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O melhor final de ano

ESTAMOS PREPARANDO PACOTES ESPECIAIS DE NATAL E RÈVEILLON
COM ATRAÇÕES IMPERDÍVEIS PARA VOCÊ E SUA FAMÍLIA.

VENDAS A PARTIR DE 3 DE NOVEMBRO
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Nós, policiais militares da ativa e veteranos, e tam-
bém pensionistas, reunidos em nossas entidades repre-
sentativas, continuamos aguardando manifestação do
Governo do Estado de São Paulo sobre nosso pedido
de reajuste salarial. O pedido – de 15% para este ano
e de 15% para o ano que vem – tem base no trabalho
elaborado pela CERPM - Coordenadoria das Enti-
dades Representativas dos Policiais Militares do Es-
tado de São Paulo. Ali foi analisado o comportamento
das receitas e despesas do Estado, bem como o im-
pacto dos gastos com pessoal e seus reflexos no orça-
mento. Tal estudo objetivou a adoção do melhor cri-
tério para atendimento do pedido entregue ao Secretá-
rio da Segurança Pública em reunião formal da Coor-
denadoria, em maio deste ano.

Consideramos que, na concessão do reajuste sala-
rial do ano passado, a Polícia Militar não teve o devi-
do reconhecimento pelo trabalho diuturno de seus
integrantes no combate à criminalidade, na preserva-
ção da ordem pública e da incolumidade de pessoas
e do patrimônio, as missões que lhe são atribuídas pe-

EDITORIAL

Governo não define o reajuste salarial

Jorge Gonçalves
Cel PM - Presidente

la Constituição Federal. Os
números estampados no ho-
lerite PM não são proporcio-
nais ao tamanho da respon-
sabilidade que temos, sequer
são suficientes para despesas basilares de parte consi-
derável dos que compõem a milícia bandeirante.

O pedido que encaminhamos ao Secretário da Se-
gurança Pública não contempla uma reivindicação
que seria, no mínimo, justa: a concessão de um rea-
juste que igualasse os salários das duas polícias, Ci-
vil e Militar, eliminando o fosso existente entre eles.
Reivindicamos, na verdade, o que é possível ao Go-
verno conceder. Não há exagero no pedido de 15%; a
atenção dada ao nosso pleito não vai, evidentemen-
te, quebrar o Estado.

A única resposta que nos chegou até agora foi para
informar que a questão está sendo discutida por duas
pastas – que não chegaram a consenso. Numa análi-
se isenta, pode-se dizer que falta a mão forte do gover-
nador para decidir a questão.



Verdades e mentiras sobre a URV

WELLINGTON NEGRI DA SILVA
Negri Advogados Associados

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

PARECERPARECER

Há tempos já não me impressiono com os boatos lança-
dos na comunidade policial-militar. Já vimos coisas do tipo
“promoções conquistadas judicialmente, em primeiro grau,
sem a menor sobrevida nas instâncias superiores”; “ALE com
valor dobrado, sendo 100% no padrão, 100% no RETP”; “in-
salubridade agigantada pela incidência conjunta no Padrão
e RETP”, etc...

Por inúmeras vezes o Escritório se vê às voltas com inda-
gações absurdas que deixam os nossos clientes eufóricos.
Chegam a pensar que estão perdendo um ou outro Direi-
to, o que os levará a prejuízos econômicos se a AOMESP não
promover aquela dita ação, mesmo que careça da necessá-
ria viabilidade jurídica. Observamos que tais informações
ganham força pela simples propagação desenfreada, dan-
do a falsa impressão de que é promissora. Nos últimos dois
anos, a onda de boatos ganhou maior notoriedade.

A AOMESP fez por merecer a confiança dos policiais mi-
litares porque conquistou ações judiciais coletivas com efei-
tos reais, concretos, na folha de pagamento de seus asso-
ciados e daqueles que vieram a se associar. Isso fez com que
outras entidades quisessem reproduzir o mesmo.

Esta adesão de novos associados e manutenção dos que
já estavam no quadro é fruto de um processo lógico. O po-
licial militar opta pela sua filiação ante a certeza de que o
benefício conquistado será superior ao que se paga a título
de mensalidade. Nada de apelativo foi feito pela AOMESP
para incentivar o fomento de novos associados. Sabe-se que
os convites aos colegas que ainda não eram associados par-
tiram dos próprios associados – coube à AOMESP abrir as
portas de sua casa aos recém-chegados.

O que quero dizer é que, cedo ou tarde, bastando exe-
cutar incontinentemente um bom trabalho representativo,
as vitórias virão; e quando isso acontecer o policial militar
fará sua avaliação íntima, focada, como deve, na exigência
de ganho econômico, para decidir sobre sua filiação ou não
a uma associação de classe.

Indiferente a esta lógica, os boatos insistem em desafiar
a inteligência da classe policial-militar. Atualmente estamos
sendo bombardeados com notícias e cartas-convites para
que o policial militar se filie, e a seguir passe a contar com o

acréscimo de 10,98% sobre os seus vencimentos, decorren-
te da correção da URV.

Isto é mentira!
Gostaria de acreditar na boa vontade do missivista, que-

ro acreditar no erro de suas conclusões jurídicas; do contrá-
rio, estamos diante de uma conduta imprudente, mesqui-
nha, movida pela simples arrecadação a título de mensalida-
de, sem o mínimo freio ético, pois tais cartas chegaram, por
exemplo, ao meu pai, já falecido e que nunca fora associado
de uma entidade de classe.

O descuido com as regras jurídicas faz pensar que o
cumprimento de sentença seja ato contínuo e certo. Ora, o
Estado pode opor embargos nesta fase e comprovar que a
PM paulista não faz jus a qualquer índice de correção. Para
isso, basta ao Estado pedir a aplicação da modulação tida na
Repercussão Geral reconhecida no RE 561.836/RN, julgada
em 26/9/2013.

A AOMESP possui esta ação de URV. Ela teve, em diferen-
tes câmaras do Tribunal de Justiça paulista, esse mesmo des-
linde; ou seja, os desembargadores entenderam que, no ca-
so da PM paulista, não há permissivo legal para o reajuste,
haja vista os servidores militares receberem seus vencimen-
tos no mês posterior ao trabalhado.

Estamos tentando, com pouquíssimas chances, quase
nenhuma, fazer com que os ministros do Supremo Tribunal
Federal apartem desta modulação os servidores militares
paulistas, pois entendemos que ainda assim os militares te-
nham tido um prejuízo de 7,9716% sobre os vencimentos.

Por todo o exposto, deixamos aqui nossa resposta acer-
ca da possibilidade de beneficiamento de 10,98% para o as-
sociado, bem como para aquele que vier a se associar à en-
tidade que oferece ganho pela via do recálculo repositório,
compensatório da URV. A resposta é negativa. Não existe
esta possibilidade. Trata-se de engano ou ignorância jurídi-
ca com total desapego humano, sem o mínimo respeito à
classe. Temos visto correspondências dirigidas não só aos
lares de familiares que já perderam seus entes, mas também
a militares e pensionistas bem idosos, que ficam preocupa-
dos ante a possibilidade de estarem perdendo algo, quando
na verdade nem existe este Direito.



5CLARINADAS DA TABATINGUERA - AGOSTO/2015

ASSUNTOS JURÍDICOS

No dia 14 de setembro, uma segun-
da-feira, a AOMESP começará a rece-
ber a documentação dos interessados
em entrar na Justiça com ações de exe-
cução dos quinquênios e sexta-parte.
Este trabalho ficará a cargo do escritó-
rio Negri Advogados Associados, res-
ponsável pelo mandado de segurança
coletivo que garantiu a vitória dos asso-
ciados nesta questão.

A Sede da Associação, em São Pau-
lo, e todas as regionais estarão com co-
laboradores instruídos para receber os
associados para assinar contrato, procu-
ração, declarações necessárias e tam-
bém para reunir a documentação. Este
será o primeiro passo para o ajuizamen-
to das execuções.

A documentação necessária é:
a) funcional e cópias do três últi-

mos holerites, no caso de policias mili-
tares da ativa e veteranos;

b) cópias do RG, do CPF, dos três
últimos holerites e da certidão de óbito
do cônjuge, no caso de pensionistas.

Custos - A AOMESP não vai cobrar
taxa alguma por este trabalho, incluin-
do nesta decisão os cálculos do valor a
receber e honorários iniciais do escri-
tório de advocacia. Os honorários só
serão devidos na ocasião do recebimen-

to do valor executado, pelo associado;
20% desse valor será destinado ao es-
critório, a título de honorários.

É bom lembrar que haverá pagamen-
to de 1% sobre o valor a receber, a títu-
lo de custas judiciais (Lei Estadual
11.608/2003 - artigo 4, I e §1º), mais as
taxas de mandados de citações e procu-
ração – no ajuizamento da ação.

Para entender melhor o assunto, re-
leia as reportagens publicadas na edi-
ção passada da Clarinadas, páginas 5 e
6 (também em www.aomesp.com.br).

Novos associados - Policiais mili-
tares da ativa, veteranos e pensionistas
poderão se beneficiar do mandado de
segurança filiando-se à AOMESP. Como
associados, poderão entrar com ação de
execução de quinquênios e sexta-parte.
Para associar-se, basta dirigir-se a uma
das regionais ou à Sede em São Paulo.

EXECUÇÕES DOS QUINQUÊNIOS E
SEXTA-PARTE COMEÇAM EM SETEMBRO

O recálculo da URV, na ocasião do
julgamento da Repercussão Geral reco-
nhecida no RE 561.836 – RN, passou a
ser exigido somente nas situações em
que os servidores “recebam seus ven-
cimentos em momento anterior ao do
término do mês trabalhado, tal como
ocorre, verbi gratia, no âmbito do Po-
der Legislativo e do Poder Judiciário
por força do art. 168 da Constituição
Federal”.

Na Polícia Militar é diferente, com
o pagamento referindo-se ao mês ante-

PM E PENSIONISTAS RECEBEM CARTA COM
PROMESSAS QUE NÃO SERÃO CUMPRIDAS

riormente trabalhado. Assim, os PM re-
cebem no quinto dia útil de setembro
os dias laborados de 1º a 31 de agosto.
De forma mais simplificada, o servidor
militar de São Paulo recebe no mês sub-
sequente ao exercício efetivo. Portan-
to, não há como acusar decréscimo cau-
sado pelo cálculo da URV em seus ven-
cimentos.

Com esta modulação no Supremo
Tribunal Federal, em sede de repercus-
são geral, as entidades de classe não po-
dem anunciar que a simples filiação irá

acarretar o acréscimo de 10,98% sobre
a folha de pagamento dos que já são as-
sociados e daqueles que vierem a se as-
sociar. Mas é o que está ocorrendo, com
uma entidade enviando milhares de car-
tas a policiais militares e pensionistas,
com esta promessa. Na verdade, confor-
me explica o advogado Wellington Ne-
gri da Silva, o Estado vai oferecer em-
bargos ao cumprimento de sentença pa-
ra zerar o dito percentual de reajuste.
“É isto que se conclui, com absoluta
simplicidade”, garante.
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As polícias militares
e a sociedade

Visando à modernização das polícias e bombeiros mili-
tares estaduais, deputados federais apresentam projeto de
lei que determina a necessidade de curso superior para in-
gresso em suas fileiras, bem como estabelece a imple-
mentação do Ciclo Completo de Polícia, permitindo a atua-
ção das polícias militares nos casos de crimes com menor
poder ofensivo e, assim, proporcionando mais tempo à
Polícia Civil para se dedicar à investigação dos crimes con-
tra a vida e o patrimônio.

Uma iniciativa que, tornada realidade, beneficiará so-
bremaneira a sociedade, que terá suas polícias (Militar e
Civil) mais eficientes e, profissional e culturalmente, pre-
paradas para combater o crime. Mas, como lamentavel-
mente o Brasil vive um período em que foi adotado o le-
ma “quanto pior, melhor”, vem um deputado estadual com
uma Proposta de Emenda à Constituição do Estado de São
Paulo (PEC), objetivando garantir prerrogativas que benefi-
ciam uma única classe (e não toda a categoria policial-ci-
vil), indo de encontro e colidindo com os reais interesses
da sociedade. Estou me referindo à PEC nº 7/15, cuja par-
te de seu teor abaixo transcrevo:

“A Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo, nos termos do § 3º, do artigo 22, da Constituição do
Estado, promulga a seguinte Emenda ao texto constitucio-
nal:

Artigo 1º – O artigo 140 da Constituição do Estado de
São Paulo e seus parágrafos passam a vigorar com as seguin-
tes redações, revogando-se o parágrafo 8º.

“Artigo 140 - À Polícia Civil, instituição permanente,

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

A adoção do Ciclo Completo de Polícia acaba de
vez com o conceito de “meias polícias” que tanto
prejudica o atendimento ao cidadão.

dirigida por delegados de polícia, integrantes de carreira
jurídica, incumbe com exclusividade, ressalvadas as com-
petências da União, as funções de polícia judiciária e a
apuração das infrações penais, exceto militares.

§1º - O cargo de Delegado-Geral de Polícia será ocupa-
do por integrante da classe de especial, ... para mandato
de 2 (dois) anos, permitida a recondução.

§2º - O Delegado-Geral de Polícia será exonerado, ...
somente por deliberação da maioria absoluta da Assembleia
Legislativa, mediante a proposta de iniciativa do Governa-
dor do Estado”.

Nas justificativas, abaixo, o autor da proposta demons-
tra de maneira clara seu desespero e seu apego ao poder,
pois o clamor social é pela segurança, e não por quem faz
essa segurança.

“Para tanto, as alterações propostas no caput do artigo
140 de nossa Constituição Estadual visam a expressar de
forma mais clara a direção institucional dos Delegados de
Polícia sobre as demais carreiras policiais civis, evitando-se
a fragmentação espúria e deletéria da hierarquia policial
civil, por meio de cisões infraconstitucionais.

Também, para melhor compreensão jurídica e seguran-
ça interpretativa, o texto destaca a exclusividade da Polícia
Civil nas incumbências de polícia judiciária e a apuração
das infrações penais, pois cabe considerar que a Constitui-
ção Federal estabelece regras e somente ela pode prever

exceções para as regras que estabeleceu, como
de fato constam expressamente em sua redação,
a exemplo da ressalva das competências da União
e as infrações penais militares.”

Entendo que a discussão sobre a expansão da
adoção do Ciclo Completo de Polícia, na persecução cri-
minal, hoje se torna necessária e fundamental para acabar
de vez com o conceito de “meias polícias” que tanto pre-
judica o atendimento ao cidadão. Assim, estamos propon-
do modificações que visam a melhor servir à sociedade, e
não garantir reserva de mercado para a atuação policial,
como essa PEC pretende. A AOMESP está acompanhando
e continua lutando pelos interesses de seus associados!
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REAJUSTE SALARIAL PM

Até o fechamento desta edição (25
de agosto), o governo não havia se pro-
nunciado a respeito do reajuste salarial
dos policiais militares – apesar das pro-
messas e da pressão das entidades re-
presentativas de policiais militares, den-
tre elas a AOMESP.

Para tratar desta questão, os repre-
sentantes das entidades reuniram-se
com o comandante-geral da Polícia Mi-
litar, Cel PM Ricardo Gambaroni, na
sede do Comando Geral. Foram infor-
mados que a proposta segue em estudo
pelas secretarias do Planejamento e da
Fazenda, que ainda não chegaram a  con-
senso.

O silêncio do governo está perto de
completar quatro meses. As negocia-
ções foram abertas pela CERPM (Co-
ordenadoria das Entidades Represen-

GOVERNO EM SILÊNCIO

Acima, reunião com o
comandante-geral no início
deste mês. Ao lado, em 19 de
maio, o secretário da
Segurança recebe documento
em que a CERPM reivindica
reajuste salarial de 15% para
este ano e 15% para o ano
que vem.

tativas dos Policiais Mili-
tares do Estado de São Pau-
lo) no dia 19 de maio. Na
ocasião, foi entregue ao se-
cretário da Segurança Pú-
blica, Alexandre de Mo-
raes, um ofício
reivindicando
reajuste salari-
al de 15% para
este ano e 15%
para o ano que
vem.

Depois da
reunião com o
comandante-geral, da qual participou a
vice-presidente da Diretoria Executiva
da AOMESP, Cel PM Hilda Magro, os
dirigentes da CERPM decidiram pro-
curar imediatamente o secretário da Se-

gurança Pública e o próprio governa-
dor na tentativa de agendar reunião pa-
ra tratar do assunto. Até o fechamento
desta edição tal encontro não havia sido
marcado.
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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

EM PREPARAÇÃO
PARA O VERÃO

Associados
PM e Pensionistas não associados
Convidados

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

TABELA DE PREÇOS - ALTA TEMPORADA
(Diária = Hospedagem + Café da Manhã)

alimentação: self-service por quilo

R$ 60,00
R$ 72,00

R$ 100,00

grátis
50%

integral

Feriado 12 de outubro

Para curtir e dançar!
 Entrada: dia 9 a partir das 18 horas
 Saída: dia 12 às 15 horas
 Transporte ida/volta em ônibus luxo saindo da Sede Sábado com baile após o jantar/música ao vivo Domingo com chá da tarde/sorteio TV LCD

Associados = R$ 160,00
PM/Pensionistas = R$ 192,00
Convidados = R$ 267,00

PAGUE EM
6 VEZES CARTÃO

DE CRÉDITO

PAGUE EM
6 VEZES CARTÃO

DE CRÉDITO

Associados
PM e Pensionistas não associados
Convidados

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

TABELA DE PREÇOS - BAIXA TEMPORADA
(Diária = Hospedagem + Café da Manhã)

alimentação: self-service por quilo

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

grátis
50%

integral

A Colônia de Férias Mares do Sul, em Itanhaém, está
passando por manutenção de preparação para o verão que
se aproxima. Até a abertura da temporada, todos os reparos
necessários serão feitos, desde as áreas comuns até os apar-
tamentos, incluindo as instalações hidráulica e elétrica. Este
mês, foi concluída a pintura externa do prédio principal.

O objetivo da Diretoria da AOMESP é oferecer ótimo padrão de atendimento e
hospedagem aos associados, seus familiares e convidados. O número e a
frequência de hóspedes tem aumentado desde o verão passado, resultado de
uma política de preços baixos e atrações como carnaval, Páscoa e festa ju-
nina. O pacote para a Festa da Primavera foi vendido em menos de 20 dias.

Pintura externa do prédio principal
foi concluída este mês.

preços válidos
até 30 de
novembro

preços a partir
de 1º de
dezembro
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QUALIDADE

COLABORADORES DAS REGIONAIS E DA
COLÔNIA EM TREINAMENTO NA SEDE

Colaboradores das regionais e
da Colônia de Férias Mares do Sul
passaram a sexta-feira, 21 deste
mês, em treinamento na Sede da
AOMESP. O foco da aprendiza-
gem foi na melhoria da qualida-
de da prestação do serviço ao as-
sociado, notadamente no que se
refere ao sistema de reservas da
Colônia. Com o verão já batendo
à porta, é preciso preparar o pessoal e o
sistema para a alta temporada que co-
meça em dezembro.

Os colaboradores puderam refazer
todos os passos de uma reserva, desde o
atendimento até a recepção na Colônia.
Foram vistos os pacotes especiais que
serão lançados rotineiramente, com des-

taque para o Natal e o Ano Novo, e tam-
bém as tabelas de preços, cálculo de es-
tadia, cancelamento de reservas, opções
de alimentação e regulamento.

Qualidade - Este ano, o sistema con-
ta com uma novidade, uma planilha por
meio da qual os colaboradores pode-

rão visualizar  todos os apartamen-
tos disponíveis e fazer o bloqueio
tão logo se efetive a reserva. Este
procedimento, que só era possí-
vel mediante consulta à Sede, pas-
sará a ser feito diretamente pelas
regionais e Colônia, o que sem dú-
vida vai agilizar o atendimento.

O treinamento foi encerrado
pelo presidente da Diretoria Exe-

cutiva, Cel PM Jorge Gonçalves. Ele
disse que a inovação no sistema é mais
uma etapa vencida por sua administra-
ção. “Nosso interesse é descentralizar
o serviço para favorecer o associado e
aproveitar o potencial das regionais”,
explicou. “Queremos a colônia com óti-
mo padrão de atendimento.”

DIA DOS PAIS

No dia 20 deste mês, associados, di-
retores, conselheiros e colaboradores
reuniram-se no salão de festas para par-
ticipar da tradicional missa em home-
nagem aos pais. O celebrante foi o pa-
dre Antuniel Ribeiro, da Diocese de
Santo Amaro.

Na homilia, ele chamou a atenção
dos fiéis para o exemplo de amor dado
por Jesus Cristo, falou da importância
dos pais na vida de todos, e destacou o
trabalho dos policiais militares, pais de
família que todos os dias agem em de-
fesa da sociedade. “O sim que Jesus disse
a nós foi o mesmo sim que recebeu de
Deus”, explicou.

AOMESP EM
ORAÇÃO

O padre Antuniel contou com a co-
laboração da Cel PM Hilda Magro, vi-
ce-presidente da Diretoria Executiva
(Salmo Responsorial); do Ten Cel PM
Moacyr Pereira da Costa, presidente do
Conselho Deliberativo (segunda leitu-
ra); do Cel PM Ricardo Jacob, vice-pre-

sidente do Conselho Deliberativo (con-
dução); e do 2º Ten PM Oswaldo Nas-
cimento, assessor da Diretoria, que fez
a primeira leitura.

Ao final, o celebrante falou da ale-
gria que sente em estar entre amigos, na
AOMESP. “Agradeço por isso”, disse.
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NECROLOGIA

Cel
6.02-5 Carlos Fernandes
13.232-2 Fausto D. Gonçalves

Ten Cel
56.519-9 Olavo Policeno Pinto

Maj
63.232-5 Francisco Marcuz

1º Ten
63.708-4 Waldemar S. Clemente
11.649-1 Juares Alves de Miranda

Subten
74.731-9 Manoel Eloizio Coelho
68.733-2 Antonio Pires Sampaio

1º Sgt
32.992-4 Domingos Tragante
42.039-5 Haroldo Antunes
31.473-A Dair Malini
21.891-0 Francisco P. da Silva
3.140-2 Miguel José Dias
13.661-1 Francisco R. Lopes
28.804-7 Aparecido E. Souza

Cb
800.051-4 João Carlos Bueno
89.490-7 Alfredo P. Silva Junior

Pensionistas
Benedita Paulino Araujo
Olive Marciano de Mello
Euphidia Edlinger Scaglioni
Neusa Zilo Gomes da Silva
Luzia da Silva Santos
Tazuko Noguchi
Jarvys Moreira Garcia
Tarcisia Lopes Pestana

Cônjuges
Maria Aparecida de Fátima da Silva
Esposa 2º Ten Marcos Garcia da Silva
Eleusa Guglielmelli de Souza
Esposa Cap Francisco Medeiro de Sousa
Ivanir Arao Xavier
Esposa Cel Jose Carlos Xavier
Sibele Nogueira
Esposa 1º Ten Euzebio Borges Nogueira
Wanda Sanches de Souza
Esposa 1º Sgt Jose Atilio de Souza
Erotildes Santina Oliveira
Esposa 1º Sgt José Oseas Oliveira

CONFRATERNIZAÇÃO

PIONEIRAS DA APMBB REÚNEM-SE
45 ANOS DEPOIS DA FORMATURA

As remanescentes da primeira tur-
ma de policiais femininas a cursar a
Academia de Polícia Militar do Barro
Branco reuniram-se em almoço na tar-
de de 25 deste mês, no Solar da Taba-
tinguera, para o 1º Encontro de Sargen-
tos de 1970. Foram momentos de mui-
ta emoção com direito a brindes, bolo e
a presença do presidente da Diretoria
Executiva da AOMESP, Cel PM Jorge
Gonçalves.

A primeira turma de mulheres da
APMBB era composta de 21 mulheres
formadas em 1967 e 1970. Elas entra-
ram na Academia em 1972, logo de-
pois da unificação das polícias, de onde
saíram como 2º Tenente PM. O come-
ço foi muito difícil, relata Nadia Maria
Prado (Turma de 1967), porque as mu-
lheres estavam entrando em reduto

masculino, e é claro que os homens não
viam aquilo com bons olhos.

Essas e outras histórias foram re-
lembradas no almoço na AOMESP, in-
clusive pelo Cel Jorge Gonçalves, que
trabalhava na Diretoria da Guarda Ci-
vil quando a Polícia Feminina foi fun-
dada. “Tenho ótimas lembranças daque-
la época”, disse. A vice-presidente da
AOMESP, Cel PM Hilda Magro, que co-
mandou a Polícia Feminina de 1995 a
1997, também relembrou passagens so-
bre a vida na ativa.

O 1º Encontro de Sargentos de 1970
foi organizado pela Ten PM Dalva Cam-
bui. Ela agradeceu ao presidente da
AOMESP pela colaboração na realiza-
ção do evento. “Não fosse isso este en-
contro não estaria acontecendo”, expli-
cou. “Que seja o primeiro de muitos.”
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GERAL

A Regional Campinas da AOMESP

adquiriu cadeiras de rodas, andadores
e muletas para montar uma sala de ma-
terial hospitalar que ficará à disposi-
ção dos associados e seus familiares. O
material será cedido por empréstimo,
sem cobrança de qualquer taxa, e pelo
tempo que for necessário. A data de devolução será determinada pela recuperação
do paciente. Eis aí um belo exemplo de amor ao próximo dado pelo diretor-regio-
nal Cap PM Renato Avelino da Silva e sua equipe.

PRONTA
PARA
AJUDAR

O almoço de con-
fraternização dos ex-
Guardas Civis será re-

alizado no dia 24 de ou-
tubro, a partir do meio-dia, no restau-
rante da AOMESP. Confirme presença
com o Ten D’Attílio (2646-4064 ou
99318-3847), ou com o Ten Nascimen-
to, na AOMESP,  3188-7500.

ALMOÇO DA
GUARDA CIVIL

CONGRESSO DA
AMAJME

O XV Congresso Nacional das Jus-
tiças Militares será realizado nos dias
19 e 20 de novembro, em Florianópolis
(SC), na Assembleia Legislativa,  Au-
ditório Deputada Antonieta de Barros.
A organização é da AMAJME - Asso-
ciação dos Magistrados das Justiças Mi-
litares Estaduais. Mais informações em
www.amajme-sc.com.br.

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

www.facebook.com/aomesp
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GERAL

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

FÓRUM DE DEBATES MOVIMENTA A SEDE

Em sentido horário: o
especialista em implantes,
Octávio Margoni Neto; Cel
Jorge recebendo o advogado
Wellington Negri da Silva; o
presidente do Conselho
Deliberativo da AOMESP,
Ten Cel Moacyr, entrega placa
de homenagem ao deputado
federal Maj Olímpio.

Toda quinta-feira, às 15 horas, de-
zenas de associados reúnem-se no sa-
lão social da Sede da AOMESP para par-
ticipar da tradicional reunião do Fórum
de Debates e Reivindicações. Para tor-
nar os eventos mais atraentes, são con-
vidados especialistas das mais diversas
áreas de interesse dos associados. No
dia 30 do mês passado, por exemplo,
quem abrilhantou a reunião foi o depu-
tado federal Maj PM Olímpio Gomes.

Ele fez um relato de sua vida de par-
lamentar em Brasília, e falou mais de
uma vez que os policiais militares pre-
cisam se mobilizar para impedir mano-
bras que prejudiquem as polícias e os
cidadãos. No leque de manobras ele ci-
tou a desmilitarização das polícias mi-
litares, a proibição de portar arma, os
salários dos policiais e a previdência.

Precatórios - O convidado do dia 6
deste mês, advogado Wellington Negri
da Silva, atraiu à reunião mais de 120
associados. Ele prestou esclarecimen-
tos sobre as ações de execução do ALE
e as de quinquênios e sexta-parte. Negri
garantiu que os precatórios vêm sendo
pagos regularmente depois que o Su-
premo Tribunal Federal estabeleceu
que os Estados devem utilizar 50% dos
depósitos judiciais para pagar os títu-

los. “Hoje, a partir da data de entrada
da ação, os precatórios são pagos no
prazo de três a cinco anos”, explicou.
Sobre o quinquênio e sexta-parte, disse
que os associados deverão receber os
atrasados (de 2003 a 2008) em preca-
tórios, e que vai tentar fazer com que os
valores correspondentes aos 36 meses
de atraso sejam creditados em folha de
pagamento.

Implantes - No dia 13, os associa-
dos assistiram a uma aula sobre implan-

tes dentários. O cirurgião-dentista Oc-
távio Margoni Neto, especialista no as-
sunto, falou sobre o desenvolvimento
da técnica e exibiu um filme que mos-
tra os detalhes do procedimento.  Octá-
vio explicou que não há contraindi-
cação para o procedimento cirúrgico;
mas para o ato cirúrgico, sim. Pacien-
tes diabéticos ou cardiopatas devem
consultar o médico para receber auto-
rização para a cirurgia.

Acompanhe as reuniões do Fórum
em www.facebook.com/aomesp.
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REGIONAIS

O diretor-regional de Ribeirão Pre-
to, Ten PM Dalvo Rodrigues Mango,
acompanhado de sua diretoria, recebeu
cerca de 1.200 associados de toda a re-
gião para a grande festa em homena-
gem ao Dia dos Pais. O evento foi reali-
zado no dia 5 deste mês, no Restauran-
te Fazendinha, casa que há muitos anos
abriga os eventos da regional.

O Ten Mango aproveitou a oportu-
nidade para anunciar a data da festa de
confraternização de final de ano: será
no mesmo local, no dia 9 de dezembro,
a partir do meio-dia.

RIBEIRÃO PRETO

Jú
lio

 C
as

tr
o

JACAREÍ A regional Jacareí homenageou os Pais no dia 7 deste mês. Dezenas de
associados compareceram para brindar, receber os presentes do diretor-
regional Maj PM Ismael Xavier de Oliveira e saborear um delicioso chur-
rasco. O presidente da AOMESP, Cel PM Jorge Gonçalves, prestigiou o
evento. Também lá estiveram os diretores Maj PM Dércio Chiconello (so-

cial e marketing), Cap PM Mar-
co Aurélio Ramos de Carvalho
(financeiro), 1º Ten PM Silvio
Martin (administrativo-adjun-
to) e os diretores regionais Cap
PM Renato Avelino da Silva
(Campinas) e 1º Ten PM Arlin-
do Lemes (Taubaté).

Na tarde de 29 de julho, os aniversariantes da
regional Santos foram recebidos com muita ale-
gria pelo diretor-regional 1º Ten PM Wilson Al-
ves Barreto e demais diretores. Como sempre, a
festa começou com muitos prêmios e foi encer-
rada com o tradicional “parabéns a você”.

SANTOS

BAURU
Toda segunda-feira, após a cos-

tumeira sauna, os associados da re-
gional Bauru fecham o programa do

dia jogando truco. O diretor-regional
Ten Cel PM Silvio Orti tem cadeira cativa.
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PERFIL

CONHEÇA O JURÍDICO DA AOMESP

De acordo com o Estatuto,
instrumento que norteia
todas as ações dos órgãos
   dirigentes da AOMESP,
cabe à Diretoria Jurídica,

dentre outras, as tarefas de:
1) “prestar assistência jurídica à Ins-

tituição e aos associados” e
2) “acompanhar todas as ações ju-

diciais e extra-judiciais de interesse da
Associação e de seus associados, quer
ajuizadas pela entidade ou por escritó-
rios advocatícios contratados”.

O Regimento Interno estende-se um
pouco mais, e atribui ao Jurídico as mis-
sões de:

1) “orientar os associados e, se ne-
cessário, encaminhá-los aos advogados
contratados ou credenciados”,

2) “manter relação e controle dos
advogados patrocinados em processos
da Entidade ou de associados, em quais-
quer instâncias, acompanhando os res-
pectivos procedimentos” e

3) “elaborar relatórios mensais das
atividades e encaminhá-los para fins de
divulgação”.

É uma lista e tanto! E ela fica ainda
mais extensa quando a rotina desta di-
retoria é analisada mais de perto. No
relatório mensal encaminhado para di-
vulgação, há vários itens que não estão
previstos no Estatuto nem no RI, mas
que aparecem todos os meses nas esta-
tísticas. Só os assuntos ligados à Decla-
ração de Imposto de Renda (retifica-
ções, emissão de DARF, liberação de
malha, processos de parcelamento...) já
preenchem uma folha inteira.

Rotina - As tarefas que lhe são atri-
buídas pelo Estatuto ocupam boa parte
do dia a dia de diretores e funcionários.
Em julho, por exemplo, foram regis-
tradas 171 orientações, pessoalmente
ou por telefone, o que dá média de 8,14
por dia! Some a isso 11 processos de
isenção de imposto de renda por mo-

léstias graves e dois processos de reti-
ficação de imposto de renda de quem
caiu na malha fina . Esses números dão
uma boa ideia do que é a rotina da Di-
retoria Jurídica – cujo trabalho mais do
que dobra em época de Declaração de
Imposto de Renda. Como a AOMESP

presta esse serviço gratuitamente aos
associados, todo mundo tem de colo-
car a mão na massa.

Pessoal - A equipe da Diretoria Ju-
rídica é formada por apenas quatro pes-
soas. O diretor-responsável é o Ten Cel
PM Norio Arita; o diretor-adjunto é o
1º Ten PM Vitor Mendes – ambos for-
mados em Direito. Paolla Zorzi e Sueli
Navarro completam a equipe.

Serviço
Para falar com a Diretoria Jurídica
(11) 3188-7500

   ramais 509 e 511
juridico@aomesp.com.br
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RUA TABATINGUERA, 278 - CENTRO - SÃO PAULO -  3188-7500
www.aomesp.com.br

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

 Curso de dança de salão
Às segundas-feiras
Das 17 às 19 horas
Associados = R$ 15,00
Convidados = R$ 20,00

 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

Estacionamento
Associados, 2 horas grátis

Após, R$ 2,50 por hora

 Barbearia

 Podologia

 Cabeleireira

 Iridologia

 Dentista

 Massagem

 Restaurante

ENFERMARIA

Um shopping
de lazer, beleza e saúde

SEDE SÃO PAULO




