 11 DIAS
Incrível viagem por regiões maravilhosas com
as marcas do Cristo, nosso grande mestre!
Você vai conhecer Tel Aviv, Galileia, Jerusalém,
Mar Morto, Eliat... Solicite roteiro agora!

Solicite roteiro agora!

RÉVEILLON NO RIO
CLARINADAS DA TABATINGUERA - ABRIL/2015

Associados
PM e Pensionistas não associados
Convidados

Crianças até 4 anos
Crianças de 4 a 11 anos
Acima de 11 anos

TABELA DE PREÇOS
(Hospedagem + Café da Manhã)

válida até 30 de novembro de 2015

R$ 45,00
R$ 54,00
R$ 75,00

grátis
50%

integral

ABERTA NA BAIXA TEMPORADA
Logo depois do Car-

naval começa o período
de baixa temporada. Até
30 de novembro, esta é a
fase em que a procura di-
minui por causa da que-
da da temperatura, fase
em que colônias, pousa-
das e até mesmo os ho-
téis costumam baixar os preços das diá-
rias para atrair mais hóspedes.

Com a Colônia da AOMESP não é
diferente. Até 30 de novembro vai vi-
gorar a tabela acima, reduzida em rela-
ção à da alta temporada. A Colônia vai
funcionar normalmente, de segunda-
feira a domingo, com todas as depen-
dências à disposição dos associados,
seus familiares e convidados.

Na baixa temporada, haverá paco-
tes especiais decorrentes de feriados que

poderão ser emendados. Nessas opor-
tunidades, a tabela acima deixará de vi-
gorar; em seu lugar entrará a oferta do
pacote com preço especial.

A diária na Colônia de Férias Ma-
res do Sul, da AOMESP, compreende a
hospedagem e o café da manhã. Almo-
ço e jantar podem ser feitos no restau-
rante, que é terceirizado e funciona no
sistema self-service por quilo, com pa-
gamento à parte.

EM REFORMA
No período de baixa temporada, a

Diretoria aproveita para fazer a manu-
tenção adequada em todas as dependên-
cias. Sempre há muito o que ajeitar para
receber o associado como ele merece.
O plano de reforma e manutenção para

este ano está sendo finalizado, e tão logo
termine o período de chuva, que está se
estendendo além do normal este ano, a
obra começará. Os associados poderão
continuar frequentando a Colônia em
paz porque a manutenção não afetará o
lazer nem a qualidade do atendimento.

VIAGEM MARÍTIMA

COLÔNIA
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A AOMESP, representada pelo
Cel PM Ricardo Jacob, vice-presi-
dente do Conselho Deliberativo,
participou do XIV Eneme – En-
contro Nacional de Entidades Re-
presentativas de Oficiais Militares
Estaduais, em Vitória (ES) de 8 a
10 deste mês.

Os participantes aprovaram a
Carta de Vitória, em que um de seus ter-
mos manifesta apoio à aprovação da
Proposta de Emenda Constitucional
423/2014, a “PEC da Segurança”. As
entidades participantes defendem a
mudança no sistema de segurança com
a criação do Ciclo Completo de Polícia
por considerá-lo mais eficiente e ágil
na resolução de contravenções.

O Ciclo Completo de Polícia é ado-
tado em quase todos os países. Ele atri-

AOMESP NO XIV ENEME

bui à mesma corporação policial as ati-
vidades repressivas de polícia judiciá-
ria ou investigação criminal, e as de pre-
venção aos delitos e manutenção da or-
dem pública. No Brasil, a Constituição
considera duas corporações estaduais
de ciclo incompleto: a Polícia Militar,
que é responsável pelas ações ostensi-
vas e de preservação da ordem, e a Polí-
cia Civil, encarregada das ações de po-
lícia judiciária.

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

É GOLPE!
Volta e meia os malandros de plan-

tão tentam aplicar o velho golpe de
ações ganhas na justiça, bastando ao in-
teressado, para receber o dinheiro, de-
positar o valor referente às custas.

Aposentados em geral, e pensionis-
tas em particular, vivem recebendo cor-
respondência em que são comunicados
que podem resgatar valores investidos
em fundos pecuniários falimentares:
Ipesp, Capemi, Montepio Mongeral e
Caixa Geral são nomes famosos na ten-
tativa de golpe; mas há inúmeros ou-
tros.

Não é só na Capital que os golpistas
agem. O diretor-adjunto da Regional
Sorocaba da AOMESP, Maj Tortolla, é
um dos que está cansado de ouvir con-
tar os mesmos golpes. O último chega a
anexar um despacho em papel timbrado
do fórum local. O valor, é claro, é de
encher os olhos, atraindo para a cilada.

Não caia neste conto-do-vigário! Ao
receber este tipo de correspondência,
ou qualquer outro informando sobre
ações ganhas, e também sobre precató-
rios, entre em contato com a AOMESP.
Nosso departamento jurídico tem aces-
so a todos os processos dos associados,
e poderá informar corretamente sobre
a veracidade da informação.
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AOMESP RECEBE CONVIDADOS
NAS REUNIÕES DAS QUINTAS-FEIRAS

Desde seu retorno depois das festi-
vidades de final de ano, o Fórum de De-
bates e Reivindicações da AOMESP, rea-
lizado toda quinta-feira, está com novo
roteiro. A Diretoria decidiu inovar, con-
vidando personalidades para discutir te-
mas atuais com os associados, sanar dú-
vidas, colocá-los a par das novidades do
universo em que atuam.

A palestra de estreia foi no dia 12
de março, do Cel PM Marlon Jorge Te-
za, presidente da FENEME - Federa-
ção Nacional de Entidades de Oficiais
Militares Estaduais. Na seguinte, os ad-
vogados Nelson Kobayashi e Wellington
Yshibashi, do escritório Negri Advo-
gados Associados, falaram sobre o an-
damento das ações do ALE.

No dia 9 deste mês foi a vez do Cel
PM Hudson Tabajara Camilli, presiden-
te da Coopmil. No dia 16, presença do
Cel PM David Antonio de Godoy, dire-
tor de Benefícios Militares da SPPREV.
Fechando o mês, no dia 30, palestra do
Cel PM Mario Fausto Rodrigues Pi-

nho, vice-presidente da PRÓ-PM.
As reuniões continuarão neste tom,

sempre com visitantes diferentes. A pro-
gramação sairá no começo de maio e
será divulgada no site da AOMESP e tam-
bém pelo face: www.aomesp.com.br e
www.facebook.com/aomesp.

Cel Godoy Cel Camilli Cel Marlon

GERAL
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INVESTIMENTOS

Em breve os associados da Regional Jacareí da AOMESP

serão recebidos no novo salão de festas. A reforma está no
final, faltando apenas alguns detalhes e a pintura geral. Nes-
ses meses de trabalho, a primeira providência foi a refor-
ma do telhado do salão de jogos. Depois, a obra maior, que
foi a ampliação do salão de festas em 50 metros quadrados,
o que incluiu a construção de dois banheiros (masculino e
feminino) adaptados para portadores de deficiência. Ain-
da no salão foi construída uma cozinha e um acesso inde-
pendente, com portas de vidro. A parte elétrica foi total-
mente refeita. O diretor da Regional, Maj PM Ismael Xavier
de Oliveira, informa que a inauguração ocorrerá após o
dia das mães, em data ainda a ser definida.

JACAREÍ AMPLIA ÁREA
DE LAZER

Falta pouco para a regional Ribeirão
Preto ganhar forma definitiva. O muro e o
portão de entrada já foram finalizados, e o
salão de festas está em fase de acabamen-
to. Também está no final pintura das re-
partições e do salão de jogos. O diretor,
Ten PM Dalvo Rodrigues Mango, acredita
que tudo estará pronto no mês que vem.

QUASE TUDO PRONTO EM RIBEIRÃO

O salão de festas
da Regional Soro-
caba está sendo am-
pliado para abrigar
os inúmeros associa-
dos que frequentam
os eventos. Até o mo-
mento foi feita a de-
molição da área da
garagem, as fundações e paredes laterais de alvenaria, inclu-
indo o contrapiso. O diretor Cel PM Luiz Alberto Pezato
calcula que a obra deverá estar pronta em dois meses.

SALÃO DE FESTAS DE
SOROCABA

REFORMA GERAL
EM TAUBATÉ

Já está na fase final a reforma do prédio da Regional
Taubaté, faltando só a pintura que deverá ficar pronta no
mês que vem. Foram reformados três banheiros, instalados
quatro aparelhos de ar condicionado e substituídas várias
portas de madeira por portas de vidro. O telhado do salão
de festas foi totalmente refeito com telhas de cerâmica.

12 CLARINADAS DA TABATINGUERA - ABRIL/2015
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GERAL

PRIMEIRO EMPREGO

Daniel, Domênico e Kaique:
da escola para o trabalho

Os estudantes Daniel Frank Sousa
Mourão, Domênico da Silva Cento e
Kaique Bispo dos Santos começaram a
fazer parte do quadro de colaboradores
da AOMESP no dia 6 deste mês. Estão
na condição de “menores aprendizes”,
e aqui passarão um ano e três meses para
aprender a trabalhar.

Os meninos foram alocados na Di-
retoria Administrativa, setores de Se-
cretaria e Patrimônio. Ficarão com as
tarefas de arquivo de documentos, en-
trega de correspondência e rotina ge-
ral, trabalhando sempre sob supervisão
do responsável pelo setor.

O horário de trabalho foi determi-
nado segundo a rotina escolar de cada
um. Na AOMESP, ficarão quatro horas
por dia; na escola, mais quatro. Daniel
frequenta a ETEC Carlos de Campos;
Domênico, a ETEC Itaquera; e Kaique,
a ETEC Paulistano.

Lei - Contratar menores aprendizes
é uma obrigação das empresas, deter-
minada pela Lei 10.097, de 19 de de-
zembro de 2000. Pela Lei, a AOMESP é
obrigada a remunerar os menores com
salário e vale-transporte. Por concessão
da Diretoria, Daniel, Domênico e Kai-

que terão também o benefício do auxí-
lio-funeral a que todos os associados e
colaboradores têm direito.

O processo de seleção dos meninos
foi conduzido pelo setor de Recursos
Humanos. O presidente da AOMESP,
Cel PM Jorge Gonçalves, entrevistou
todos os candidatos.

PREVENIR É MELHOR QUE REMEDIAR
Dentre as tarefas de um fiscal

do trabalho, que rotineiramente vi-
sita as empresas, está a inspeção
do prédio em busca de potenciais
riscos de acidentes. Prevenir esses
riscos é tarefa da Cipa (Comissão
Interna de Prevenção de Aciden-
tes), que a AOMESP não está obri-
gada a ter. Em seu lugar há a figura
do designado para a Cipa, no nos-
so caso a colaboradora Sandra Re-
gina Alves, responsável pelo setor

de Recursos Humanos.
No dia 31 do mês passado ela

recebeu o técnico Paulo Góes, da
Work Medical Service. Juntos, per-
correram o prédio para ver o que
pode ser melhorado no quesito
“prevenção de acidentes”. Exami-
naram extintores, hidrantes, portas
corta-fogo e vários outros itens. As
informações servirão também para
elaborar o laudo do Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais.O técnico Paulo Góes examina um hidrante

AGRADECIMENTO
O presidente do Tribunal de Justiça

do Estado de São Paulo, desembarga-
dor José Renato Nalini, enviou corres-
pondência à AOMESP agradecendo
efusivamente por ter sido homenagea-
do com a medalha “Veteranos da Polí-
cia Militar” durante a solenidade alusi-
va ao 80º aniversário da Associação, na
noite de 25 do mês passado.
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COIRMÃS

15 ANOS DE SOLIDARIEDADE
Em 23 de novembro de 1999, o que era amador na Polí-

cia Militar – em termos de solidariedade – ganhou status pro-
fissional, reconhecimento de todas as instâncias da Corpo-
ração, apoio de comandantes e comandados. Nascia, naquele
dia, não uma associação mas um conceito, não uma entidade
mas um sentido de solidariedade que iria conquistar mais da
metade do contingente ativo da Milícia bandeirante.

A Associação Beneficente Pró-Saúde Policial-Militar do
Estado de São Paulo – PRÓ-PM – é o resultado de um sonho
que remonta ao ano de 1993, quando o comandante-geral
Cel PM João Sidney de Almeida mandou “aplicar e execu-
tar” o Projeto Arco-Íris. Este projeto foi a primeira manifes-
tação de solidariedade da qual se tem notícia na Polícia Mili-
tar. Era o sonho do oficial do HPM, Major Correa, de ter um
grupo de voluntários para ajudar os internados.

Banho-maria - O Projeto Arco-Íris funcionou, e bem, sob
comando de Eulina Cavalcante de Almeida, esposa do Cel
João Sidney, até que este saiu do Comando Geral. O Projeto
ficou em banho-maria por mais de cinco anos, até que
assumiu o comando da instituição o Cel PM Rui
César Melo. Na primeira visita ao HPM, ele re-

latou uma situa-
ção “pavorosa”,
em que faltava de
tudo. Então, convo-
cou a esposa, Ana Isabel
Garcia Santin César Melo,
que  deu direção profissional ao Projeto Arco-Íris, apresen-
tando ao Comando Geral o projeto de constituição da PRÓ-
PM, logo aprovado. A assembleia de constituição foi presidi-
da pelo desembargador Alvaro Lazzarini.

Resultados - De lá para cá, a PRÓ-PM só fez deslanchar.
É uma instituição que não ajuda indivíduos em particular,
mas o sistema de saúde da Polícia Militar como um todo. Ar-
recada doações voluntárias de quase 54 mil policiais milita-
res e aplica tudo o que recebe em materiais e equipamentos,
profissionais e laboratórios. Arrecada e investe, em média, 2
milhões de reais por ano. Seus “clientes” são o HPM, o Cen-
tro de Reabilitação e o Centro Odontológico, e todas as Uni-
dades Integradas de Saúde (UIS) da Capital e do Interior,

além do setor de Psicologia do Centro de Apoio Social.
Para o futuro imediato, a PRÓ-PM busca o reco-
nhecimento oficial como OSCIP (Organização da

Sociedade Civil de Interesse Público). O título
abrirá as portas para parcerias com órgãos

públicos federais, estaduais e munici-
pais. Também possibilitará receber

doações da iniciativa privada,
que poderá deduzir a contri-

buição no IRPJ.

CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA

Aluno Oficial, Cabo, Soldado
R$ 4,13

Subtenente, Sargento
R$ 6,20

Capitão, Tenente, Asp. Oficial
R$ 8,65

Oficiais Superiores
R$ 13,87

53.879
CONTRIBUINTES

Ao lado o
HPM, principal

“cliente” da
PRÓ-PM
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A DENGUE MATAA DENGUE MATA

 Pratos de vasos de plantas devem ser preenchidos com areia;

 Tampinhas, latinhas e embalagens plásticas devem ser jogadas no lixo;

 Latinhas e embalagens plásticas recicláveis devem ser guardadas fora da chuva;

 Latas, baldes, potes e outros frascos devem ser guardados com a boca para baixo;

 Caixas d'água devem ser mantidas fechadas com tampas íntegras, sem rachaduras;

 Você pode proteger a caixa d’água com tela tipo mosquiteiro;

 Piscinas devem ser tratadas com cloro ou cobertas;

 Pneus devem ser furados ou guardados em locais cobertos;

 Lonas, aquários, bacias, brinquedos devem ficar longe da chuva;

 Entulhos ou sobras de obras devem ser cobertos, destinados ao lixo ou "Cata-Bagulho";

 Cuidados especiais para as plantas que acumulam água: ponha água só na terra.

FEBRE ALTA, DOR DE CABEÇA,
DOR ATRÁS DOS OLHOS, PERDA DE APETITE,

TONTURAS, CANSAÇO, MOLEZA E
DOR NO CORPO...

CONSULTE UM MÉDICO.

PODE SER GRIPE. MAS PODE SER DENGUE!

P  R  E  V  I  N  A  -  S  E.     D  Ê     A  T  E  N  Ç  Ã  O     A  O  S     D  E  T  A  L  H  E  S!

Como prevenir




