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Seis anos atrás, no começo de nossa administra-
ção, planejamos nossa AOMESP a partir da racio-
nalização de gastos, emprego dos meios disponíveis e
seriedade na administração dos recursos. Nosso obje-
tivo, à época, era fortalecer e perpetuar nossa organi-
zação como entidade democrática, e, ao mesmo tem-
po, defender os associados e proporcionar a eles op-
ções de lazer e de melhoria de qualidade de vida.

Seguindo à risca nosso planejamento, foi possível
realizar uma obra que nos deixa com a sensação do
dever cumprido. Nossa AOMESP é uma organiza-
ção estabilizada financeiramente, com invejável patri-
mônio, profissional no atendimento aos associados
e focada na defesa dos interesses dos policiais milita-
res e da Corporação da qual fazemos parte.

Esta edição da Clarinadas, que sai com pequeno
atraso, invadindo o mês de novembro, para publicar
as diretrizes das eleições, traz boas notícias do come-
ço ao fim. Destaco o pacote de Natal (Rèveillon es-
gotado) na Colônia de Férias a preços baixíssimos!,
o almoço da Guarda Civil e a ação social idealizada

EDITORIAL

Uma coleção de boas notícias

Jorge Gonçalves
Cel PM - Presidente

pela colaboradora Sandra
Regina Alves, do setor de Re-
cursos Humanos, um traba-
lho solidário que atraiu e en-
tusiasmou os demais cola-
boradores, conselheiros, diretores e este presidente.

Na área jurídica, registro as ações de execução de
recálculo de quinquênio e sexta-parte (uma vitória es-
petacular que obtivemos no Supremo Tribunal Fede-
ral), e nossa participação efetiva na campanha de
reajuste salarial da categoria, uma epopeia que co-
meçou logo depois do carnaval. Estamos insistindo
no reajuste, junto com as entidades coirmãs e apoia-
dos por nossos deputados estaduais, em audiência
pública e manifestações na Assembleia Legislativa,
pressionando o governo para rever sua decisão.

Sobre as eleições, o material que publicamos com-
plementa o rito previsto no Estatuto, iniciado no mês
passado ao noticiar o pleito. Convido os associados
a comparecer às urnas e registrar efetivamente sua par-
ticipação na condução de nossa AOMESP.
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PERFIL

O homem nasce
político

Ao nascer, a criança defronta-se com um mundo total-
mente estranho àquele onde viveu por nove meses. Seu
primeiro vagido é um sinal de alerta: cheguei; estou aqui,
preciso de vocês! Esse é seu primeiro ato político. Passa a
ser objeto de todas as atenções; toda a família e amigos da
família atendem aos seus reclamos e se esforçam para que
nada lhe falte. Lidera todas as atenções...

Essa é a premissa de que o homem nasce político. A
princípio, no curso de sua vida a política é exercida de
forma inconsciente, muitas vezes de forma inconsequente;
na infância, a peculiar barganha entre aquilo que os pais
querem que façam e a forma de fazer, mas nem sempre é
feito como os pais querem.

Na adolescência, já dotada de razoáveis conhecimen-
tos, entende que seus atos podem produzir consequências
positivas ou negativas, e, seja qual for a forma, tenta nego-
ciar, não só com os pais mas com terceiros, a melhor solu-
ção, sempre objetivando seu favorecimento; no caso, a
política atua como fator de acomodação.

A política está sempre presente, embora às vezes de
modo adverso; mas, com visão mais acurada, a meta per-
seguida vai fruindo resultado desejado.

Na idade madura, a política, ainda acompanhando a
vida de cada pessoa, vai priorizando atitudes que visam ao
interesse pessoal ou comum, dependendo da órbita de
atuação. A política está na relação com a namorada, com a
esposa; faz-se política na relação de trabalho, com chefes
ou companheiros; nos clubes, associações ou sindicatos;
enfim, a política se estende até nas negociações com o pa-

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

deiro da esquina, quando a credibilidade não é discutida.
Nesta fase, a racionalidade e sutileza podem orientar para
o acerto ou desacerto do que for programado, dependen-
do da habilidade verbal e conduta social adequada.

É verdade, um fato político que envolva muitas pesso-
as, uma comunidade inteira, a população de uma cidade
ou de um país, deve ser administrado com competência e
determinação na direção do interesse vital que se propõe
conquistar. É um jogo difícil; joga-se com a coragem, com
a personalidade, com o passado e o presente, com  base
cultural ou não; ficam na berlinda os principais fundamen-
tos dos valores humanos, mensura-se a moral e a capaci-
dade de unir, reunir sem amordaçar aqueles de senso críti-
co que divergirem de ideias e de propósitos. Nem sempre
o que se promete é factível, nem sempre as circunstâncias
que envolvem o objeto do poder garantem o desempenho
devotado, às vezes amarga-se com a surpresa do imponde-
rável.

Nas eleições, entre o candidato a cargo eletivo e os
eleitores, via de regra visualizam o confronto de qualida-
des; os atos praticados surtem os efeitos desejados: a con-
fiabilidade, a ética, a tolerância e o acervo de serviços pres-
tados no interesse da comunidade em que atua. Nesta tra-
jetória visam-se aos benefícios de ordem social ou mate-

rial.
Essas qualidades intrínsecas exigem, do can-

didato que se apresente a concorrer nas eleições
na AOMESP, no próximo dia 3 de dezembro, ca-
pacitação para exercer o mandato.

É necessário, ainda, que cada candidato seja avaliado
diante dessas qualidades intrínsecas; ao administrador ca-
paz de conduzir a bom termo a vida associativa, no caso
de nossa AOMESP, de mais de 20.000 associados; fiel aos
princípios de moralidade, legalidade, finalidade e razoa-
bilidade; também é necessário que inspire confiança e cre-
dibilidade aos associados, e que tenha consciência de res-
ponsabilidade no mandato que assumir em janeiro próxi-
mo.

Pense nisso!

“A Política não é uma ciência, como muitos
professores imaginam, mas uma arte.”

Bismark
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ANÚNCIO COOPMIL

AOMESP ELEIÇÕES 2015

A Diretoria Executiva da AOMESP, em ato conjunto com
a Comissão Eleitoral, baixou instrução em complemento ao
Edital de Convocação 002/2015, publicado no Diário de São
Paulo, edição de 21 de outubro de 2015. O documento esta-
belece as normas para a eleição que definirá os órgãos diri-
gentes da Associação para o quadriênio 2016/2019.

A eleição será decidida em Assembleia Geral Eleitoral
convocada para o dia 3 de dezembro de 2015, às 9 horas, em
conformidade com o Estatuto Social e Regimento Interno da
AOMESP. Na sede, as seções eleitorais estarão localizadas no
Salão Social, distribuídas pelas iniciais dos nomes dos asso-
ciados com direito a voto:

A, B, C e D 1ª seção;
E, F, G, H, I e J 2ª seção;
K, L, M, N, O, P, Q e R 3ª seção; e
S, T, U, V, W, X, Y e Z 4ª seção.
As demais seções estarão em Bauru (5ª seção), Campinas

(6ª seção), Jacareí (7ª seção), Ribeirão Preto (8ª seção), San-

VOTAÇÃO NO DIA 3 DE DEZEMBRO
NA SEDE E NAS REGIONAIS

tos (9ª seção), Soroca-
ba (10ª seção) e Tau-
baté, 11ª seção.

Se exigido, o eleitor
deverá exibir, no ato da
votação, a carteira so-
cial ou um documento
de identidade acompanhado de holerite ou comprovante
de pagamento de suas obrigações sociais.

A apuração dos votos será feita logo após o fechamento
das urnas, às 17 horas, em ato público. A Comissão Eleitoral,
presidida pelo associado Cel PM Tomaz Alves Cangerana,
divulgará o resultado no mesmo dia.

Candidatos - Concorrem nesta eleição duas chapas. A
Chapa 1 - Cel Jorge é liderada pelo Cel PM Jorge Gonçalves,
atual Presidente da Diretoria Executiva da AOMESP; e a Cha-
pa 2 - Ten Cel PM Jaime Vianna.
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ASSUNTOS JURÍDICOS

AOMESP PREPARA AÇÃO DE COBRANÇA DE
QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE

PM - Ativa e Veteranos

a) cópia simples do RG

b) cópia simples do CPF

c) cópia simples do último holerite

Pensionistas Cônjuges

a) cópia simples do RG

b) cópia simples do CPF

c) cópia simples do último holerite

d) cópia simples da certidão de óbito

do cônjuge PM

e) cópia simples da certidão de

casamento

Pensionistas Filhos/Filhas de PM

a) cópia simples do RG

b) cópia simples do CPF

c) cópia simples do último holerite

d) cópia simples da certidão de óbito

do pai ou mãe PM

e) cópia simples da certidão de

nascimento

Para entrar com ação
individual de cobrança de
recálculo de quinquênio e
sexta-parte, o associado de-
ve dirigir-se à Secretaria da
Sede da AOMESP ou a uma
das regionais para entregar
a documentação e assinar
o contrato e as procura-
ções. A ação foi ganha em
definitivo no Supremo Tri-
bunal Federal, e é “dinheiro em caixa”
segundo o Escritório Negri Advogados
Associados.

Há dois itens do recálculo a rece-
ber. O primeiro refere-se ao período em
que não houve pagamento algum – são
93 meses, de agosto de 2003 a setem-
bro de 2010 –, e esse montante virá na
forma de precatório a ser liquidado no
prazo de três a cinco anos. O outro pe-
ríodo – de setembro de 2012 até agora
– refere-se a 38 meses, mais o 13º salá-
rio, correspondente ao período que o
governo deixou de pagar. Há enorme
chance de esse valor ser pago em hole-
rite.

Associados - Como se trata de uma
vitória por meio de mandado de segu-

rança coletivo, por força de Lei somen-
te os associados serão contemplados.
Não associados podem associar-se ago-
ra à AOMESP para aproveitar os benefí-
cios da ação.

Valor - O valor a receber, que difere
de associado para associado, só será co-
nhecido depois que o contador fizer os
cálculos.

Custos - Não há despesas iniciais:
os honorários do advogado serão cobra-
dos quando o dinheiro for recebido, em
holerite ou na liquidação do precatório.
Todos poderão ser isentados das custas
judiciais (equivalente a 1% sobre o va-
lor a receber), mas esta é uma decisão
do juiz.

Material no site
Contrato e procurações podem ser

acessados no site www.aomesp.com.br.
Imprima e assine tudo e junte a docu-
mentação correspondente ao seu caso.
Envie por correio. Sedex é mais seguro.

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...
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INSTITUCIONAL

A partir da esquerda: Ângelo Criscuolo, presidente da CERPM;
Cel PM Ricardo Gambaroni, comandante-geral da Polícia Militar;

Cel PM Jorge Gonçalves, presidente da AOMESP; e deputado
estadual Cel PM Álvaro Batista Camilo.

AOMESP RECEBE
HOMENAGEM NA
ASSEMBLEIA

As entidades representativas dos policiais militares,
dentre elas a AOMESP, foram homenageadas no dia 2
deste mês, na Assembleia Legislativa de São Paulo, por
iniciativa do deputado Cel PM Álvaro Batista Camilo.
O presidente da Diretoria Executiva, Cel PM Jorge Gon-
çalves, recebeu um diploma para a entidade “pela dedi-
cação e relevantes serviços prestados à família policial-
militar e a toda a instituição”.

Na presidência da sessão, o Cel Camilo enfatizou a
importância das entidades, ali reunidas em torno da Co-
ordenadoria de Entidades Representativas dos Policiais
Militares (CERPM). Pediu que as entidades atuem em con-
junto com os deputados,  pois eles representam a classe no
legislativo estadual e federal. Camilo convidou para uma au-
diência pública, em seguida, para tratar da questão salarial
(veja na página 13 desta edição).

Ao ocupar a tribuna, o comandante-geral Cel PM Ricardo
Gambaroni elogiou as entidades, cujo trabalho complemen-
tam o que é feito pelo Comando Geral. “O Comando conta
com o apoio das associações, principalmente porque elas
atuam onde não temos a agilidade necessária”, disse.

Entrada: 23/12 - a partir de 16 hs
Saída: 27/12 - até 18 hs

Dia 24 – Lanche da tarde: inclui bolos, pães, bolachas,
sanduíches e sucos. Distribuição de brindes (panetone +
espumante). Sorteio de posição de mesas para a ceia.

Ceia de Natal – Inclui comidas típicas (carnes, peixes,
aves, massas, saladas), cerveja, refrigerante, batidas, sucos
de máquina, água, sobremesa. Música ao vivo.

ALIMENTAÇÃO
self-service por quilo (não incluído no pacote) no almoço e
jantar dias 23, 25, 26 e 27.

PREÇOS DO PACOTE
(hospedagem + café da manhã todos os dias)

Associados R$ 320,00
PM/pensionistas não associados R$ 368,00
Convidados R$ 500,00

Crianças
até 4 anos grátis
de 4 a 11 anos 50%
acima 11 anos integral
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COLÔNIA DE FÉRIAS MARES DO SULCOLÔNIA DE FÉRIAS MARES DO SUL

Em seis (6)
parcelas no
Cartão de

Crédito

Reservas em São Paulo:
(11) 3188-4713 ou 3188-4716

também nas Regionais e na Colônia
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COLÔNIA DE FÉRIAS

MAIS UM FERIADO COM OCUPAÇÃO TOTAL
Associados, familiares e convidados lotaram a Colônia

de Férias Mares do Sul no feriado prolongado de 12 de outu-
bro, Dia da Criança. Foram três dias de muitas atividades
com a presença de monitores, baile e sorteio de prêmios. A
fórmula de sucesso deste ano (com transporte na porta, pre-
ços baixos e atrações) será repetida nos feriados prolonga-
dos e datas especiais do ano que vem.

A administração da Colônia decidiu manter os monitores
durante toda a alta temporada de verão que começa em 1º de
dezembro. Eles serão uma atração a mais para tornar a esta-
da dos associados e familiares mais agradável. Veja na próxi-
ma página tudo o que a Colônia oferece.

Rua 24 de Maio, 35 - 15º andar - Conjunto 1502 - República - CEP 01041-001 - Edifício Palácio do Comércio - SP/SP - www.credconservicos.com.br
Todas as condições são propostas pelos bancos credenciados à CREDCON, junto ao Governo do Estado de São Paulo, sujeito unicamente à disponibilidade de margem consignável.

CREDCON, as melhores condições em crédito consignado com segurança!
Somos especialistas em crédito para TODA A FAMÍLIA MILITAR!

CRÉDITO CONSIGNADOCRÉDITO CONSIGNADO

Extensão de Prazo em até 96 meses;
Extensão de Margem Consignável a 40%;

Traga suas simulações, cobriremos qualquer OFERTA!

Faça a sua portabilidade de crédito consignado e reduza os juros de seu contrato!

Agora você pode,

aproveite!!!!

Tel: (11) 3361-5495 / 3361-5496 - E-mail: contato@credconservicos.com.br

Brincadeiras com os
hóspedes: monitores

estarão na Colônia
na temporada.

Transporte em
ônibus luxo: fórmula
será repetida em
todos os  feriados do
próximo ano.
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COLÔNIA DE FÉRIAS

Segurança 24 horas, ambiente tran-
quilo e acolhedor, dependências hi-
gienizadas regularmente, atendimento
profissional e carinhoso, comida sabo-
rosa, muitas opções de lazer inclusive
nos arredores – e praia limpa, não po-
luída! É isto o que a Colônia de Férias
da AOMESP, em Itanhaém, reserva pa-
ra os associados neste verão.

A temporada começa oficialmente
no dia 1º de dezembro, mas as reservas
devem ser feitas com bastante antece-
dência. Pelo que se viu nos eventos rea-
lizados ao longo deste ano, com inten-
sa procura pelos associados, a disputa
por uma vaga será acirrada. Por isso, é
bom correr! A sede em São Paulo, a
própria Colônia e todas as regionais po-
derão atendê-lo a qualquer momento.

Tabela inalterada - A Diretoria da
AOMESP, em princípio, manterá a ta-
bela de preços que vigorou no verão pas-
sado. A ideia é proporcionar oportuni-
dade de lazer a preços módicos tanto
para associados como para policiais mi-
litares e pensionistas não associados, e
também para convidados de associados.
Crianças com até quatro anos de idade
não pagam diária; de quatro a 11 anos
pagam 50% da tabela; acima disso pa-
gam preço normal.

A diária contempla a hospedagem
em quarto com banheiro privativo, TV
e frigobar, e café da manhã. As refei-
ções podem ser feitas no restaurante ter-
ceirizado. Uma cantina, no conjunto
aquático, é opção de alimentação. Ali
são servidas porções, lanches, pizza e
bebidas em geral.

PRONTINHA,
ESPERANDO
O VERÃO.

Equipes de Recepção e da Cozinha com as iguarias oferecidas no restaurante

Em geral e Acessibilidade
Cuidamos do bem-estar de sua família

Aparelhos Ortopédicos

 Cadeiras de rodas manuais e motorizadas
 Andadores
 Cadeiras para banho
 Completa linha de suporte ortopédico

www.ortopedicosduarte.com.br
Av. Lins de Vasconcelos, 275 - sobreloja  (11) 3208-2731

COLÔNIA DE FÉRIAS MARES DO SUL
Av. Clara Martins Zwarg, 485 - Bairro Bopiranga – Itanhaém (SP)

Reservas em São Paulo: (11) 3188-4713 ou 3188-4716
Reservas em Itanhaém: (13) 3425-1096 ou 3425-6849

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
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NECROLOGIA

GERAL

Cel
1.912-7

Maj
6.912-4

1º Ten
2.554-2
19.641-0
20.250-9
64.831-A
81.244-7
63.573-1
25.105-4
75.964-3
20.338-6

2º Ten
66.484-7
23.030-8
16.228-A
67.493-1
65.954-1
773.054-3
15.227-7

Subten
47.437-1
23.346-3
81.292-7
68.297-7

1º Sgt
38.278-7
21.197-4
43.784-A
18.895-6
27.957-9
24.159-8

3º Sgt
47.575-A

Cb
46.999-8
813.134-1

Pensionista
Bruna Geraldi de Figueiredo
Odacy Foelkel de Andrade Netto
Maria de Lourdes Barreto
Bronislava Prado
Judith Mixtro
Rute Lourenço de Souza
Isabel Maria de Jesus Xavier
Albertina Batista de Carvalho
Leliua Soares Tolosa
Damaris Coutinho Lopau
Angelina Jannuzzi Rodrigues

José Alves de Carvalho

Hildeberto Oliveira Bessa

Paulo Pinto de Souza
Benedicto Antonio Molina
João Balbino Beserra Neto
Paulo Ramos
Odair Bueno da Veiga
Reynaldo Agostinho
Osni Freitas Barbosa
Antonio Carlos C. Guimarães
Pedro Alves de Oliveira

Dirceu Galvão
Dorgal Borgel
Dejoces de Castro
Antonio Ciardulo
Helvecio Alves
Olivio Luiz de Oliveira
Cezar de Almeida Barreto

Amilton Pereira da Silva
Nelson de Almeida e Silva
Dermeval Lopes de Lima
Olivio Farina

Vladimar Leister
Manoel Messias dos Santos
Ademir Pedersoli
Benedito Joaquim Pontes
Nilton de Oliveira
José Constantino Filho

Jair Darwin

Jair Estevo da Silva
Newton Augusto Xisto

SEDE EM REFORMAS
É intensa a movimen-

tação de pedreiros, azule-
jistas, pintores e eletricis-
tas na Sede neste final de
ano executando um exten-
so plano de reforma geral
para enfrentar o verão e as
chuvas que se aproximam.
A tarefa está sob responsa-
bilidade do Departamento
de Patrimônio, que cuida
da manutenção predial.

Reforma de telhado (foto acima),
limpeza de calhas e aplicação de manta
de proteção são itens de prevenção de
vazamentos de água de chuva. O traba-
lho está sendo feito no teto do prédio,
especificamente sobre o Solar da Taba-
tinguera, sobre o Salão Social e sobre o
corredor que leva da praça, no Solar, às
áreas administrativas. Também estão
previstas reformas em áreas de alta fre-
quência de associados, como piso e tro-

ca de azulejos nas paredes dos banhei-
ros da Academia (foto abaixo).

Há itens do plano de reforma que
visam especificamente à segurança. Um
deles é a construção de muro e coloca-
ção de grade na parede de fundos do
estacionamento ao lado do prédio, um
obstáculo em que indivíduos mal inten-
cionados poderiam escalar facilmente.
Outro item de segurança é a manuten-
ção geral dos elevadores de acesso ao
Salão Social e ao segundo andar. Estão

previstas a manutenção das cha-
ves, revisão da fiação dos quadros
de comando e dos disjuntores, tro-
ca de cabos e montagem de novo
quadro de comando.

A reforma completa, que não
está atrapalhando a vida dos fre-
quentadores da sede, deverá estar
concluída no final de novembro.Fo
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MEMÓRIA

Faleceu no
dia 4 do mês pas-
sado, no Hospi-
tal Osvaldo Cruz, Ilona Márcia Bitten-
court Cruz, viúva do Cel PM Hermes
Bittencourt Cruz, ex-presidente da Di-
retoria Executiva da AOMESP.  Seu cor-
po foi cremado em Vila Alpina.

Mulher elegante, atenciosa e amiga,
fazia parte de vários grupos sociais, prin-
cipalmente o “Mulheres de Verdade”,
com o qual participou do desfile mili-
tar de 7 de setembro de 2013. Na opor-
tunidade, à frente do pelotão, ostentan-
do a Bandeira Nacional, despertou a
atenção do público presente demons-
trando patriotismo e cidadania. Foi elo-
giada pelas autoridades e oficiais mili-
tares presentes ao palanque oficial.

FALECE
VIÚVA DO
CEL CRUZ

FESTA PARA A
GUARDA CIVIL DE SP

Como ocorre todos os anos, sob a
liderança do 1º Ten PM Daniel D’At-
tílio, os remanescentes da Guarda Ci-
vil de São Paulo reuniram-se em almo-
ço na sede da AOMESP no sábado, 24
deste mês, para manter viva a memória
da Corporação criada em 22 de outu-
bro de 1926, no governo de Carlos de
Campos.

Foi um encontro muito emotivo
com discursos pontuados por lembran-
ças da vida na Ativa, pelo serviço que
era prestado à população – embrioná-
rio do policiamento comunitário de ho-
je – e pelo nascimento de muitas ami-
zades eternas.

O presidente da AOMESP, Cel PM

Jorge Gonçalves, oriun-
do da Guarda Civil, aju-
dou os companheiros a re-
memorar a Corporação, ao cantar, à ca-
pela, o hino imortal. O Ten D’Attílio
informou que no próximo ano a festa
será maior, do tamanho do significado
da data,  90 anos de criação da Guarda.

Guardas-civis e familiares lotam o restaurante;
ao lado, o Cel Jorge canta o Hino da Guarda Civil;

abaixo, os tenentes Nascimento, Borges,
D’Attílio e Omar.

PAPAI NOEL NA AOMESP

SOLIDARIEDADE

No sábado, 5 de dezembro, a par-
tir das 10 horas, a AOMESP vai viver
um dia diferente. Aqui estarão direto-
res, conselheiros, colaboradores e as-
sociados para praticar o bem em ação
de acolhimento idealizada pela cola-
boradora Sandra Regina Alves, do se-
tor de Recursos Humanos. Vamos re-
ceber duas dúzias de crianças do Lar
Voluntários do Amor, de Embu-Gua-
çu, entidade que abriga as crianças
que para lá são mandadas pelo Conse-
lhoTutelar, para guarda.

Esta ação social é um sucesso des-
de o começo. Conquistou nossos di-
retores e colaboradores, que doaram
roupas, calçados, brinquedos, alimen-
tos não precíveis e material de higie-

ne pessoal. Muitos
parceiros e prestado-
res de serviços se en-
gajaram na ação. O
Restaurante estará funcionando com
cardápio especial e preços baixos. Os
associados estão sendo convidados pa-
ra participar das brincadeiras e do chá
beneficente, que vai distribuir as pren-
das que foram recebidas em doação.

No programa do dia estão shows
de bombeiros e de palhaços, dança do
ventre, ginástica, teatro, música ao vi-
vo e Coral Aomesp. No encerramen-
to, chegada do Papai Noel para distri-
buir os presentes às crianças.

Participe. Venha doar amor e cari-
nho para quem pouco tem.
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REGIONAIS

O associado da AOMESP Ribeirão
Preto, 1º Sgt PM Eurípedes da Cruz
Prates, de 73 anos, sagrou-se vice-cam-
peão no vôlei adaptado para a terceira
idade da 19ª edição dos Jogos Regio-
nais do Idoso, realizada em Olímpia,
promovida pela Secretaria de Esportes,
Lazer e Juventude do governo do Esta-
do. A esposa do Sgt Eurípedes, Anna
Aparecida Riba Prates, 76 anos, con-
quistou o primeiro lugar no vôlei e o
quarto lugar na corrida.

EXEMPLOS DE
RIBEIRÃO PRETO

No dia 27 de agosto o diretor  Ten João
Carlos da Fonseca Sobrinho representou
a Regional na solenidade de assunção de
comando do 35º BPM/I pela Ten Cel Carla
Danielle Basson Niglia. Ela é a primeira
mulher a comandar uma OPM na cidade.

O Ten PM Arlindo Lemes, diretor
da Regional, acompanhado de sua equi-
pe, entregou ao Cap PM Benedito Mon-
teiro diploma de Honra ao Mérito por
sua participação na Revolução Cons-
titucionalista de 1932. O Cap Monteiro
completou 101 anos de idade.

CAMPINAS

TAUBATÉ

A festa dos aniversariantes
foi na noite de 23 deste mês. O diretor-financeiro da AOMESP, Cap PM Marco
Aurélio Ramos de Carvalho esteve presente e falou aos associados sobre as ações
de recálculo de quinquênios e sexta-parte, que estão em andamento. Na foto à
esquerda está o casal de associados Geraldo Olivi e sua esposa Maria Clotilde.

BAURU

O aniversário dos nascidos em ju-
nho, julho e agosto foi comemorado no
dia 8 deste mês. A reforma do prédio
foi muito elogiada pelos presentes, que
se sentiram felizes em ver a Regional
tão bonita e aconchegante.

SOROCABA

No dia 20 deste mês, a vereadora
Pollyana Gama visitou a Regional. Ela
estava acompanhada de sua assessora e
do 2º Ten PM Ronaldo Martins Fran-
co. Foram recebidos pelo Ten Lemes.

Toda segunda-feira, vários associados reúnem-se na Regional Bau-
ru para um programa diferente. Primeiro, uma boa sauna úmida; de-
pois, truco! A sauna é benéfica para aliviar dores de coluna, melhorar a
circulação sanguínea, hidratar a pele e desobstruir os poros; também
combate o estresse e a hipertensão. Sua prática deve ser autorizada pelo
médico. Para participar do programa das segundas-feiras, que começa
às 16 horas, não é necessário agendar horário. Basta comparecer!
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Uma longa faixa vermelha dividiu
ao meio o Auditório Franco Montoro,
da Assembleia Legislativa, para acomo-
dar policiais militares e civis em Audi-
ência Pública de discussão da PEC 430,
mais particularmente o Ciclo Comple-
to de Polícia. A audiência, que foi con-
duzida pelo relator, deputado federal
Raul Jungmann (PPS/PE), ocupou boa
parte do dia 9 deste mês.

A PEC 430 “cria a nova Polícia do
Estado e do Distrito Federal e Territó-
rios, desconstituindo as Polícias Civis
e Militares. Desmilitariza os Corpos de
Bombeiros Militares, que passam a de-
nominar-se Corpo de Bombeiros do Es-
tado e do Distrito Federal e Territórios,
e institui novas carreiras, cargos e estru-
tura básica”. Seu autor, o deputado es-
tadual Celso Russomanno (PP/SP), ex-
plicou que a proposta é de criação de
uma polícia estadual, com a ideia de
que aquele que iniciou a ocorrência vá

com ela até o fim, não transfira para ou-
tro a tarefa. “Quem quiser aderir a esta
nova polícia, venha; quem não quiser
pode pedir aposentadoria ” disse.

Confronto - O clima ficou tenso em
vários momentos, o que levou o jornal
Folha de S. Paulo a comentar que “fal-
tou pouco para um confronto armado”.
Representantes dos dois lados defende-
ram suas corporações, e os manifestan-
tes no plenário subiram o tom inúme-
ras vezes; representantes de movimen-
tos sociais, levados à Assembleia pela
Associação dos Delegados, portavam

faixas com críticas à Polícia Militar e
vaiaram os que argumentaram a favor
do Ciclo Completo de Polícia.

Brasília - Foi a sétima audiência
promovida pela Comissão de Consti-
tuição de Justiça e de Cidadania - CCJC,
da Câmara dos Deputados. Em setem-
bro, as audiências foram em Floria-
nópolis (SC), Porto Alegre (RS), Bra-
sília (DF) e Belém (PA). Em outubro,
Aracajú (SE), Belo Horizonte (MG),
Goiânia (GO), Rio de Janeiro (RJ),
Fortaleza (CE) e Recife (PE). Não há
data prevista para a votação em Brasília.

POLÍCIAS
DEBATEM A
PEC 430

POLÍCIA MILITAR

ENTIDADES REAGEM
AO “REAJUSTE ZERO”

Na manhã de 29 de setembro, o se-
cretário da Segurança Pública, Alexan-
dre de Moraes, convocou a Coorde-
nadoria de Entidades Representativas
dos Policiais Militares (CERPM) e pre-
sidentes de entidades para anunciar que
não haverá reajuste salarial para os PM
este ano. O motivo apontado pelo se-
cretário é a crise por que passa o Bra-
sil, com reflexos na economia paulista.
“O governo está no vermelho”, disse.

A reação de to-
dos os presidentes
de entidades foi rá-
pida. Em audiência pública realizada
no dia 2 deste mês, no auditório Franco
Montoro, da Assembleia Legislativa, fi-
cou decidido que a pressão para rever-
ter a situação vai continuar, inclusive
com a presença  de associados nos dias
de votação de projetos na Assembleia.

O presidente da AOMESP, Cel PM

Jorge Gonçalves, disse que a força dos
policiais militares está no Legislativo e
no Judiciário. Isoladamente, explicou,
a palavra dos PM não chegará a nin-
guém, principalmente agora que a eco-
nomia está no buraco. “Por isso, deve-
mos fazer pressão para buscar o que foi
reivindicado”, afirmou.

Ed
va

ld
o 

C
ot

a 
da

 S
ilv

a

Si
lv

io
 F

or
at

o/
M

íd
ia

 E
m

pr
es

ar
ia

l



Sobre a cobrança
dos atrasados do ALE

WELLINGTON NEGRI DA SILVA
Negri Advogados Associados

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

PARECERPARECER

Em vista de dirimir dúvidas acerca do direito à percep-

ção dos atrasados do ALE, garantido através de processo de

mandado de segurança coletivo ajuizado pela AOMESP, es-

clarecemos que já houve julgados perante o Tribunal de

Justiça do Estado de São Paulo, ou seja, em segunda instân-

cia, que garantiram o seu recebimento.

Para tanto, citamos os seguintes exemplos:

 Proferido pela 13ª Câmara de Direito Público, que fi-

cou assim ementado:

AÇÃO DE COBRANÇA - POLICIAIS MILITARES INATI-

VOS - DECISÃO DEFINITIVA EM MANDADO DE SEGU-

RANÇA COLETIVO QUE RECONHECEU O DIREITO AO

RECEBIMENTO DO ALE (ADICIONAL LOCAL DE EXER-

CÍCIO) AOS INATIVOS - POSSIBILIDADE DE PLEITEAR

PELA VIA ORDINÁRIA PRÓPRIA O RECEBIMENTO DAS

DIFERENÇAS SALARIAIS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO

INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO OBSER-

VÂNCIA, APENAS, DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL -

PROCEDÊNCIA MANTIDA MODIFICAÇÃO DAS TAXAS

DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES

SOBRE O DÉBITO, CONFORME ENTENDIMENTO DO

STF - DESPROVIDOS OS RECURSOS DA SPPREV E DOS

AUTORES E PARCIALMENTE PROVIDO O REEXAME NE-

CESSÁRIO, APENAS PARA ALTERAR O CRITÉRIO DOS

JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA.

 Decisão da 7ª Câmara de Direito Público:

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRETENSÃO AO

RECEBIMENTO DE VALORES, RELATIVOS AO ALE, NO

PERÍODO IMPRESCRITO, VANTAGEM ESTA INCORPO-

RADA POR FORÇA DE AÇÃO MANDAMENTAL – CON-

QUANTO DIVERSO, HOJE, O ENTENDIMENTO DA E.

CÂMARA ACERCA DA MATÉRIA, E MAIS, EMBORA NÃO

SE POSSA FALAR NA EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA

QUE PUDESSE VINCULAR A DECISÃO, NO PRESENTE

CASO, É CERTO QUE NÃO SE AFIGURA RAZOÁVEL PU-

DESSE PREVALECER, QUANTO A PERÍODO ANTERIOR

ÀQUELE EM QUE O ÓRGÃO COLEGIADO, EM OUTROS

TEMPOS, RECONHECEU O DIREITO À INCORPORAÇÃO

DO ALE, ORIENTAÇÃO ATUAL – RECURSO PROVIDO.

 A 13ª Câmara de Direito Público também decidiu em

favor dos associados:

AÇÃO DE COBRANÇA ADICIONAL DE LOCAL DE EXER-

CÍCIO (ALE) CONCEDIDO EM MANDADO DE SEGURAN-

ÇA. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA ALUDIDA VER-

BA NO QUINQUÊNIO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO

WRIT. POSSIBILIDADE. DIREITO RECONHECIDO POR

DECISÃO ACOBERTADA PELA IMUTABILIDADE DA COI-

SA JULGADA. PRESCRIÇÃO PARCELAR. TRATO SUCES-

SIVO. SÚMULA 85 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

Para relembrar, a AOMESP ajuizou mandado de segu-

rança coletivo que garantiu o recebimento do ALE no ano

de 2008, vindo este transitar em julgado (quando não há

mais recursos) em 2013. Após, em razão de o procedimento

do mandado de segurança não garantir o pagamento de va-

lores atrasados (cinco anos anteriores ao seu ajuizamento),

diversos associados ajuizaram ações judiciais buscando tal

direito que, pelo visto, estão sendo exitosos.

Desta feita, apesar de todas as dúvidas que pairavam, o

que antes era defendido pela AOMESP de maneira solitária,

agora encontra no Judiciário guarida no que havia ecoado,

ou seja, o direito de os associados receberem os valores

atrasados do ALE anteriores ao ajuizamento do mandado

de segurança coletivo, sendo esta mais um conquista não só

da AOMESP, mas sim de todos os seus associados.



CONVIDADOS R$ 10,00 (meia)




