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FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

“Iluminai, Senhor, as consciências de jovens e idosos para o compromisso com a ética e com a cidadania.”
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DIA DAS MÃES
MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS E

HOMENAGEM AO PADRE ANTUNIEL

DIA DAS MÃES
MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS E

HOMENAGEM AO PADRE ANTUNIEL

SALÁRIOS
ENTIDADES PM QUEREM

15% DE REAJUSTE

SALÁRIOS
ENTIDADES PM QUEREM

15% DE REAJUSTE

BALANÇO
ASSEMBLEIA
APROVA CONTAS

BALANÇO
ASSEMBLEIA
APROVA CONTAS

FESTA JUNINA NA COLÔNIA
PACOTE CUSTA SÓ R$ 120,00

EM 6 PARCELAS

FESTA JUNINA NA COLÔNIA
PACOTE CUSTA SÓ R$ 120,00

EM 6 PARCELAS



 Vinho quente  Quentão  Pipoca  Doces típicos
 Delícias de milho verde

 Caldos  Espetinho de carne  Fogueira  Bingo

RESERVAS
DIRETORIA SOCIAL E MARKETING
(11) 3188-4713 ou 3188-4716

FESTA JUNINA
NA COLÔNIA DE FÉRIAS

PACOTE DE 26 A 28/JUNHO
 hospedagem com café da manhã

 transporte em ônibus luxo
 festa (27/junho) com o menu acima

PACOTE DE 26 A 28/JUNHO
 hospedagem com café da manhã

 transporte em ônibus luxo
 festa (27/junho) com o menu acima

RESERVAS
DIRETORIA SOCIAL E MARKETING
(11) 3188-4713 ou 3188-4716

R$ 120,00
em 6 parcelas

no cartão de crédito

R$ 120,00
em 6 parcelas

no cartão de crédito



3CLARINADAS DA TABATINGUERA - MAIO/2015

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

1º Ten PM Nagib Salomão

CONSELHO FISCAL
Presidente

Cel PM Antônio Vicente

Vice-presidente
Maj PM João de Deus Braga

Conselheiros
1º Ten PM Darci Miranda de Couto (secretário)

1º Ten PM Laercio Apparecido Basso
Pens. Adélia Silvina de Andrade Sampaio

Suplentes
Maj PM Yolando Bruno de Lima

1º Ten PM Daniel D’Attilio
2º Ten PM Álvaro dos Santos Romão

REGIONAL TAUBATÉ
R. Dr. Renato G. Guimarães, 13 -  (12) 3632-6343

Diretor: Ten PM Arlindo Lemes
REGIONAL SANTOS

Av. Dino Bueno, 18 -  (13) 3231-8067
Diretor: Ten PM Wilson Alves Barreto

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

Diretor: Cap PM Renato Avelino da Silva
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

CLARINADAS DA TABATINGUERA
Diretor-responsável

Maj PM Dércio Chiconello - MTb 7.935

Produção Geral
Mídia Empresarial Comunicações

Jornalista Responsável: Silvio Forato - MTb 21.106
Impressão: Plural Indústria Gráfica

Redação, Administração e Publicidade
R. Tabatinguera, 278 - CEP 01020-000 - São Paulo

 3188-7500 - clarinadas@aomesp.com.br
A revista não se responsabiliza por artigos assinados

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

Este mês, submeti ao escrutínio da Assembleia Ge-
ral Ordinária nosso Balanço Patrimonial de 2014 e
todas as demonstrações exigidas por lei, e tudo foi
aprovado por unanimidade. Na mesma oportunida-
de, apresentei também o Relatório Anual, dando cum-
primento ao estabelecido em nosso Estatuto.

Destaquei, no Relatório, o cumprimento de todas
as metas estabelecidas, e salientei que isso só foi pos-
sível graças ao intenso trabalho de nossos diretores
executivos, diretores regionais, conselheiros, funcio-
nários e colaboradores. Todos nós, irmanados nesta
causa comum, não poupamos esforços para manter
nossa associação nos trilhos e caminhando a passos
largos para um futuro ainda melhor.

No tocante ao trabalho na área jurídica, enfatizei
que ele é contínuo e cheio de obstáculos, eis que em
alguns casos conseguimos a vitória no judiciário e
esbarramos em recursos impetrados pelo governo tão
somente para retardar os pagamentos. Não vamos
esmorecer, pois apesar das adversidades nossas chan-
ces de êxito são enormes.

EDITORIAL

Relatório anual comprova nosso progresso

Jorge Gonçalves
Cel PM - Presidente

Também falei de dois as-
suntos que quero comparti-
lhar aqui, com todos os lei-
tores. O primeiro é que con-
seguimos manter elevado o
número de associados, encerrando o ano passado
com 20.570 companheiros. Outro é o aspecto finan-
ceiro, com nosso ativo circulante crescendo 50% em
relação ao ano anterior, o que demonstra a solidez de
nossas posições, fruto de um trabalho sério, diuturno
e responsável na guarda daquilo que não é nosso em
particular, mas de toda uma comunidade.

Os números comprovam o sucesso de nossa ad-
ministração, mas não é só isso: incrementamos os
benefícios oferecidos (dentre eles a Assistência Fune-
ral), revitalizamos a Colônia de Férias, que é nossa
opção de lazer na praia, e também as atividades so-
ciais como as festas de aniversariantes e os bailes ro-
tineiros. Para este e os próximos anos, com o apoio e
a dedicação de nossos amigos, pretendemos melho-
rar ainda mais em todos os aspectos.



Precisamos conversar sobre Política

NELSON KOBAYASHI JR.
Negri Advogados Associados

Rua Tabatinguera, 140 - 3º andar - conjuntos 312/318 - São Paulo (SP) -  3101-2665   3101-0598
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O cidadão comum vive quase que todo o seu tempo ocu-

pado, seja com os estudos, com o trabalho, com a família ou
com as preocupações gerais do dia a dia, e, no meio desse
cotidiano carregado de afazeres, talvez as concepções ge-

rais tidas sobre Política venham das máximas populares de
que “na política só há corrupção”, “tudo sempre acabará em piz-
za”, e de que “todos os políticos serão sempre iguais”. Pois bem,

precisamos conversar mais sobre isto.
Afinal, de onde vem esta tal Política? Qual é a sua finali-

dade? E por que devo me interessar por ela?

A Política não é uma novidade, aliás; já é bimilenar. Assim
como diversos conceitos da nossa cultura atual de governo,
o conceito etimológico de Política nasceu na Grécia há mais

de 2.500 anos, quando algumas pessoas preocupadas com
a Pólis – o termo grego utilizado para aquilo que é público,
ou aquilo que é do interesse de todos – se reuniam para

discutir o seu cuidado. A conjugação da Pólis com a sua ad-
ministração originou o que era chamado à época de Politikós,
o embrião do que conhecemos hoje por Política.

O interessante nessa história é que aquele que se dispu-
nha a discutir o cuidado da Pólis era chamado Polites, quan-
do, por outro lado, a pessoa que não se interessava em par-

ticipar desta discussão era chamada de Idiotes. Sim, isto mes-
mo, Idiotes era nome dado àquele que vivia somente a sua vi-
da privada, se preocupava estritamente com o seu mundo

particular e não se interessava pelas coisas públicas. É justa-
mente do termo Idiotes que vem a palavra “idiota”, que, mes-
mo que atualmente tenha um viés ofensivo, pode ser atri-

buída àquele que não consegue se relacionar publicamen-
te, pois vive só no seu mundo próprio.

E agora? Política seria coisa de idiota? Ou o contrário?

Aqui estamos nós conversando sobre ela, e, pelo que vimos,
a história contraria frontalmente esta ideia de que é idiotice
falar sobre política, até porque a conclusão que já pudemos

tirar é no sentido inverso.
Desde a formação deste conceito até os dias atuais, fa-

lando sob uma ótica universal, tivemos diversas formas e

sistemas de governo, que aqui não me cabe – nem em espa-

ço e nem em conveniência – discorrer, mas que, no Brasil,

resultou no atual sistema republicano, onde temos a demo-
cracia como coluna basilar.

Viver em um Estado democrático significa dizer que to-

dos nós temos voz ativa, e as nossas opiniões sobre assun-
tos como saúde, segurança, economia, e administração pú-
blica de um modo geral, podem e devem gerar efeitos na

Política.
Esta força pode ser exercida por meio do direito de vo-

tar e ser votado que nos é assegurado, bem como pelo po-

der de fortificarmos os nossos interesses comuns através da
Livre Associação –  direito garantido desde a nossa primeira
Constituição Republicana, de 1891.

Se há algo fundamental para a formação e evolução da
Política é a opinião e a sua manifestação, pois, conhecida
demente, a opinião sempre movimentou o governo. Histori-

camente a opinião já venceu pela resistência, pela força as-
sociativa e, por fim, pela democracia.

Nesta linha, por termos opinião a respeito dos tão diver-

sos e polêmicos assuntos políticos que têm nos cercado, so-
mos os Polites atuais, e somente o exposição e o fortaleci-
mento, cada vez mais, de nossas ideias poderão direcionar

os futuros de nosso Estado nos seus mais diversos aspectos.
No nosso caso, em específico, essa necessidade se mos-

tra ainda maior, dada a tentativa (frustrada) da Constituição

Federal de 1988 de despolitizar os militares, vedando-os à
filiação partidária enquanto no serviço ativo, o direito de
greve e a garantia do Habeas Corpus.

Gradativamente, a classe tem tomado de volta o seu po-
der de representatividade na política – exemplo disto vimos
nos resultados das últimas eleições, quando o número de

policiais eleitos para Deputado Estadual nas assembleias le-
gislativas do Brasil cresceu 25% em relação às eleições de
2010, bem como no crescimento da bancada de segurança

pública na Câmara Federal, onde já se juntam forças de 20
deputados ligados ao tema.

Fortaleçamos as nossas opiniões e vamos conversar so-

bre política, Senhor Polites Militar.



ASSUNTOS JURÍDICOS

VISITE STAND:
RUA PARANÁ, 137 - CENTRO
A 400 MTS. DO METRÔ BRÁS

 IMÓVEIS PRONTOS
 IMÓVEIS NA PLANTA MORAR OU

INVESTIR

 Litoral  ABC  Campinas  Jundiaí  São Paulo

Prímula Abyara: (11) 9.9934-9620

Muitos associados da AOMESP já es-
tão obtendo sentenças favoráveis nas
ações individuais que objetivam o pa-
gamento dos atrasados do ALE, retroa-
tivos até 2003. A SPPREV vai recor-
rer, é óbvio, mas a chance de vitória
daquela autarquia, segundo o escritó-
rio Negri Advogados Associados, é ze-
ro.  O pagamento já foi determinado
pelo Supremo Tribunal Federal, e deve
se concretizar agora pelas varas da Fa-
zenda Pública nas ações individuais.

Quem tem atrasados do ALE para
receber deve entrar em contato com o
escritório Negri Advogados Associados
(  3101-2665 ou  3101-0598) ou com
o Financeiro AOMESP (  3188-7500,
ramal 516) para juntar a documenta-
ção e assinar a procuração necessária
para entrar com a ação individual. No
ajuizamento da ação, deverá recolher o
equivalente a 1% sobre o valor a rece-
ber, a título de custas legais.

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.

Leia mais em www.aomesp.com.br

NÃO PERCA O
PRAZO PARA ENTRAR
COM A AÇÃO
INDIVIDUAL DO ALE

STF VAI DECIDIR SOBRE
PAGAMENTO DE PENSÕES A
FILHAS DE PM

Terminou no último dia útil deste
mês  o prazo que a Procuradoria Geral
do Estado de São Paulo (PGE) tinha
para se pronunciar a respeito do pedi-
do de Suspensão de Segurança na ação
que a AOMESP move contra a SPPREV
exigindo a retomada do pagamento das
pensões de filhas de policiais militares
maiores de 21 anos.

Depois de perder em todas as ins-
tâncias, a SPPREV, por meio da PGE,
recorreu ao Supremo Tribunal Federal,
sua última cartada para evitar ter de
cumprir o que já está determinado, que
é a retomada dos pagamentos. O caso
está com o ministro Ricardo Lewan-
dowski. O escritório Negri Advogados
Associados, contratado da AOMESP, já
cumpriu seu papel, pronunciando-se a
respeito do pedido da SPPREV, con-
forme determinou o ministro.

Não precisam - Na peça jurídica
que encaminhou ao STF, a Procurado-
ria Geral do Estado alega que o paga-
mento das pensões implicará “grave le-
são à economia pública”. Argumenta
que “todo esse valor (é) decorrente do

pagamento de pensão às filhas solteiras
maiores de vinte e um anos de milita-
res, pessoas não inválidas e que não
necessitam do auxílio da previdência.”
Pelos cálculos da SPPREV, em ofício
encaminhado à PGE para embasar o
pedido, a “grave lesão ao Erário” será
de aproximadamente 730 milhões de
reais.

Valor absurdo - PGE e SPPREV,
segundo o escritório Negri Advogados
Associados, estão equivocados em re-
lação à quantia, que é “inexistente e ir-
real”. Isto está demonstrado na própria
peça jurídica da PGE, pois afirma que
“se está diante de uma ação coletiva, na
qual a associação impetrante atua em
substituição de diversas associadas
(aproximadamente 350 no presente ca-
so).” Ora, dividindo um número pelo
outro, a PGE dá a cada pensionista as-
sociada da AOMESP o valor aproxima-
do de 2 milhões de reais! Isto, evidente-
mente, é um absurdo.

O ministro Ricardo Lewandowski
não tem prazo para dar a sentença. Va-
mos esperar para ver o que ele decide.

QUASE PRONTO!!

ASSOCIADOS AOMESP TÊM DESCONTO ESPECIAL
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Conflitos na
terceira idade

A luta pela sobrevivência passa a ser cada vez mais in-
tensa ou turbulenta no dia a dia, sem descanso, vendo que
os filhos vêm chegando à adolescência sem ainda cogitar
de projetos futuros. Todos, todos passam por isso! Preci-
sam de apoio para que não fiquem sem prespectiva de
compromissos.

Começam, então, as preocupações, o enfrentamento
a uma sociedade que evolui com a velocidade de um fo-
guete espacial, onde o indivíduo se perde em meio a vio-
lência, drogas, corrupção, estupro, pedofilia, desrespeito
ao patrimônio alheio e uso da mulher como objeto sexual
nos vídeos da tevê, diante de crianças impúberes, desa-
justando seu psiquismo de tal forma que tendem a confun-
dir liberdade com liberalidade. É o caos social e moral.

Essa visão de mundo, reveladora dessa triste realidade,
permeia o mais confuso conflito mental. Como o indiví-
duo pode entender esse estado de coisa? O que fazer para
mudar essa falsa alegria de viver dos jovens e de alguns ho-
mens maduros? Em contraponto, idosos desfilam na quie-
tude de seu quarto as diferenças entre a euforia inconse-
quente e ideias mais conservadoras de comportamento so-
cial. Ideias que, levadas ao exagero, fazem perder aos pou-
cos a razão de viver! É o estágio da impotência de reação,
o que levou o Papa Paulo VI a chamar os idosos de “os no-
vos pobres”.

A inversão dos valores fundamentais da vida na socie-
dade, o idoso amarga a marginalização, torna-se vítima da
conhecida crise mental e física, que, para atenuar a esse
desencanto, aplica-se o eufemismo de “terceira idade”.
Mas tem também uma fórmula pouco lisonjeira que visa
tornar naturais algumas aberrações de conduta dizendo-se:
é “choque de gerações”. Os conflitos do idoso não estão
somente no envelhecimento gradual ou precoce; é muito
mais penoso, quando já não se pode caminhar como antes
caminhava, ir a lugares que antes frequentava e sentir que
aqueles que o compreendiam já não vivem e não pode ser
compreendido pelos que hoje vivem em seu redor. Algu-

“O velho nem sequer chega a ser objeto; é algo pior
ainda: é o “velho traste” tão discriminado que dele
nem se fala, fazendo-o desaparecer no esquecimento
de uma morte civil.” (Roberto Campos)

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

mas doenças já se acentuam, minando o organismo, dimi-
nuindo a capacidade de locomoção ou maior liberdade de
agir. Vive o idoso nessas condições, o conflito de corpo e a
mente.

Há, porém, uma coisa que o anima a viver; a lembran-
ça de etapas vencidas com galhardia, o desempenho de
tarefas com competência e retidão, medalhas de honra ao
mérito que ornam o peito e fazem bater o coração mais
apressadamente pela alegria da conquista e a admiração
dos companheiros.

A presença da família, da qual é raiz, é o conforto que
nessa fase da vida ameniza o sofrimento, visto que esse
liame familiar supera o conforto material. Quando não lhe
é possível conjugar as duas alternativas, existe outro lado
da moeda: muitos idosos, mormente em nosso meio, in-
quietam-se com tristeza de ver o tempo passar acalentan-
do a esperança, em alguns casos, em receber o dinheiro
que o governo sonegou ao esforço dispensado no trabalho
diuturno que desenvolveu. Se vier esse dinheiro, talvez
não alcance partilhar com a esposa as alegrias de uma coi-
sa nova, ou sem ela, que sabiamente fazia render às duras
penas o “dinheirinho” que administrava o orçamento do-
méstico, a tristeza é maior.

Hoje, o idoso tem a proteção do Estado; o Congresso
Nacional aprovou o Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/2003;
reconheceu o governo que o idoso é um ser vivo. Tem his-
tória de vida a preservar com o respeito da sociedade.

Na verdade, o dinheiro não é o fator tão importante à
vida; a importância maior é saber vivê-la; aí está a sabedo-
ria. A força de Deus é a sua força; em razão disso, acumu-
lou experiência de vida, fator que se adquire com o avan-

ço da idade.
Alguns conflitos da terceira idade vão se diluin-

do na medida em que se processa a falência da
memória ou de órgãos vitais que reduzem a resis-
tência física pela ação inexorável do tempo. Mas o
idoso não quer morrer, não pensa em morrer, sua

vida está atrelada a outros bens de ordem afetiva e espiri-
tual, esposa, filhos, netos, amigos e sua própria história. É
necessário cultuar o prazer de viver, aproveitar todo minu-
to a possibilidade de gozar a plenitude de sua idade com
alegria e a companhia daqueles que mais ama.

“Sábio é aquele que aceita sinceramente a velhice, por
mais que ela seja uma aproximação à morte.” (Roberto
Campos).

Este artigo é uma homenagem aos 75% de nossos asso-
ciados que atingiram a conhecida terceira idade; isso não
impede a esperança por dias melhores, é uma tônica para
se viver mais tempo e feliz. Pense nisso!



7CLARINADAS DA TABATINGUERA - MAIO/2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ASSOCIADOS EM ASSEMBLEIA APROVAM
BALANÇO GERAL DE 2014

Cerca de uma centena de
associados reuniram-se no
dia 28 deste mês, em Assem-
bleia Geral Ordinária na se-
de da AOMESP, para delibe-
rar sobre o Balanço e o Re-
latório Anual do Presidente
da Diretoria Executiva, re-
lativos ao exercício de 2014.
Estiveram presentes direto-
res e conselheiros, diretores regionais e
associados da Capital e do Interior. De-
pois de mais de uma hora de exposição
e debates, as duas peças foram aprova-
das por unanimidade.

A Assembleia foi instalada pelo pre-
sidente da Diretoria Executiva, Cel PM
Jorge Gonçalves, em segunda chama-
da, às 15 horas. Ele agradeceu a todos
pela presença, e comentou sobre o Ba-
lanço, “que representa, em números,
todo o trabalho realizado durante o ano
anterior”. O presidente elogiou os dire-
tores executivos, os diretores regionais
e funcionários, que não pouparam es-
forços para que todas as metas estabele-
cidas pela Executiva fossem alcançadas.

Futuro - O Cel Jorge também co-
mentou alguns pontos de seu Relatório
Anual, destacando a manutenção do
corpo associativo em relação a 2013, a
manutenção do valor da mensalidade
associativa, e as melhorias implemen-
tadas ao longo do ano, a exemplo das
reformas nas regionais e na Sede, além
da revitalização da Colônia de Férias
Mares do Sul, em Itanhaém. “Conse-
guimos produzir mais e melhor com a
mesma receita”, afirmou.

O presidente também garantiu que
a política administrativa não sofrerá al-

terações, e a vida da AOMESP seguirá
norteada por critérios de transparência,
exatidão, zelo com a receita e atenção
às mensalidades que os associados pa-
gam. “Queremos continuar assim sem-
pre”, disse, antes de propor o nome da
vice-presidente da Executiva, Cel PM
Hilda Magro, para presidir a Assembleia.

Explicações - Ao tomar assento à
mesa, a Cel Hilda convocou os direto-
res adjuntos 1º Ten PM Silvio dos Reis
Oliveira e o 2º Ten PM Enio Francisco
de Oliveira para as funções de primei-
ro e segundo secretários da Assembleia,
respectivamente. Depois da leitura da
“convocação para a assembleia”, e da
dispensa, pelos associados, da leitura da

ata da assembleia anterior, ela leu o Re-
latório Anual do Presidente.

Coube ao diretor-financeiro, Cap
PM Marco Aurélio Ramos de Carva-
lho, explicar aos associados os detalhes
do Balanço Anual. Ele mostrou os re-
sultados das operações da AOMESP no
ano passado ressaltando o aspecto fi-
nanceiro positivo, a manutenção dos as-
sociados, as melhorias na Colônia e nas
regionais. Em seguida, a Cel Hilda pro-
cedeu à leitura dos pareceres do Conse-
lho Fiscal e do Conselho Deliberativo,
ambos concluindo pela aprovação do
Balanço Patrimonial e do Relatório do
Presidente da Diretoria Executiva.

Postos em votação, foram aprova-
dos por unanimidade.

Em sentido horário: o Cel Jorge instala a Assembleia e chama a Cel Hilda para
presidi-la. O  2º Ten Enio, Cel Hilda e 1º Ten Silvio à mesa. Os associados
acompanham atentamente a leitura do Relatório Anual do Presidente
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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...

DIA DAS MÃES

MISSA EM AÇÃO
DE GRAÇAS

Cel Jorge (à esquerda), Cel Moacyr e Cel Vicente
entregam título ao Padre Antuniel

Diretores, conselheiros, colaborado-
res, associados e seus familiares reuni-
ram-se no dia 7 deste mês, no Salão So-
cial da AOMESP, para celebrar uma mis-
sa em ação de graças pelo Dia das Mães.
A cerimônia contou com a participa-
ção sempre emotiva do Coral AOMESP,
dirigido pelo maestro Ricardo, e do te-
nor Klebio Jakson, que apresentou “Ave
Maria”. Ao final, foram distribuídas ro-
sas bentas aos presentes.

O celebrante foi o padre Antuniel
Ribeiro, auxiliado pela esposa do pre-
sidente da Diretoria Executiva, Cel PM
Jorge Gonçalves, Neide Gonçalves, na
primeira leitura, e pelas colaboradoras
Valéria (salmo responsorial) e Estér na
segunda leitura, além do vice-presiden-
te do Conselho Deliberativo, Cel PM
Ricardo Jacob. Na homilia, o padre An-

tuniel discorreu sobre a figu-
ra materna e sua importância
na vida de todos nós, compa-
rando as mães às árvores que
dão bons frutos.

Homenagem - Após o en-
cerramento da missa, o padre
recebeu uma homenagem es-
pecial da AOMESP: ele pas-
sou a ser considerado “Sócio Benemé-
rito”, honraria proposta pelo Conselho
Deliberativo e aprovada pela Diretoria
Executiva. “Tenho muito prazer em en-

tregar a você este
diploma em si-
nal de agradeci-
mento por tudo
o que tem feito
pela nossa asso-
ciação”, disse o

presidente Cel Jorge, ao lado do presi-
dente do Conselho Deliberativo, Ten
Cel PM Moacyr Pereira da Costa, e do
presidente do Conselho Fiscal, Cel PM
Antonio Vicente .

Ao entregar ao padre a carteirinha
de associado, o Ten Cel Moacyr disse
que a presença dele “eleva o nível espi-
ritual de todos os que participam das
celebrações”. Muito comovido, Antu-
niel agradeceu dizendo que ama muito
a AOMESP e também a Polícia Militar.
“Se não fosse minha vocação de padre,
eu seria um policial militar”, disse.

Coral AOMESP e tenor Klebio,
participações brilhantes na missa
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ANIVERSARIANTES

FESTA DE ANIVERSARIANTES
COM SORTEIO DE VIAGENS
No dia 12 deste mês a

AOMESP recebeu os associa-
dos aniversariantes de abril e
maio para uma merecida ho-
menagem. Receberam as pal-
mas e os presentes 37 homens
e 31 mulheres. Familiares e
convidados também estive-
ram presentes, lotando o sa-
lão social da Sede numa tar-
de alegre e festiva, com direi-
to a sorteio de prêmios especiais.

A agência de turismo Vida Atrevi-
da, parceira da AOMESP, sorteou dois
passeios entre os aniversariantes. A as-
sociada Maria Mendes ganhou uma vi-
agem de trem Maria Fumaça com esca-
la em Pedreira (SP), o “paraíso das por-
celanas”. Já o associado Miguel Felício
de Albuquerque foi contemplado para
conhecer o Solo Sagrado, um templo
messiânico próximo da represa de Gua-
rapiranga, em São Paulo, com direito a
participar de uma grandiosa festa junina.

Os aniversariantes também recebe-
ram homenagem do Coral AOMESP,
que apresentou duas músicas sob regên-
cia do maestro Ricardo, e do tenor Kle-
bio Jakson, que comandou o baile de-
pois da cerimônia oficial. Como sem-
pre acontece na festa de aniversarian-
tes, reinou a alegria, a confraternização
e o carinho.

O presidente da Diretoria Executi-
va, Cel PM Jorge Gonçalves, falou de

seu prazer em receber os aniversarian-
tes e familiares. “É sempre muito bom
subir neste palco para recebê-los e cum-
primentá-los por mais um ano de vida”,
disse. O mestre de cerimônias do even-
to foi o vice-presidente do Conselho De-
liberativo, Cel PM Ricardo Jacob, que
fez também o sorteio dos prêmios.
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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

NECROLOGIA

Cel
Jaime Bastos Ramos
Leônidas Covelli

Ten Cel
Fernando Isidoro Taddeo
Francisco Assis Mello Filho
Manoel Santos da Silva

Maj
Lauro Duraes

Cap
Pedro Rodrigues
Antonio Fernando Becker
João Rangel
Antonio de Madureira e Silva
José Marcelino do Nascimento
Rodnei Machado

1º Ten
Reynaldo de Souza
Luiz Ribeiro da Silva
Octony Duarte
João Pereira de Souzaq
João Sanches Peres
Waldemar Ramos da Silva
Isidoro Campos
Arnaldo Valgas
Jorge Moyses de Mello
Moacir Francisco
José Teodoro dos Santos

2º Ten
Neurisvaldo Santos Pereira
Antonio de Deus Costa
Carlos Alberto de Souza
Jovem Benedicto de Moraes
Euridice Beltrame
Antonio Zanatto
Leonel Dias de Almeida
Gentil Rosa da Silva
Alberto de Almeida Bicudo
José Clodoaldo Rosa

Subten
Willian Aparecida Duarte Silva
Percival Augusto de Moraes

1º Sgt
Décio Ellias
José Carlos Meira Leite
José Júlio Pandolfo
Carlos Alberto Moreira Machado
Laércio Dossi Stringueta
Benedito Lopes de Moraes
Jairo de Macedo
Lúcio José de Ramos
Arabel Ribeiro de Oliveira
jaime Schmockel
Pedro Luiz de Marchi
João Medeiros

2º Sgt
Sérgio de Fátima Ferreira
José Jovino de Freitas

3º Sgt
Joel Carlos Pedrosa
Mário Ricardo Lopes
Walter Alves da Silva

Cb
Natanael da Silva Bueno

Sd
Osvaldo Bexiga Filho

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

Desde o começo deste ano,
as reuniões das quintas-feiras da
AOMESP mudaram de formato
para oferecer informação, co-
nhecimento e oportunidades de
esclarecer dúvidas dos associa-
dos sobre os mais diversos te-
mas. O resultado é que, a cada
edição, aumenta o número de
pessoas na plateia.

Este mês, por causa da missa e da
assembleia, foram realizadas duas reu-
niões. No dia 14, os associados debate-
ram com o Cel PM Ricardo Jacob, vice-
presidente do Conselho Deliberativo da
AOMESP, o PL-553/2015, do deputado
federal Capitão Augusto, sobre o porte
de arma para os policiais militares e
bombeiros militares inativos.

No dia 21, o Cel PM Leônidas Panta-
leão Santana e a Maj PM Rosana Apa-

REUNIÕES ATRAEM MAIS PÚBLICO

recida Nóbrega, respectivamente coor-
denador e assessora de Sustentabilidade
da Cruz Azul, falaram sobre as melho-
rias implementadas no hospital, desta-
cando o desenvolvimento tecnológico.

Em junho, estão previstas palestras
do Cel PM Ernesto Jesus Herrera, supe-
rintendente da Caixa Beneficente da Po-
lícia Militar; da Maj PM Soraya Cor-
rêa Alvarez, do Centro de Reabilita-
ção da Polícia Militar; e do Maj Med
PM Paulo Sakuramoto, urologista.
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GERAL

NOSSOS ESPECIALISTAS EM
IMPOSTO DE RENDA

Ana Célia (primeira à
esquerda), Lourdes, Luci-
des, Júlio, Isa, Meiry, Paolla
e Sônia, além de Sueli, que
não saiu na foto porque está
em férias, compõem nosso
time de especialistas quan-
do o assunto é o acerto de
contas com o leão do Im-
posto de Renda. Pelo quin-
to ano consecutivo, elas e ele fizeram as
declarações de 1.525 associados que
procuraram este serviço gratuito na sede
da AOMESP. Nas regionais, foram con-
tratados escritórios de contabilidade
para a tarefa. No total, a AOMESP aten-
deu 3.491 associados – 90 a mais que
no ano passado – gratuitamente.

O serviço, anunciado em todos os
canais de comunicação da AOMESP, é
feito mediante agendamento por tele-
fone, costumeiramente na última sema-
na de fevereiro. No dia e horário mar-
cados, o declarante deve comparecer à
Sede da AOMESP, ou nas regionais, com
todos os documentos necessários.

COMUNICAÇÃO MAIS
RÁPIDA E BARATA

Foi concluído no final deste mês o
processo de interligação de regionais
por meio de ramais via internet. Agora,
todos os contatos telefônicos para as re-
gionais e colônia não requerem mais as
chamadas interurbanas, o que sem dú-
vida vai baratear muito o custo das liga-
ções.

O novo sistema utiliza o mesmo
conceito do Skype, em que os contatos
são feitos pelo computador, sem utili-
zação de chamadas interurbanas. Além
de baratear o custo, o sistema permite
maior agilidade, pois basta apenas dis-
car o número do ramal da regional para
que o contato seja estabelecido.

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!
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REGIONAIS

Na noite de 22 deste mês, a Regional Bauru da AOMESP ofereceu bonita festa
para homenagear os aniversariantes do mês e as mamães. O diretor regional, Ten
Cel PM Silvio Orti, recebeu os associados no salão climatizado especialmente de-

corado. Presentes a Cel PM Hilda Magro,
vice-presidente da Diretoria Executiva,
representando o presidente, Cel PM Jorge
Gonçalves; o diretor financeiro, Cap PM
Marco Aurélio Ramos de Carvalho; e o
vice-presidente do Conselho Deliberativo,
Cel PM Ricardo Jacob.

Na tarde de 8 deste mês, as
associadas da Regional Jacareí
da AOMESP participaram de
uma linda festa em homena-
gem ao Dia das Mães com sor-
teio de prêmios e distribuição
de brindes. Estiveram presen-
tes Neide Gonçalves, esposa
do presidente da AOMESP, Cel
PM Jorge Gonçalves; e a vice-presi-
dente da Diretoria Executiva, Cel PM
Hilda Magro. O Maj PM Ismael Xavier
de Oliveira, diretor da regional, tam-
bém teve o prazer de receber a Cel PM
Eliane Nikoluk Scachetti, comandan-
te do CPI/1.

No dia 6 deste mês, dezenas
de associados e seus familiares
participaram da festa do Dia das
Mães da Regional Ribeirão Pre-
to da AOMESP. O diretor regio-
nal, Ten PM Dalvo Rodrigues
Mango, recebeu os convidados
na Fazendinha, tradicional res-

taurante onde são realizadas as gran-
des festas da regional. Dentre os pre-
sentes estavam os conselheiros Cel PM
Ricardo Jacob (vice-presidente do
Conselho Deliberativo) e o Maj PM
Richards de Freitas Chaves, e o dire-
tor- administrativo adjunto, 1º Ten PM
Silvio Martin.Fo
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RIBEIRÃO PRETO

JACAREÍ

BAURU

SANTOS I

No dia 7 deste mês, as mulheres que
compõem o grupo de artes da Regional
Santos reuniram-se para comemorar a
Páscoa. Sempre animadas, posaram pa-
ra a foto com orelhinhas de coelho. O
diretor regional Ten PM Wilson Alves
Barreto também participou da festa.

SANTOS II

Na tarde de 27 deste mês, festa de
aniversariantes organizada por D. Lu-
rimar, esposa do diretor regional Ten
PM Wilson Alves Barreto. Como sem-
pre, muita animação e alegria entre os
aniversariantes e os convidados, todos
aplaudidos no “parabéns a você”.
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POLÍCIA MILITAR

ENTIDADES PM APRESENTAM AO GOVERNO
PROPOSTA DE REAJUSTE SALARIAL DE 15%

Depois de dois meses de
estudos, a Coordenadoria das
Entidades Representativas de
Policiais Militares (CERPM),
que congrega 17 associações,
fechou a proposta de reajuste
salarial para apresentar ao go-
verno.  Para chegar ao índice,
levou em consideração dados
técnicos como índice de infla-
ção e reajustes concedidos pa-
ra a Polícia Militar no perío-
do de 2011 a 2014, além de considerar
os limites do orçamento do Estado e a
Lei de Responsabilidade Fiscal.

A pedida é de reajuste de 15% para
este ano, e 15% para o ano que vem,
para todos os policiais militares, inclu-
indo também veteranos e pensionistas.

A proposta foi apresentada ao Co-
mando Geral da Polícia Militar no dia
11 de maio, em reunião de integrantes
da CERPM com o comandante-geral,
Cel PM Ricardo Gambaroni, e oficiais
do Estado Maior. No dia 19, ela foi en-
tregue ao Secretário da Segurança Pú-

blica, Alexandre de Moraes, em encon-
tro com representantes das associações.

Crise - Ao receber a proposta, o se-
cretário disse que não falaria em percen-
tual de reajuste antes de ouvir a análise
das secretarias da Fazenda e do Plane-
jamento. No entanto, prometeu empe-
nho em todos os aspectos que visem à
valorização do policial militar, não ape-
nas na questão salarial. “Não é um fa-
vor”, disse. “É minha obrigação, meu
dever, valorizar o trabalho daqueles que
se arriscam todos os dias para fazer da

Polícia Militar do Estado de
São Paulo a melhor do país.”

Moraes disse que o docu-
mento que recebeu das asso-
ciações marca o início dos en-
tendimentos com o governo a
respeito da questão salarial.
Ele prometeu “esticar” o má-
ximo possível o percentual em
negociação, mas lembrou que
o Estado sente os reflexos da
crise por que passa o Brasil.

“A União não nos repassa verba do fun-
do nacional de segurança há muito tem-
po”, afirmou.

Nossa participação - A AOMESP

participou de todas as etapas da nego-
ciação de reajuste salarial. O presiden-
te da Diretoria Executiva, Cel PM Jor-
ge Gonçalves, esteve nas reuniões pre-
paratórias e na reunião com o Coman-
do Geral. A vice-presidente da Direto-
ria Executiva, Cel PM Hilda Magro,
compareceu ao encontro com o Secre-
tário da Segurança Pública.

Diretores de várias associações es-
tiveram na Assembleia Legislativa na
tarde de 25 deste mês para uma reunião
de “valorização do profissional de se-
gurança pública” com o deputado esta-
dual Cel Álvaro Batista Camilo. Na reu-
nião, agendada pela Coordenadoria de
Entidades Representativas de Policiais
Militares (CERPM), o deputado pediu
aos diretores das associações que façam

do reajuste salarial a “prioridade zero”
de suas administrações nos próximos
meses, e alertou a todos sobre a neces-
sidade de apoiar a CERPM.

De modo geral, o deputado consi-
dera o atual cenário favorável para os
policiais militares, em todas as frentes

políticas. Em Brasília, na
Frente Parlamentar da Segu-
rança e na Comissão de Di-
reitos Humanos; em São
Paulo, também na Frente
Parlamentar, da qual ele é o
presidente, que conta com
quase 40 deputados, entre

membros e apoiadores; e em todo o Es-
tado, onde 67 PM ocupam postos na
administração pública direta, em car-
gos de prefeitos e vereadores.

Na reunião, a AOMESP foi represen-
tada pelo 1º Ten PM Silvio Martin, di-
retor-administrativo adjunto.

REAJUSTE DEVE SER
PRIORIDADE ZERO,
DIZ CEL CAMILO
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II GUERRA MUNDIAL
O mundo está comemorando os 70 anos do fim da segun-

da guerra mundial, considerada a maior catástrofe provocada
pelo homem em toda a história. Travada em todos os conti-
nentes, com 72 nações em conflito, a guerra matou mais de
50 milhões de pessoas e mutilou outros 30 milhões. Termi-
nou em 1945 com a vitória dos Aliados, liderados por Esta-
dos Unidos, Inglaterra, França e União Soviética, contra as
forças do Eixo, formado por Itália, Alemanha e Japão.

O Brasil participou dos combates, com a Força Expedicio-
nária Brasileira, e sua mais importante ação ocorreu em feve-
reiro de 1945, com a tomada de Monte Castelo. Mais tarde,
uma série de vitórias seguidas colocou fim à guerra, com a
capitulação dos alemães em 8 de maio de 1945. O conflito,
porém, só viria a terminar realmente em 2 de setembro da-
quele ano com o bombardeio atômico americano a Hiroshima
e Nagasaki.

Setenta anos depois da capitulação dos alemães, o 2º Ten
PM Oswaldo Evangelista do Nascimento (assessor da Dire-
toria Executiva da AOMESP) foi até a cidade de Araraquara.
A convite do comandante do Tiro de Guerra 02-002, ele mi-
nistrou palestra sobre a FEB e a Segunda Guerra para uma
atenta plateia composta de cem atiradores. A palestra foi acom-
panhada de exposição de fotos e materiais originais utiliza-
dos na maior carnificina que o mundo já viu.

Também assistiram à palestra do Ten Nascimento o verea-
dor Elias Chediek, presidente da Câmara Municipal de Ara-
raquara, e os tenentes José Marino e Orlando Pires, ambos
integrantes da Força Expedicionária Brasileira que tomou
Monte Castelo. O secretário de Segurança de Araraquara,
Nino Menegatti, visitou a exposição. Nosso associado, Maj
PM Severino Oliveira, acompanhado da esposa, participou
da palestra e visitou a exposição.

O comandante do TG 02-002, Subten Otávio Wagner
Gonçalves Hermel, enviou ofício de agradecimento ao presi-
dente da AOMESP, Cel PM Jorge Gonçalves.






