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FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

“Dá ao povo para que coma, assim diz o Senhor.”
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INFORMÁTICA
FAÇA O CURSO DA AOMESP

INFORMÁTICA
FAÇA O CURSO DA AOMESP

QUINQUÊNIOS
E SEXTA-PARTE
EXECUÇÕES COMEÇAM
EM 1º DE SETEMBRO

QUINQUÊNIOS
E SEXTA-PARTE
EXECUÇÕES COMEÇAM
EM 1º DE SETEMBRO

SOLAR DA TABATINGUERA
DIRETORIA INVESTE EM

MELHORIAS E SEGURANÇA

SOLAR DA TABATINGUERA
DIRETORIA INVESTE EM

MELHORIAS E SEGURANÇA



NOITE DA PRIMAVERA
NO FERIADO DA INDEPENDÊNCIA / 7 DE SETEMBRO
3 NOITES DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ

BAILE DA PRIMAVERA NO SÁBADO
TRANSPORTE EM ÔNIBUS CATEGORIA LUXO

Ônibus saindo da Sede da AOMESP na sexta-feira, 4, às 17 horas
Retorno da Colônia na segunda-feira, 7, às 15 horas

Associados:
R$ 135,00

em 6 parcelas no
Cartão Crédito

RESERVAS EM SÃO PAULO: (11) 3188-4713  /  3188-4716

MESA DE FRUTAS - LANCHES - SALGADINHOS - CALDOS - SUCOS - BAILE COM MÚSICA AO VIVO

RESERVAS EM SÃO PAULO: (11) 3188-4713  /  3188-4716

COLÔNIA DE FÉRIAS MARES DO SUL - ITANHAÉM (SP)
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DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente

Cel PM Jorge Gonçalves

Vice-presidente
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A AOMESP, por meio de seu contratado Negri Ad-
vogados Associados, obteve, além de outras, duas vi-
tórias grandiosas na Justiça. Uma delas foi em rela-
ção ao ALE; outra, a que se refere a recálculo de quin-
quênios e sexta-parte. Objetivo atingido, começa a se-
gunda parte do trabalho, que é a cobrança efetiva
desses valores atrasados. No caso do ALE, é preciso
que cada associado entre com uma ação de cobran-
ça individual, o que já está sendo feito desde o come-
ço deste ano.

Para agilizar o processo de cobrança, em benefí-
cio do associado, estamos trabalhando em conjunto
com os advogados no tocante à comprovação de que
o titular da ação é mesmo nosso associado. Não eco-
nomizamos esforços para tal. Até agora, já listamos
cerca de 10 mil associados, emitindo a declaração
de filiação à AOMESP, para que, no julgamento, não
haja dúvida da idoneidade do reclamante. Este tra-
balho está sendo feito aqui na Presidência, de onde
saem listas diárias, assinadas por mim em papel tim-
brado, diretamente para a formalização do processo.

EDITORIAL

Esforço que vale a pena

Jorge Gonçalves
Cel PM - Presidente

Em relação à cobrança
dos quinquênios e sexta-par-
te, já definimos com o dr. Ne-
gri a estratégia para as execu-
ções que vão começar no dia
1º de setembro. Todos serão informados com antece-
dência sobre o que será preciso fazer para tal. Podem
ficar tranquilos; não há necessidade de correria, to-
das as providências estão sendo tomadas.

O mesmo esforço dispensado às ações é direcio-
nado a outras atividades e necessidades da Associa-
ção, e várias delas são retratadas nesta edição: a tro-
ca das janelas do Solar, o cuidado com o relaciona-
mento interpessoal de funcionários e diretores – que
se reflete na qualidade do serviço prestado, o aniver-
sário dos associados, o investimento na Colônia...

Imperioso salientar que tudo isso só tem sido possí-
vel graças ao apoio e à confiança que os associados
depositam em nossa administração, em nossa serie-
dade ao gerenciar aquilo que pertence a esta grande
comunidade chamada AOMESP.



Compra de imóvel novo: direitos e deveres

WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI
Negri Advogados Associados

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

PARECERPARECER

Nos últimos anos, através de estímulos governamentais,
houve um crescimento exponencial na oferta de imóveis no-
vos; na mesma esteira, cresceram os conflitos oriundos des-
sas relações. No atual momento de arrefecimento da econo-
mia, eles se acentuam.

Uma ocorrência que está se tornando habitual é aquela
em que o comprador desiste da compra, haja vista não con-
seguir mais suportar com o pagamento das parcelas do fi-
nanciamento. Nestes casos, é necessário saber que, mesmo
que o contrato disponha que o comprador irá perder a inte-
gralidade dos valores pagos, tais cláusulas são ilegais, visto
que somente é possível ao vendedor reter valores dos gas-
tos que teve com a venda do imóvel (publicidade, correta-
gem, dentre outros), que pode girar em torno de 25% do
montante pago. Frise-se, jamais a integralidade.

Nesta esteira, ainda surgem novas abusividades por par-
te do vendedor, como por exemplo determinar que a devo-
lução dos valores pagos sejam realizados somente após o
término da obra. Ocorre que os Tribunais já decidiram que
isto caracteriza vantagem exagerada em favor do vende-
dor; e assim a devolução deve ser imediata, pois o constru-
tor já poderá ofertar o imóvel para outra pessoa. Não há co-
mo justificar essa abusividade.

A atual dificuldade econômica poderá atingir não somen-
te o comprador do imóvel, mas também o empreendedor, e
isto poderá refletir na demora da entrega do imóvel. O Su-
perior Tribunal de Justiça – STJ vem decidindo que, quando
isto ocorrer, a construtora deverá arcar com todos os da-
nos materiais sofridos – como as despesas que o consumi-
dor terá de arcar com outra moradia – ou então o pagamen-
to de valor correspondente ao aluguel do imóvel não entre-
gue, como também lucros cessantes e multa contratual.
Neste particular, mesmo que o contrato seja omisso quanto
a tal possibilidade (pagamento de multa pela demora na en-
trega do imóvel), os Tribunais têm entendido que a multa é
a mesma a que o comprador é obrigado a pagar em caso de
inadimplência.

Outra questão que é alvo de conflitos recai sobre a co-
missão de corretagem. Em princípio, o responsável pelo seu
pagamento é aquele que contratou o serviço do corretor.
Normalmente, nos empreendimentos de imóveis novos, as
incorporadoras e construtoras contratam corretores para fa-
zer a venda; nestes casos, quando o comprador se dirige até
o local da construção, onde normalmente há um “stand” de

vendas, ou então entra em contato através do site da em-
presa, o pagamento da corretagem é de encargo exclusivo
do vendedor, já que fora este que designou-os para tal ser-
viço.

Só caberá ao comprador o pagamento da comissão de
corretagem quando este contratar o corretor para que este
faça a intermediação da compra de imóvel, ou seja, o com-
prador tem que ir ao corretor e solicitar os seus préstimos.

É comum o comprador ter de arcar com tal despesa
(corretagem), que não lhe compete. Para tanto, os empreen-
dedores o obrigam a assinar um contrato de corretagem,
como também pagar a comissão e o valor do pagamento da
entrada da compra do imóvel com cheques distintos, visan-
do, assim, a dificultar a caracterização da conduta abusiva
praticada. No entanto, ela o é, como também a cobrança da
chamada taxa de Serviço de Assessoria Técnica Jurídica Imo-
biliária – SATI.

A SATI, que normalmente é cobrada no percentual de
0,88% do valor do imóvel negociado, visa a remunerar o
serviço de assessoria jurídica supostamente prestado na
aquisição do imóvel (análise econômica, assessoramento na
assinatura do contrato, dentre outros), no entanto, no mais
das vezes o serviço inexiste e o comprador é obrigado a
pagá-lo, pois sem o seu pagamento não se fecha o negócio.
Tal cobrança é abusiva, pois ninguém é obrigado a contra-
tar um serviço que não deseja, e também, que, como já dito,
nem é prestado, desta maneira. Como a cobrança é abusiva,
os tribunais vêm decidindo pelo seu ressarcimento.

Para evitar futuros dissabores, recomenda-se que se leia
com toda atenção todos os documentos fornecidos para
assinatura, e que não os assine de imediato; leve-os para
casa e faça uma leitura minuciosa antes de firmá-los.

Também é boa conduta a de guardar todos os documen-
tos referente ao imóvel, inclusive os materiais publicitá-
rios. Sendo possível, é aconselhável acessar o sítio do imó-
vel na internet, e imprimir ou fazer “download” de todos os
documentos do empreendimento, como também solicitar
cópia do memorial descritivo. Neste documento serão en-
contrados o tipo de piso que será utilizado, revestimento,
louças sanitárias, torneiras e outros; desta forma, se na en-
tregue do imóvel houver divergência entre o existente e o
descrito em tal memorial será possível solicitar que a cons-
trutora cumpra integralmente o ali determinado ou a pagar
a indenização pertinente.
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ASSUNTOS JURÍDICOS

Na última semana deste mês, os ad-
vogados do escritório Negri Advogados
Associados reuniram-se com o presi-
dente da AOMESP, Cel PM Jorge Gon-
çalves, para traçar a estratégia de exe-
cução das ações de quinquênios e sex-
ta-parte. O trabalho vai começar em 1º
de setembro.

Não convém dar publicidade à es-
tratégia definida. No entanto, é possí-
vel adiantar que o interessado terá, em
algum momento do processo, de dar
procuração aos advogados da AOMESP,
cópias de holerite e funcional. O advo-
gado Wellington Negri da Silva, titular
do escritório, avisa que nada será feito
às pressas. Todos serão informados an-
tecipadamente sobre o que fazer.

Para o advogado, a jornada jurídica
está muito perto de um fim glorioso e
justo. Ele afirma que todos os argumen-
tos do Estado “foram à lona”, e a situa-
ção agora é imodificável. O Escritório
vai agir com a máxima celeridade pos-
sível. “Todos os associados, desde que

QUINQUÊNIOS E SEXTA-PARTE: EXECUÇÕES
COMEÇAM EM 1º DE SETEMBRO

queiram e ajam para este fim, recebe-
rão o que lhes é de direito”, garante.

Inalterada - A situação do Manda-
do de Segurança Coletivo para recálculo
de quinquênios e sexta-parte, cujos be-
nefícios alcançados vinham sendo cer-
ceados por liminar, não sofreu altera-
ção. O Estado interpôs Agravo Regi-
mental que não preenche o requisito ab-
soluto: a matéria não versa sobre ques-
tão da Constituição Federal.

Assim, o recurso já nasce sem a mí-
nima condição, diz o advogado, pois se-
gue na contramão do que  já foi assenta-
do no Supremo Tribunal Federal e no
Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo. Os quinquênios e a sexta parte
versam unicamente sobre direito local,
envolto pela Constituição Paulista, pre-
cisamente sobre o seu art. 129.

“Podemos ficar tranquilos porque
este cenário jurídico está consolidado a
inviabilizar qualquer nova tentativa es-
tatal de suspender os autos”, garante Ne-
gri.

Assim, prevalece a decisão do pre-
sidente do STF, Ministro Ricardo Le-
wandowski, cujo julgamento colocou
fim às jornadas protelatórias da Procu-
radoria Geral do Estado de São Paulo.
“Não encontramos soluções jurídicas
que sejam suficientes para o arrasta-
mento da questão sem a percepção do
que ali se conquistou em prol dos asso-
ciados da AOMESP”, explica Negri. “A
discussão está encerrada.”

PENSÃO DE FILHAS: DECISÃO
SERÁ DO PLENÁRIO DO STF

Em decisão proferida no dia 15 do
mês passado, o ministro Ricardo Le-
wandowski, presidente do Supremo Tri-
bunal Federal, acatou o pedido de limi-
nar da SPPREV e suspendeu a execu-
ção – até o trânsito em julgado – da de-
cisão do Mandado de Segurança Cole-
tivo que tratava do retorno do pagamen-
to das pensões para filhas de policiais
militares mortos, maiores de 21 anos.

Com a decisão, a questão será deci-

dida pelo Plenário do STF, o que não
tem data para acontecer. O escritório
Negri Advogados Associados já entrou
com recurso no Supremo.

Relembre - A luta da AOMESP para
que as pensões voltem a ser pagas já du-
ra mais de dois anos. O mandado de se-
gurança coletivo foi julgado pelo Tri-
bunal de Justiça de São Paulo, que or-
denou à SPPREV voltar a fazer os pa-

gamentos. A autarquia, no entanto, não
cumpriu a ordem. Em vez disso, prefe-
riu recorrer ao Supremo Tribunal Fede-
ral, sua última cartada, com um pedido
de Suspensão de Segurança.

Os argumentos da SPPREV não
convenceram o procurador-geral da Re-
pública, Rodrigo Janot Monteiro de
Barros, que no dia 2 do mês passado
declarou o STF incompetente para jul-
gar a questão. Com isso, prevaleceria a
decisão do tribunal paulista. O presi-
dente do Supremo não entendeu assim;
acatou o pedido da SPPREV e suspen-
deu a execução até que a questão seja
julgada pelo Plenário do STF.
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ASSUNTOS JURÍDICOS

ENTENDA A QUESTÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS
NA COBRANÇA DE ATRASADOS DO ALE

O pagamento das custas judiciais é uma obrigação legal

Na questão do ALE, na maioria dos casos os valores indi-
viduais superam os 60 salários mínimos, o que encaminha a
ação para ajuizamento na Justiça Comum. Aqui, de acordo
com a lei de custas do Estado de São Paulo (Lei Estadual
11.608/2003), é necessário recolher o importe de 1% do va-
lor da causa (artigo 4, I e §1º) – no ajuizamento da ação.

Há ainda as taxas de valores fixos, como as taxas de man-
dados de citações e procuração. A taxa de procuração impor-
ta em R$ 15,76 para cada autor (Lei Estadual nº 10.394/
1970 alterada pela Lei nº 216/1974, art. 48 e Decreto nº 8.381/
2014). As custas das diligências de oficial de justiça, aquela
que é paga para realizar a citação do polo passivo (expedição
de mandado de citação), está em R$ 63,75 atualmente. No
caso dos associados da AOMESP é preciso recolhê-la duas ve-
zes – porque cobra-se em dois endereços distintos: SPPREV
e Fazenda Pública.

Em matemática simples, é assim: R$ 63,75 para citar a
SPPREV + R$ 63,75 para citar a Fazenda Pública. Total de
R$ 127,50 para cada processo de 10 autores, que é o sistema
adotado pelo Escritório Negri Advogados Associados (leia
mais na página 7 desta edição).

Se o que você tem a receber, a título de atrasados do ALE,

é 50.000 reais, então o total de custas a ser recolhido será de
R$ 528,51.

A Lei Federal 12.153/2009 instituiu o Juizado
Especial da Fazenda Pública. Sua competência é julgar
“causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, até o valor de 60 salários
mínimos” (artigo 2º da lei) – o que importa hoje em
R$ 47.280,00. As ações que superarem este patamar
deverão ser julgadas pela Justiça Comum.

Por essas e outras variáveis, as custas judiciais a
recolher – na cobrança dos atrasados do ALE –  diferem
de associado para associado, o que sempre gera
dúvidas. A seguir, seguindo informações do Escritório
Negri Advogados Associados, usamos o exemplo de um
associado que tem 50.000 reais a receber para explicar
os itens que compõem as “custas”.

TROCANDO EM MIÚDOS

R$ 500,00 referente a 1% do valor da causa
R$ 15,76 referente à taxa de procuração
R$ 12,75 referente às custas do oficial de justiça nos en-

dereços da SPPREV e da Fazenda Pública
(R$ 127,50 dividido por 10 autores).

Estudos - Nos atrasados do ALE, primeiramente é feito o
cálculo para determinar a competência e saber se a ação será
julgada em juizado especial ou em jurisdição comum.

Se o valor a receber for inferior a 60 salários mínimos, a
ação será julgada em Juizado Especial. Neste caso, não se fa-
rá o recolhimento de custas, ao menos na Primeira Instância,
graças à isenção ali conferida.  Quando o valor superar os 60
salários mínimos, a ação será julgada pela Justiça Comum. E
aqui entram as custas como no exemplo dado acima.

Em síntese, as custas judiciais a recolher residem na base
de cálculo do que cada um tem a receber. É bom observar
que este valor é diferente para a maioria dos associados por-
que a base de cálculo varia de acordo com a situação de cada
um.

Lembre-se de que o ALE era escalonado em diversos va-
lores, sempre indexados à graduação e ao local de exercício.
Outra variável é a data da aposentadoria: há associados que
se aposentaram em ocasiões bem próximas à impetração do
Mandado de Segurança Coletivo. Neste caso, o intervalo cria-
do sem recebimento do ALE foi pequeno, proporcional ao
pouco tempo como aposentado.

Em raríssimas situações é possível obter a assistência ju-
diciária gratuita com a isenção total das custas. Em outros
casos, os juízes aceitam valores inferiores à causa, em relação
ao valor da execução real, apenas para efeitos fiscais. Nesses
casos, é possível recolher valores menores sem prejuízo da
execução ser integral. Mas são casos raríssimos.
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ASSUNTOS JURÍDICOS

AOMESP TRABALHA PARA
AGILIZAR PAGAMENTO DE AÇÕES DO ALE

Desde o começo deste ano, o Escri-
tório Negri Advogados Associados,
contratado da AOMESP, vem trabalhan-
do incansavelmente para dar entrada
em todas as ações de execução dos atra-
sados do ALE – benefício conquistado

na Justiça. Todos os dias, várias listas
dão entrada nas varas de execução para
que, finalmente, os beneficiados rece-
bam o que lhes é de direito.

Uma das peças do processo é a de-
claração da AOMESP, assinada pelo pre-

sidente, Cel PM Jor-
ge Gonçalves, de que
o autor da ação é mes-
mo associado. A de-
claração deve conter
nome completo, RE e
data de filiação à As-
sociação, de modo a
não deixar brecha pa-
ra devolução.

Este trabalho vem
sendo acumulado pe-

la secretária da Presidência, Ana Célia
Rinaldo, já que as demais seções estão
empenhadas em outros afazeres. Do co-
meço do ano, até o fechamento desta
edição (27 de julho), ela já checou as
informações que foram relacionadas em
1.039 declarações encaminhadas.

“Este é um apoio para que o juiz
que vai julgar a ação não tenha dúvida
da condição de associado do interessa-
do”, explica o Cel Jorge. “Nosso empe-
nho é no sentido de agilizar o trabalho.
Não lavamos as mãos; pelo contrário,
pegamos a tarefa com os advogados  vi-
sando a beneficiar o associado”, com-
plementa. O presidente destaca também
o apoio dos diretores regionais, cola-
boradores ativos nesta rotina.Ed
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Cuidando da sua saúde

PARA OS ASSOCIADOS DA AOMESP, 10% DE DESCONTO NA
COMPRA DE UM KIT (valor especial para aposentados)

AGENDE SUA VISITA COM NOSSOS TERMOTERAPEUTAS - joaominervino18@gmail.com
João Minervino

98842-5849  /  99861-0309
Belchior

2043-0027  /  95151-2818
Adriana

97446-2401

* Lombalgia
* Desvio de coluna
* Bico de papagaio
* Dores Nervo Ciático
* Hérnia de disco
* Torcicolo
* Cervicalgia
* Dor de cabeça
* Bursites
* Formigamento
* Fibromialgia
* Artrose e artrite
* Reumatismo
* Fadiga corporal
* Contusões
* Dores musculares
* Pés cansados/doloridos

* Cãimbras
* Osteoporose
* Prisão de ventre
* Sinusite
* Bronquite
* Derrame
* Pós infarto controlado
* Má circulação
* Inchaço
* Dores nas pernas
* Gordura localizada
* Celulite estética
* Insônia
* Estresse
* Baixa auto-estima
* Irritabilidade
* Depressão

SITUAÇÕES CLÍNICAS

VIBROMANTA

Oferece relaxamento em todo
corpo proporcionando uma
enorme sensação de bem-
estar, ajudando a eliminar
pesos e medidas com mais
facilidade.

Almofada
Térmica Digital

Esteira
Térmica Massageadora

Magnólia
99562-6546  /  95806-4505
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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

NOITE DA PRIMAVERA
NO FERIADO DA INDEPENDÊNCIA

No feriado da Indepen-
dência, de 5 a 7 de setem-
bro, a Colônia de Férias es-
tará lotada de novo. Lan-
çado no começo de julho,
o pacote que inclui a Noite
da Primavera é um suces-
so de público. Dois ônibus
já estão com todos os luga-
res tomados, e a saída será
na sexta-feira, 4, da Sede.

O cardápio da festa pro-
gramada para o sábado, 5,
já está definido: farta me-

sa de frutas, lanches, salga-
dinhos, caldos e sucos. Os
dançarinos podem se pre-
parar para o baile com mú-
sica ao vivo, com tecladis-
ta, e seleções especiais ao
gosto de todos. Se o tempo
estiver bom, a festa será no
Conjunto Aquático; se não,
na área do restaurante.

Há poucos apartamen-
tos disponíveis. Portanto,
se você pretende participar,
corra para fazer a reserva.

Com tempo bom, a Noite da Primavera será no Conjunto
Aquático. Reserve já seu lugar .

EM BREVE RESERVAS PODERÃO
SER FEITAS NAS REGIONAIS

No começo de agosto a AOMESP vai
implementar um sistema de controle de
ocupação da Colônia de Férias para fa-
cilitar a vida dos associados do interior
do Estado. Hoje, as reservas solicitadas
nas regionais dependem de confirma-
ção da Sede, que tem o mapa de ocupa-
ção e pode liberar ou não o apartamen-
to desejado pelo associado.

Com o novo sistema, os atendentes
das regionais poderão ver quais aparta-

mentos estão disponíveis, e em quais
períodos, e assim fazer o bloqueio da
unidade desejada sem precisar de con-
firmação da Sede.

Tudo será muito simples e prático,
objetivando dar mais velocidade no pro-
cesso da reserva e também maior con-
trole da ocupação. Na temporada de ve-
rão que está se aproximando, aumen-
tam os pedidos de reserva. Quanto mais
ágil for o sistema, melhor para todos.

PROMOÇÕES APROVADAS

Na baixa temporada deste ano, a Di-
retoria lançou mão de promoções para
atrair os associados. Nos feriados pro-
longados ou datas especiais como a Pás-
coa, foram oferecidas estadias a preços
convidativos e facilidade de pagamen-
to. O pacote da Independência (acima)
é um bom exemplo. O período normal
de três dias, que custaria 135 reais à vis-
ta, está saindo pelo mesmo preço mas
com vantagens: pagamento em seis par-
celas, transporte grátis e festa com jan-
tar incluído. Resultado? Colônia lotada!
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Entre com contato, faça-nos uma visita ou acesse nosso site. Teremos prazer em atendê-lo!
Rua 24 de Maio, 35 - 15º andar - Conjunto 1502 - República - CEP 01041-001 - Edifício Palácio do Comércio - SP/SP

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

CRÉDITO CONSIGNADO
PARA MILITARES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS

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

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

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

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

Sujeito à disponibilidade de margem consignável

(11) 3361-5495
(11) 3361-5496

EVENTOS

ANIVERSARIANTES DE JUNHO E JULHO
     ssociados nascidos em junho e ju-

lho, acompanhados de familiares e ami-
gos, lotaram o Salão Social da AOMESP

na tarde de 14 deste mês para comemo-
rar mais um aniversário. Foi uma ceri-
mônia muito carinhosa, com entrega de
presentes, corte do bolo, homenagem
especial do Coral AOMESP e o baile ao
som do tenor Klébio Jakson.

Em sua mensagem aos aniversari-
antes, o presidente da Diretoria Execu-
tiva, Cel PM Jorge Gonçalves, disse que
a festa é uma oportunidade que a Asso-
ciação tem para mostrar que reconhece
o valor dos associados. “Hoje comemo-
rarmos o dia mais importante de nos-
sas vidas, o dia em que despertamos pa-
ra o mundo”, disse. “Em nome da Dire-
toria e dos conselhos, desejo felicidade
a vocês e espero que estejam conosco
sempre para que possamos continuar
trabalhando em prol de todos os asso-
ciados”, disse, sob aplausos.

Em seguida, o presidente recebeu
no palco Michel Chelala, presidente da
Academia Brasileira de Artes, Histó-
ria e Literatura. Ele entregou o Diplo-
ma Votos de Louvor à AOMESP por “sua
contribuição e dedicação, conquistan-
do assim o reconhecimento de nossa so-
ciedade, nosso respeito e admiração”.
O presidente agradeceu pela honraria e
observou que só consegue fazer uma boa
administração “porque conta com a
companhia, apoio e ajuda de todos os
associados”.

A

Klébio Jakson, Cel Jorge e Chelala:
homenagem à AOMESP.
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ADMINISTRAÇÃO

NECROLOGIA

NOVOS ARES NO SOLAR

Na primeira semana de agosto começarão as obras de substituição das seis
janelas do salão do Solar da Tabatinguera, onde são realizados os bailes das quar-
tas-feiras. As novas janelas estão sendo fabricadas em alumínio, com pintura ele-
trostática na cor branca, e serão assentadas em pedra de ardósia. O prazo para exe-
cução da obra é de 90 dias.

EXTINTORES EM
MANUTENÇÃO

Este mês, todos os extintores de
incêndio da Sede da AOMESP passa-
ram por revisão. São 14 unidades
com água, dez com pó químico e 15
com gás carbônico. Além da troca e
recarga de conteúdo, foram inspecionadas as mangueiras e válvulas, com troca das
que não estavam em condições adequadas. As unidades fixas (hidrantes) também
passaram por inspeção, com regulagem dos esguichos e testes de mangueiras. A
validade do serviço é de um ano.

AMBIENTE LIVRE DE INSETOS
No primeiro final de semana deste mês, foi aplicado veneno

contra pragas urbanas na Sede da AOMESP. O trata-
mento contra insetos (desinsetização) foi feito por
meio de micropulverização em todas as salas do tér-
reo, primeiro e segundo andares, casas de máquinas
de elevadores e ambientes do primeiro e do segun-
do subsolo. Contra ratos (desratização) foram colo-

cadas caixas de segurança com iscas parafinadas, gi-
rassol e pó químico em pontos estratégicos das áreas

comuns do prédio todo, além da área externa.
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Cel

1.590-3

Cap

71.868-8

70.057-6
6.570-6

1º Ten

20.316-5
5.905-6
19.749-1

2º Ten

43.303-9
8.641-0

Subten

69.642-A

1º Sgt

41.415-8
747-1
12.592-0
43.441-8

3º Sgt

821.655-0

Pensionistas

Tereza Borghiere
Orlanda Salvador Tosatto
Honorata Batista dos Santos Tinoco
Aparecida Vera Silva
Vanda Teixeira
Doralina Rita de Jesus Cunha
Anezia Nasciben Meneghette

Cônjuges

Niziel Fernandes Borges,
do 1º Sgt Danilo Leal Lopes

Dalva Dias,
do 1º Ten Floro Valeo

Maria do Carmo Santos Tavares,
do 1º Sgt Celso Ramos Tavares

Uriel de Macedo Sarkis,
da 2º Ten Rosa Maria Souza Sarkis

Eugênio G. Lau de Carvalho

João Pedro Leite Filho
Francisco M. de Souza
José Maria Cardoso

Antonio Estevo G. Marques

João Benedito do Prado
Ironcide Gomes

Júlio Milton Miguel
João Ferraioli

Idalino de Oliveira

Antonio Ricca

Benedicto Geraldo Carvalho
Anselmo Gonçalves da Silva
José Roberto Favaro

Hélio Moreira da Silva Jr
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GERAL

FÓRUM DE DEBATES COM
CONVIDADOS TODA SEMANA

Participaram do Fórum de Debates
e Reivindicações da AOMESP, este mês,
o deputado estadual Cel PM Paulo A-
driano Lopes Lucinda Telhada (dia 2),
a nutricionista Ananda Luysa Trindade
Souza, que trabalha na Subsistência da
Polícia Militar (dia 16) e a médica ge-
riatra Danielle Oyama, da Cruz Azul
(dia 23). O deputado federal Major Sér-
gio Olímpio Gomes fechou o mês no
dia 30 (após o encerramento desta edi-
ção).

Os associados têm aprovado a ini-
ciativa da Diretoria, de diversificar a
pauta das reuniões, o que começou a
ocorrer no início deste ano. Os assun-
tos de Política e Segurança Pública,
com a presença de deputados e especia-
listas, dividem espaço com profissionais
da área da saúde. O Fórum já recebeu
também representantes e dirigentes de
entidades coirmãs.

A parte final das palestras é reserva-
da para perguntas dos associados, sem-

pre gentilmente atendidos pelos convi-
dados, que fazem questão de deixar
mensagens positivas. A médica Da-
nielle Oyama, por exemplo, disse que
os geriatras querem que as pessoas te-
nham autonomia e independência. Por
autonomia entende-se “poder de deci-
são”; por independência, “fazer as coi-
sas sem precisar dos outros”.

Ao final das reuniões, que são con-
duzidas pelo Cel PM Ricardo Jacob,
vice-presidente do Conselho Delibe-
rativo da AOMESP, ou pelo diretor Maj
PM Dércio Chiconello (Social e Marke-
ting), os convidados recebem um diplo-
ma de participação com um agradeci-
mento.

As reuniões do Fórum de Debates e
Reivindicações são realizadas às quin-
tas-feiras, às 15 horas, e são noticiadas
no site e no facebook. A programação
completa dos eventos do mês (palestras,
reuniões, bailes, festas...) está no ende-
reço www.aomesp.com.br/agenda.

Nutricionista Ananda Médica Danielle Cel Telhada
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www.aomesp.com.br@
www.facebook.com/aomesp
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ADMINISTRAÇÃO

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 LANÇA CURSO DE
INFORMÁTICA NA SEDE

Estão abertas as inscrições para o
Curso de Informática da AOMESP,
direcionado especialmente para o pes-
soal da terceira idade. As aulas serão às
terças e quintas-feiras, das 8h30 às 10
horas, e das 10h30 ao meio-dia. À tar-
de, das 13h30 às 15 horas, e das 15h30
às 17 horas. As inscrições devem ser
feitas na Diretoria Social e Marketing.
São dez vagas por horário. Para os asso-
ciados, a taxa é de R$ 50,00 por mês;
para não associados, R$ 80,00 por mês.

Quem não sabe nada de computa-
dores vai começar no Nível 1 (navega-
dores, ferramentas, como gravar e co-
piar CD/DVD, introdução ao Office e
ao Word etc.). Os iniciados vão conhe-
cer o Power Point, o Excel, o Windows,

instalação de impressoras e de progra-
mas, recuperação de sistema e ferra-
mentas diversas. O curso tem duração
de quatro meses.

PESQUISA MOSTRA
COLABORADORES
SATISFEITOS

Uma pesquisa realizada pela Work
Medicina do Trabalho comprovou o
bom ambiente que reina entre os cola-
boradores e chefias na sede da AOMESP,
com destaque para a valorização pro-
fissional e a responsabilidade que cada
um tem no desempenho de suas tarefas.
A pesquisa foi realizada em maio, com
21 colaboradores, a metade do corpo
de funcionários da Sede.

O ponto que mais chama à atenção
nas respostas é o gosto pelo ato de tra-
balhar, respondido positivamente por
absolutamente todos os colaboradores.
Mais de 90% consideram seu trabalho
dinâmico, estimulante e desafiador, e
criativo para a totalidade dos que res-
ponderam à pesquisa. O relacionamen-
to interpessoal, que é de fundamental
importância para o bom andamento do
trabalho, é considerado ótimo por 85%
dos colaboradores, que declararam se
dar bem com os colegas e as chefias.

Para o presidente da Diretoria Exe-
cutiva, Cel PM Jorge Gonçalves, a pes-
quisa é um atestado para o trabalho rea-
lizado pela direção em prol de um bom
ambiente de trabalho. “Nós procuramos
tratar bem a todos, sem distinção, dan-
do autonomia e responsabilidades. Para
mim, esses são os aspectos mais impor-
tantes para uma pessoa se sentir bem
em seu trabalho”, avalia.

Outros itens avaliados na pesquisa,
com relação às condições de trabalho,
estão sendo estudados pela Diretoria
com vistas a melhorias.
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REGIONAIS

EM CAMPINAS, CÂMARA
HOMENAGEIA ASSOCIADO

No final de abril, o associado Cel PM Germano Denisale
Ferreira foi homenageado pela Câmara Municipal de Campi-
nas com a medalha “Exemplo Digno”. Compareceu ao ato o
diretor-social da Regional Campinas Ten PM João Carlos da
Fonseca Sobrinho. Diretores, associados e funcionários da
Regional cumprimentam o amigo pela merecida homenagem.

JACAREÍ EM CAMPINAS
No dia 17 de junho, diretores e alguns associados da Regio-

nal Jacareí da AOMESP estiveram em visita à Regional Campi-
nas. Além do estreitamento da amizade, aproveitou-se a opor-
tunidade para comparar as atividades administrativas e soci-
ais, a fim de que pudessem melhorar os serviços prestados aos
associados. As colaboradores Allana (Jacareí) e Aline e Ja-
queline (Campinas) trocaram ideias a respeito dos procedi-
mentos de trabalho. Na foto, da esquerda para a direita, estão o
Ten Teles, Cap Avelino, Maj Ismael, Sgt Mozart, Sgt Claré, Maj
Fonseca, Ten Ewel, Cap Aser e Ten Sobrinho.

O governador Geraldo Alckmin esteve no pier da Ponta da
Praia, em Santos, no dia 4 de julho, para fazer a entrega de vários
equipamentos para o Corpo de Bombeiros. Dentre esses equipa-
mentos estava uma lancha de salvamento marítimo
que foi batizada de “Cmt Barreto”, uma homenagem
ao Cel PM Roberto Torres Barreto, falecido em 15 de
agosto do ano passado. O Cel Barreto, que era nosso
associado, foi um dos pioneiros na implementação do
salvamento marítimo na região, em 1960. Por oca-
sião de seu falecimento, a Câmara Municipal de San-
tos homenageou-o com um minuto de silêncio.

MERECIDA HOMENAGEM

O Cel PM Barreto e a lancha que leva seu nome.

Erramos na edição
passada ao grafar o
nome de nossos
colaboradores ao
lado, com o novo
uniforme. São eles:
Lucides (à esq.),
Flávia, Ana Célia,
Humberto, Nilde e
Ester.

O Ten PM Daniel D’Attílio avisa que o almoço de
confraternização dos ex-Guardas Civis será realizado
em outubro, no restaurante da AOMESP. Como sempre,
será muito emotivo, uma oportunidade para os compa-
nheiros de outrora aliviarem as saudades. Em breve in-
formaremos a data e o horário do evento.

ALMOÇO GUARDA CIVIL
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Solidariedade é
preciso!

Há algum tempo os policiais inativos, praças e oficiais,
destilam ponderável ressentimento diante da indiferença
de seus colegas da ativa, que de forma incompreensível
mantêm inexplicável alheamento à pessoa do inativo quan-
do este procura solucionar qualquer problema, nos quar-
téis.

A função de cada oficial na atividade, guardadas as ex-
ceções, é o canteiro onde semeiam a vaidade, decorrente
do exercício do poder de agir. Essa realidade não está ade-
quada ao preparo das praças e principalmente ao contínuo
aprendizado dos oficiais, através dos cursos que fazem,
onde se reconhece qualidades intelectuais e cultura diver-
sificada, e é, precisamente por esta razão, que não se com-
preende o comportamento inamistoso dessas praças e ofi-
ciais para com os inativos.

Em abono a essa assertiva que se lamenta, transcreve-
mos o que disse com boa razão o Comandante-geral Cel
PM João Sidney de Almeida, tempos atrás:

“... Quando individualmente precisam de uma simples
informação, muitos se decepcionam porque os policiais
militares da ativa não dispensam a eles a atenção que por
direito e moral conquistaram. Aqueles da Reserva e os Re-
formados precisam sentir que são respeitados não só pelo

que deram pela Corporação, mas também pelo que repre-
sentam como patrimônio.” (BG nº 161, de 25/8/1993).

Embora todos os policiais militares inativos não tenham
de per si o poder de agir como antes, não perderam toda-
via seus direitos e suas prerrogativas constitucionais, que
nenhuma lei ordinária poderá afastá-las, e assim não pode-
rão os companheiros da ativa ignorá-las.

Os policiais militares inativos não perderam seus
direitos e suas prerrogativas constitucionais, e assim
não poderão os companheiros da ativa ignorá-las.

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

Por essas e outras razões, os oficiais e praças inativos da
Reserva e Reformados, hoje chamados de veteranos, bus-
cam a Associação dos Oficiais Militares do Estado de São
Paulo, que no dizer do ex-presidente Cel Edilberto de Oli-
veira Melo, é “seu último quartel”. É onde os associados
se reúnem na “Praça dos Amigos”, com liberdade, confor-
to e apoio incondicional do atual presidente, Cel Jorge Gon-
çalves, onde também troca-se a palavra amiga, do compa-
nheirismo, da amizade adquirida e muitas vezes consolida-
da nos corredores e pátio dos quartéis.

O tratamento inamistoso entre o pessoal da ativa e ina-
tivos é fator de constrangimento para a maioria dos inati-
vos, e que os menos tolerantes chegam a admitir insulto e
humilhação.

Portanto, esse imaginário “paralelo 38” deve ser aboli-
do, tendo em vista que somos originários de Corporação
Militar que há mais de século e meio de existência marca
sua história nas mais variadas intervenções pela causa da
paz, da ordem e da lei, em vários pontos do território bra-
sileiro.

Ainda com referência ao pronunciamento do Cel PM
João Sidney de Almeida, fica para lembrança de todos o
que ele diz com muita propriedade:

“Dentro do quadro de policiais militares que hoje são
inativos podem estar nossos pais, irmãos, e, por que não
dizer, todos os nossos amigos e, futuramente, estaremos
nós também.”

Com base na reciprocidade de conduta, diz a lenda que
uma tribo indígena havia por tradição conceder
aos mais velhos da tribo, aqueles que não tinham
mais condições de sobrevivência individual, a hon-
ra de ser encaminhado ao centro da floresta, es-
coltado pelos mais jovens da tribo, para morrer

com dignidade. Certa feita, um desses velhos índios, ao ser
conduzido para o seio da floresta, sentou-se numa pedra e
começou a chorar; os jovens blasfemaram contra ele, mal-
trataram-no por estar quebrando a tradição. Perguntaram
por que estava chorando, e o velho índio respondeu: “Meus
jovens, não choro por mim; choro por vocês que irão fazer
amanhã a mesma caminhada que faço hoje.” Pense nisso!






