
ANO XXIII
EDIÇÃO 252

NOVEMBRO 2015

FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

Que os dons da misericórdia vençam as ilusões do egoísmo e as distorções da verdade.

CEL JORGE GONÇALVES
REELEITO PRESIDENTE DA AOMESP

PARA MANDATO DE 4 ANOS

VITÓRIA!
SPPREV VOLTA
A PAGAR PENSÃO
DE FILHAS

VITÓRIA!
SPPREV VOLTA
A PAGAR PENSÃO
DE FILHAS

INOVAÇÃO
SEDE LOTADA
NUM SÁBADO!

INOVAÇÃO
SEDE LOTADA
NUM SÁBADO!
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COLÔNIA DE FÉRIAS MARES DO SULCOLÔNIA DE FÉRIAS MARES DO SUL

 para o Natal
Aproveite o pacote especial para fazer um programa diferente.Aproveite o pacote especial para fazer um programa diferente.Aproveite o pacote especial para fazer um programa diferente.Aproveite o pacote especial para fazer um programa diferente.Aproveite o pacote especial para fazer um programa diferente.

LLLLLeve a família para a praia!eve a família para a praia!eve a família para a praia!eve a família para a praia!eve a família para a praia!

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

ALIMENTAÇÃO
self-service por quilo (não incluído no pacote) no almoço e jantar

dias 23, 25, 26 e 27.

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

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.

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

Em seis (6)
parcelas no
Cartão de

Crédito

Reservas em São Paulo:

(11) 3188-4713 ou 3188-4716

Reservas na Colônia:

(13) 3425-1096 ou 3425-6849

também nas Regionais
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CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente

Ten Cel PM Moacyr Pereira da Costa

Vice-presidente
Cel PM Ricardo Jacob

Conselheiros
Maj PM Richards de Freitas Chaves

Cap PM Euclides de Oliveira Faria (secretário)
1º Ten PM José Vicente da Conceição

1º Ten PM Takeshi Sato
2º Ten PM Guilherme Antônio do Nascimento

2º Ten PM José Borges Pereira
Pens. Darcy Franco da Rocha Silva

Suplentes
Ten Cel PM Gustavo Medeiros
1º Ten PM José Pedro de Lima

1º Ten PM Nagib Salomão

CONSELHO FISCAL
Presidente

Cel PM Antônio Vicente

Vice-presidente
Maj PM João de Deus Braga

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

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

Suplentes
Maj PM Yolando Bruno de Lima

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

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

Diretor: Ten PM Arlindo Lemes
REGIONAL SANTOS

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

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

Diretor: Cap PM Renato Avelino da Silva
REGIONAL BAURU

Al. Dama da Noite, 456 -  (14) 3237-4000
Diretor: Ten Cel PM Silvio Orti

REGIONAL SOROCABA
R. Prof. Francisca Queiroz, 697 -  (15) 3221-0119

Diretor: Cel PM Luiz Alberto Pezato
REGIONAL JACAREÍ

R. Cons. Antônio Prado, 136 -  (12) 3961-9230
Diretor: Maj PM Ismael Xavier de Oliveira

REGIONAL RIBEIRÃO PRETO
R. João Clapp, 1300 -  (16) 3612-1950
Diretor: Ten PM Dalvo Rodrigues Mango

CLARINADAS DA TABATINGUERA
Diretor-responsável

Maj PM Dércio Chiconello - MTb 7.935

Produção Geral
Mídia Empresarial Comunicações

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

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

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

DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente

Cel PM Jorge Gonçalves

Vice-presidente
Cel PM Hilda Magro

Diretor Jurídico
Ten Cel PM Norio Arita

Diretor Social e Marketing
Maj PM Dércio Chiconello

Diretor Financeiro
Cap PM Marco Aurélio Ramos de Carvalho

Diretor Administrativo
Cel PM Mauro Rocco D’Ângelo

Diretores Adjuntos
1º Ten PM Silvio dos Reis Oliveira

1º Ten PM Vitor Mendes
1º Ten PM Silvio Martin

2º Ten PM Enio Francisco de Oliveira
Suplentes

2º Ten PM Oswaldo E. Nascimento (Assessor)
1º Ten PM Deorival Bonilha

2º Ten PM Eduardo da Costa

Atrasamos um pouco a circulação desta edição
para informar o resultado da Assembleia Eleitoral rea-
lizada no dia 3 de dezembro. Abertas as urnas e con-
tados os votos, constatou-se que a Chapa 1, por mim
liderada, recebeu dos votantes a missão de coman-
dar a AOMESP durante os próximos quatro anos.
Foi uma eleição tranquila, com a participação de bom
número de associados. A Comissão Eleitoral compos-
ta pelos associados coronéis Tomaz Alves Cangerana
(presidente), David Antonio de Godoy e José Rodrigues
de Oliveira conduziu o pleito com muita competên-
cia, chegando ao final dos trabalhos merecedora de
todos os elogios e agradecimentos.

Agradeço também a todos os amigos pelas demons-
trações de apoio ao nosso nome; agradeço aos dire-
tores regionais pela conduta profissional e imparcial
durante a campanha e ao longo do dia da votação;
agradeço a todos os companheiros de chapa com a
certeza de que estarão conosco durante todo o man-
dato procurando fazer o melhor para os associados e
para a AOMESP.

EDITORIAL

Obrigado pelo voto de confiança

Jorge Gonçalves
Cel PM - Presidente

Aos associados que opta-
ram pela Chapa 1, honran-
do-nos com seu voto, agra-
deço especialmente pela con-
fiança que foi em nós depo-
sitada. Não se decepcionarão! Vamos continuar tra-
balhando firmemente para manter os benefícios insti-
tuídos, para continuar investindo em nosso patrimô-
nio e para manter e melhorar as condições de lazer
na Sede, nas regionais e na Colônia de Férias. Iremos
à Justiça sempre que uma injustiça for cometida con-
tra nossos associados, tanto no que se refere à corre-
ção salarial como outras praticadas em detrimento
de nossos pares.

Agradeço, enfim, indistintamente a todos que com-
pareceram democraticamente às urnas numa demons-
tração de maturidade, de comprometimento e de res-
ponsabilidade. Afinal, é do futuro de nossa entidade
que estávamos tratando. Ela deve ser conduzida de
modo a ser útil para todos os associados e também
para a sociedade da qual fazemos parte.
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Eleição na AOMESP
Realizou-se no último dia 3 de dezembro a elei-

ção dos órgãos dirigentes da Associação dos Oficiais

Militares do Estado de São Paulo (AOMESP), com

duas chapas concorrentes.  A chapa 1, liderada pelo

Cel Jorge Gonçalves, foi eleita com expressiva maio-

ria de votos, com a seguinte plataforma de adminis-

tração:

1)   Ações robustas na justiça para corrigir injusti-

ças!

2)   Manutenção da Assistência Funeral!

3)   Manutenção da elaboração gratuita da De-

claração do Imposto de Renda!

4)   Manutenção da Assistência Jurídica gratuita!

5)   Incremento das opções de lazer: atividades

sociais, Colônia de Férias, turismo!

6)   Investimento contínuo em nosso Patrimônio:

Sede, Regionais e Colônia de Férias!

7)   Luta por melhores salários para a categoria

policial-militar!

O Conselho Deliberativo, como órgão estatutário

representativo dos associados, tendo como presiden-

te o Ten Cel Moacyr Pereira da Costa, será um dos

apoiadores da implantação do “Ciclo Completo de

Polícia” até sua aprovação na Câmara dos Deputa-

dos e, depois, no Senado da República e, finalmen-

Um feliz Natal e um Ano Novo repleto de felicidade,
pois continuaremos lutando pelos direitos
de nossos associados a todo custo.

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

te, até sua sanção pelo presidente em exercício no

executivo federal, atendendo assim ao clamor da so-

ciedade que anseia por uma “segurança” mais efici-

ente.

No Congresso Nacional temos os deputados fe-

derais Cap José Augusto Rosa e Maj Sergio Olimpio

Gomes, ambos da Polícia Militar do Estado de São

Paulo, incansáveis defensores da categoria policial-

militar e protagonistas na luta em defesa da socie-

dade, apoiando e se colocando a favor da legali-

dade.

Nesta edição da Clarinadas da Tabatinguera, que-

ro desejar em meu nome e de todos os membros do

Conselho Deliberativo: Ten Cel Moacyr, Maj Ri-

chards, Cap Euclides, tenentes Sato, Guilherme, Con-

ceição e Borges e, ainda, da pensionista Darcy, um

feliz Natal e um Ano Novo repleto de felicidade pois

continuaremos lutando pelos direitos dos nossos as-

sociados, a todo custo.

Como a palavra de ordem nestes tempos de “fes-

tas” é o amor, gostaria de relembrar as palavras do

apóstolo Paulo, referente a este sentimento, insertas

no Livro de 1 Coríntios, versículos 4 a 8ª:

“O amor é sofredor, é benigno; o amor não

é invejoso; o amor não se vangloria, não se

ensoberbece, não se porta inconveniente-

mente, não busca os seus próprios interesses, não se

irrita, não suspeita mal; não se regozija com a injus-

tiça, mas se regozija com a verdade; tudo sofre, tudo

crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais aca-

ba...”.

Feliz Ano Novo!
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JURÍDICO

Depois de longo embate judicial, a
SPPREV começa a restabelecer o pa-
gamento das pensões das filhas soltei-
ras de militares falecidos. A ordem é
do Juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública.
Segundo a ordem, todas as filhas sol-
teiras associadas à AOMESP, cujo pai
militar faleceu até 6 de julho de 2007,
têm direito à pensão de volta.

Elas devem fazer o recadastramen-
to anual com urgência, ainda que fora
do mês de aniversário, para voltar a re-
ceber seu benefício. Elas também de-
vem atualizar o cadastro na Secretaria

Mais uma brilhante vitória da AOMESP. Para voltar a receber,
pensionistas devem fazer o recadastramento anual.

SPPREV COMEÇA A RESTABELECER AS
PENSÕES DE FILHAS SOLTEIRAS

Assim que as pensões das filhas sol-
teiras foram cortadas, na virada do ano
de 2012 para 2013, a AOMESP se mo-
bilizou juridicamente, por meio do Es-
critório Negri Advogados Associados,
e impetrou Mandado de Segurança Co-
letivo para assegurar o direito adquiri-
do das pensionistas.

Durante estes três anos, a SPPREV
argumentou que desde a edição da Lei
Federal 9.717, de 1998, os benefícios
previdenciários estaduais, inclusive mi-
litares, deveriam respeitar esta Lei, que
estabelece limite de idade para a condi-

ção de beneficiário de filhos e filhas do
segurado. Seria como uma unificação
de critérios entre o Regime Geral de
Previdência Social e os regimes esta-
duais, civis e militares, de previdência.

Ocorre que, mesmo após esta Lei
Federal, a CBPM – órgão previdenciá-
rio da época – continuou a conceder a
pensão às filhas solteiras, independen-
temente da idade, assim como fazia des-
de 1976, quando se instituiu este direi-
to na alteração da Lei Estadual 452/74.

E a CBPM estava certa, pois a Cons-
tituição Federal estabelece em seu arti-

ou nas regionais da AOMESP para que
possam continuar na lista que foi apre-
sentada no início da ação judicial.

Esta notícia mostra que mais uma
vez a AOMESP, graças ao trabalho do
Escritório Negri Advogados Associa-
dos, saiu na frente na defesa de seus as-
sociados. Depois desta vitória brilhan-
te, outra batalha está sendo travada nas
instâncias superiores para que a deci-
são atinja também todas as pensionis-
tas que vierem se associar à AOMESP.
Pela experiência do Escritório, a deci-
são deverá ser favorável.

FIM DE UMA LUTA DE 3 ANOS go 42, § 2º, que os critérios das pensões
dos militares devem ser estabelecidos
pelas respectivas Leis Estaduais. Ou
seja, a Lei de 1998, por ser Federal, não
tinha autorização da Constituição para
delimitar os critérios de pensões de mi-
litares estaduais, devendo valer a Lei do
Estado de São Paulo, aquela de 1974,
que só veio a ser alterada para estabele-
cer limite de idade em julho de 2007,
pela Lei 1.013/07.

Por esta razão, o Tribunal de Justi-
ça de São Paulo acatou os argumentos
da AOMESP e do Escritório Negri Ad-
vogados Associados e assegurou o di-
reito das pensionistas associadas.

1. Faça o recadastramento com ur-
gência, mesmo fora do mês de seu ani-
versário. Faça, também, a atualização
de seu cadastro na AOMESP.

2. As pensionistas que sofrem pro-
cesso administrativo por averiguação de
união estável não receberão até a con-
clusão de seus processos.

3. Dúvidas quanto ao procedimen-
to de recadastramento podem ser sana-
das pelo Teleatendimento da SPPREV:
0800 777 7738.
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ELEIÇÕES AOMESP 2015

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...

A Chapa 1, liderada pelo Cel PM
Jorge Gonçalves, atual presidente da
Diretoria Executiva da AOMESP, ven-
ceu a eleição e vai continuar no coman-
do da Associação nos próximos quatro
anos (2016 a 2019). Foi uma vitória
com larga vantagem em relação ao seu
oponente, o Ten Cel PM Jaime Vianna,
líder da Chapa 2. Votaram 2.361 elei-
tores em 11 seções eleitorais, sendo qua-
tro na Sede e uma em cada Regional. O
Cel Jorge venceu em todas as seções,
conquistando 2.096 votos. O Ten Cel
Vianna ficou com 247 votos. Brancos e
nulos somaram 18 votos. A eleição foi
realizada no dia 3 de dezembro.

CEL PM JORGE GONÇALVES É REELEITO PARA
MAIS QUATRO ANOS DE MANDATO

Presidente venceu com folga em todas as seções eleitorais

São Paulo
Taubaté
Ribeirão Preto
Sorocaba
Santos
Bauru
Campinas
Jacareí

RESULTADO OFICIAL DA ELEIÇÃO 2015

Chapa 1 - Cel Jorge Gonçalves Chapa 2 - Ten Cel Jaime Vianna

450
441
253
212
207
199
197
137

2.096

São Paulo
Taubaté
Ribeirão Preto
Sorocaba
Santos
Bauru
Campinas
Jacareí

131
47
16
15
14

9
8
7

247

Brancos = 7      Nulos = 11

O resultado oficial foi di-
vulgado no início da noite da
votação pelo presidente da Co-
missão Eleitoral, Cel PM To-
maz Alves Cangerana, à mesa
com os coronéis David Anto-
nio de Godoy e José Rodri-
gues de Oliveira, membros. Ao
anunciar o resultado, o presi-
dente ressaltou a tranquilida-
de em que transcorreu a vota-

Comissão Eleitoral: coronéis Rodrigues, à es-
querda, Cangerana (presidente) e Godoy.

ção nas regionais e na Sede, elogiou os
concorrentes pelo comportamento cor-
dial e destacou a forma democrática
com que o pleito foi realizado. “Esta
associação, que ponteia as demais, deu
outro exemplo de como uma eleição
deve ser conduzida”, disse. “Isto é bom
para a Associação e também para a Po-
lícia Militar do Estado de São Paulo”,
completou.

Ao reconhecer a vitória do Cel Jor-
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ELEIÇÕES AOMESP 2015

ge, o Ten Cel Vianna fez um discurso
emocionado em que agradeceu a todos
os associados que compareceram às
urnas e aos funcionários que trabalha-
ram como mesários. Vianna disse tam-
bém que agora a campanha acabou, é
uma página virada, e pediu desculpas
por eventuais ofensas que tenha profe-
rido contra alguém. Disse esperar que
o Cel Jorge faça uma administração
profícua à frente da entidade com refle-
xos na família policial-militar.

Discurso da vitória - Em seu pri-
meiro pronunciamento como Presi-
dente reeleito, o Cel Jorge disse que o
resultado da votação é um reconheci-
mento dos associados a sua administra-
ção, aprovando tudo o que vem fazen-
do à frente da AOMESP. Agradeceu ao
concorrente, Ten Cel Vianna, pela for-
ma digna com que se comportou du-
rante a campanha, aos diretores, conse-
lheiros, colaboradores e apoiadores em
geral, e especialmente à Comissão Elei-
toral presidida pelo Cel Cangerana.
“Esta comissão tão digna e tão ilustre
valorizou nossa Associação pelo traba-
lho desenvolvido e pela forma com que
comandou o pleito”, elogiou.

Muito aplaudido pelos correligio-
nários no final de seu breve pronuncia-
mento, o Cel Jorge teve o braço levan-
tado pelo oponente em sinal de reco-
nhecimento pela vitória.

Cb PM Wilson de Oliveira Morais,
presidente da Associação dos Cabos e
Soldados, eleitor.

Cel PM José Roberto Rodrigues de
Oliveira, Secretário de Estado, Chefe
da Casa Militar, eleitor.

Luís Fernando Pereira Carneiro,
secretário-geral da Associação dos
Subtenentes e Sargentos, mesário.

Cap PM Marcos Palumbo, do Corpo
de Bombeiros, que já proferiu palestra
no Fórum de Debates, eleitor.

Colaboradores da Colônia prestigiaram a Chapa 1
e posaram com o Cel Jorge durante a apuração

Momento em que os dois
competidores faziam

boca-de-urna na frente da
Sede: democracia é tudo!
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COLÔNIA

Igreja e ruínas Convento Nossa Senhora da Conceição Gruta de Nossa Senhora de Lourdes

Praia dos Pescadores: monumento “Mulheres de Areia” Igreja Matriz de Sant’Ana

Aproveite suas férias para conhecer Itanhaém, a segunda cidade mais antiga do Brasil,
fundada em 22 de abril de 1532 por Martim Afonso de Souza.

A cidade oferece ao turista a possibilidade de conhecer diversos locais que remetem e retratam, de forma fiel, a
sua história. Estão a sua espera vários atrativos turísticos como igrejas, museus, passeios nas ilhas oceânicas

(que são points de mergulho de classe internacional) e rios, além de Mata Atlântica preservada.

VAI PERDER?
A alta temporada de verão começa ofici-

almente no dia 1º de dezembro na Colônia de
Férias Mares do Sul. As reservas já podem ser
feitas na Sede, em São Paulo, na própria Co-
lônia e nas regionais. Se você pretende apro-
veitar a oportunidade, não perca tempo. A pro-
cura aumenta muito nos meses de calor, e vo-
cê corre o risco de não encontrar apartamen-
to disponível. O preço é camarada: a diária
para associado custa apenas R$ 60,00 com
café da manhã. Acesse www.aomesp.com.br
para saber de todos os detalhes e regras para
dependentes e convidados.
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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

Reservas disponíveis também nas Regionais
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FIM DE ANO

Desde o dia 19 a Sede da AOMESP está decorada para as festas natalinas. A
Diretoria Social & Marketing reuniu uma força-tarefa para a missão; muita gente
arregaçou as mangas e ajudou em clima de alegria e criatividade, e o prédio ficou
prontinho para receber os associados para a chegada de Papai-Noel.

17 DE DEZEMBRO: MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS NA SEDE

RETOMADA DE
EVENTOS NA SEDE

 Chá da Tarde - Solar
11 de janeiro - 15 horas

 Bailes das Quartas-Feiras
13 de janeiro - 16 horas

 Dança de Salão
18 de janeiro - 19 horas

 Curso de Informática
21 de janeiro - diversos horários

 Fórum Debates/Reivindicações
14 de janeiro - 14 horas

veja em
www.aomesp.com.br/agenda

EM CLIMA DE NATAL
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NECROLOGIA

REGIONAIS

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

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

A tradicional happy
hour mensal da Regio-
nal Jacareí foi transfor-
mada em almoço na sex-
ta-feira, 27, por conta do
cardápio, uma galinha-
da preparada pelo vere-
ador Edgard Sasaki (De-
mocratas), amigo da ca-
sa. Além dos associados,
o diretor Maj PM Isma-
el Xavier de Oliveira recebeu os te-
nentes Lemes e Oscar, diretores da
Regional Taubaté, e o diretor-finan-
ceiro da AOMESP, Cap PM Marco
Aurélio Ramos de Carvalho. Ele sau-
dou os presentes em nome do presi-
dente da Diretoria Executiva, Cel PM
Jorge Gonçalves, e informou sobre as
novidades das ações do ALE e do re-
cálculo de quinquênios e sexta-parte.

HAPPY HOUR EM JACAREÍ

O cozinheiro, vereador Sasaki, serve os
associados. Abaixo, o Cap Marco

Aurélio fala sobre as ações.
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Ten Cel
7.823-9 Hélio Seixas
2.883-5 Lino Wagner Modenesi

Cap
14.039-2 Luiz de Oliveira Bueno
13.000-1 Newton Ferreira Silva

1º Ten
63.808-A Paulo Martinho da Silva
14.432-A Nelson Diogo Franco
18.779-8 Jorge Machado
5.198-5 José Francisco Cândido
61.316-9 José Bento Alves Filho

2º Ten
65.674-7 Odilon Ferreira
13.317-5 Valtermiro V. Lopes
28.592-7 Valter Brogini
66.613-A Arnaldo Rodrigues
63.945-1 Antonio Campos
69.337-5 Jayme Sanches
792.628-6 Julio Nobuyuki Ayabe

Subten
74.382-8 Erix Edsio Basso
771.090-9 Carlos Roberto Santos

1º Sgt
22.992-0 Francisco Silva
25.150-0 Onilho G. Barionuevo

3º Sgt
802.296-8 Fernando Solano

Pensionista
Waldemartinha Alvares Branco
Irma Machado da Silva
Maria José de Camargo Moreira
Honorina Oliveira da Silva
Maria José Pires Queiroz
Maria de Lourdes Valiante Peixoto
Leonilde Pires Laureano de Oliveira
Niobe da Paiva Magalhães
Aparecida Baroni de Oliveira
Maria Cremilda Seidel de Oliveira
Edith de Aquino Egydio dos Santos
Áurea Martins
Lourdes Anunciação Luz

Civil
Dulce Conte Bortolotto
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REGIONAIS

A festa dos aniversariantes de outu-
bro, novembro e dezembro da Regio-
nal Taubaté foi realizada no dia 20 des-
te mês. O presidente da Diretoria Exe-
cutiva, Cel PM Jorge Gonçalves, pres-
tigiou o evento acompanhado da espo-
sa Neide. Também presentes a vice-pre-
sidente Cel PM Hilda Magro e o dire-
tor-financeiro Cap PM Marco Aurélio
Ramos de Carvalho, acompanhado da
esposa Helem.

O Cel Jorge distribuiu os presentes e
cumprimentou os aniversariantes.

Uma “noite da pizza” recebeu os
aniversariantes da Regional Sorocaba
no dia 5 deste mês. O presidente da Di-
retoria Executiva, Cel PM Jorge Gon-
çalves, compareceu acompanhado do
diretor-financeiro Cap PM Marco Au-
rélio Ramos de Carvalho. Ao lado do
diretor-regional Cel PM Luiz Alberto
Pezato, o presidente falou das melhorias
implementadas em todas as regionais,
este ano, e destacou a união de todos.

O Cel Jorge cumprimentou os
aniversariantes e destacou melhorias.
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ANIVERSARIANTES SOROCABA

ANIVERSARIANTES TAUBATÉANIVERSARIANTES TAUBATÉ

ANIVERSARIANTES SOROCABA



ASSOCIAÇÃO EM AÇÃO

DIA DE CRIANÇA FELIZ
PROJETO SOCIAL - AOMESP NATAL 2015
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O dia 5 de dezembro de 2015 ficará marcado na história da
AOMESP como o dia em que o espírito de solidariedade falou
mais alto, o dia do encerramento de um trabalho que uniu mui-
tas pessoas, criou e fortaleceu amizades, revelou talentos. Ini-
ciativa da colaboradora Sandra Regina Alves, do setor de Re-

cursos Humanos, o projeto social “Associação em Ação - AOMESP Natal 2015”
acolheu as crianças do Lar Voluntários do Amor, de Embu-Guaçu, e dezenas de
filhas, filhos, sobrinhos e netos dos colaboradores, associados e convidados.

Foi uma festa! Artistas da Etec Pirituba deram um colorido especial, as meni-
nas do Colégio Manoel Moratto brilharam no palco, o cantor Maycow Ellys trouxe
um tempero diferente para o almoço, bombeiros ensinaram primeiros socorros,
nosso Coral encantou mais uma vez… e o Papai Noel (Nelson Pereira) fechou o

dia chegando na motoci-
cleta do Cb PM Alexandre
Virgínio, do 2º Batalhão de
Choque da Polícia Militar,
3ª Cia. Com ele estava o 1º
Sgt PM Arnaldo Vargas.

Este evento, preparado
durante dois meses, só foi
possível graças aos direto-
res, conselheiros, associados
e aos inúmeros parceiros,
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Neide Gonçalves, Cel Jorge, Sueli (Lar) e Sandra.



13CLARINADAS DA TABATINGUERA - NOVEMBRO/2015

ASSOCIAÇÃO EM AÇÃO

colaboradores  e prestadores de serviço da AOMESP. Uma
valorosa equipe de colaboradores – Ana Célia, Bárbara,
Ed, Eliane, Flávia, Iza, Kézia, Lucides, Nilde, Regiane,
Rosa, Rubens, Sandra, Silvio, Suzana e o zelador da Sede,
Raimundo – fez o projeto acontecer. No dia tão espera-
do, todos estavam a postos para receber as crianças e aju-
dar no que fosse necessário.

Cerca de meia tonelada de alimentos, material de lim-
peza, artigos de higiene pessoal, brinquedos, roupas e cal-
çados novos foi arrecadada. As doações em dinheiro e a
renda do Chá serão utilizadas no conserto de equipamen-

tos de cozinha do Lar.
Incentivador de primeira hora,

o Cel PM Jorge Gonçalves, pre-
sidente da AOMESP, acompa-
nhou tudo de perto. Em breve
discurso, disse que vivenciou
um dia muito feliz pois fize-
mos o bem, e em troca vimos

a felicidade nos olhos das cri-
anças. “Este evento engrandece

nossa Associação e mostra o quão
solidários podemos ser”, finalizou. No canto superior direito: artistas da Etec Pirituba; acima,

Coral  Aomesp e o maestro Ricardo; abaixo, o cantor
Maycow Ellys; depois, a bailarina Júlia Sthefane.

Grupo de dança do
Colégio Manoel Moratto



Verdade sobre o Pleito eleitoral
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Negri Advogados Associados

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

PARECERPARECER

Tivemos no dia 3 de dezembro a eleição da AOMESP, o que
confirmou a satisfação dos Associados com a atual gestão, visto
que cerca de 90% dos votos válidos foram computados para a chapa
liderada pelo Cel Jorge.

Este evento potencializa o senso de que a AOMESP está aber-
ta, todos podem exercitar o pleito através do seu voto ou sendo
votado. Não é só. É o momento em que a atual gestão submete a
administração à prova, basta dizer que uma chapa pode ser criada
com a simples união de associados, daí que os erros e acertos são
apurados por ocasião dos votos que podem ou não acusarem a
necessidade de mudança. Em menos palavras, bastaria os associa-
dos não reelegerem a atual diretoria executiva.

Na AOMESP os pleitos eleitorais sempre foram bem travados,
os embates eram acirrados e elegantes; bem me lembro do Cel
Cruz, Cel Jorge, Cel Theseo e outros que ilustraram um histórico
eleitoral de bom nível, sempre às claras; mas apesar dos diferen-
tes projetos havia respeito mútuo. Nas reuniões das quintas-feiras
os debates eram empolgantes e bem demonstravam o quanto as
duas partes preservavam o nome da AOMESP, da Polícia Militar e
de toda comunidade policial-militar.

Infelizmente, esta eleição não teve a mesma prática; muito
pelo contrário. A chapa derrotada pôs em risco toda esta tradição;
ao querer se mostrar como a salvação, imputou à atual gestão
crimes financeiros de desvio de verbas ao querer dar conta que eu
– Wellington Negri da Silva – fosse responsável pelo desvio de
mais de 35 milhões de reais.

Ora, muito longe daquele cenário das eleições anteriores, em
lugar de teses e projetos vimos um desfile de desesperados pelo
poder. Que poder é este? Sinceramente não sei, pois,a Presidên-
cia da AOMESP, por si só, não concede nenhum poder.

Tenho como certo que é a nossa entidade que carece de Poder,
emprestando honradez de quem a dirige; a AOMESP é um ente
jurídico, suas manifestações espelham o caráter de seus dirigen-
tes, daí dizer que se o corpo de Diretores não for hábil para esta
demanda, desprezível será a participação de nossa Associação na
conjuntura atual.

Vejo o Cel Jorge e o Dr. Marco (falo como testemunha pre-
sencial) como pessoas vocacionadas a respeitar as opiniões con-
trárias, de bom trato com as finanças, paixão pela Polícia Militar,
histórico de vida totalmente idôneo, flagrante simplicidade, a exem-
plo das acomodações que ocupam na sede da AOMESP, pessoas
acessíveis, basta dizer que não é preciso marcar hora para falar
com eles, e assíduos frequentadores da sinuca e do dominó.

Daí pergunto, onde está o Poder? Salvo opiniões contrárias, o
Poder está nas pessoas e não na AOMESP.

Lembro, como ilustração, das muitas associações de policiais
militares que caíram e ainda caem em desgraça moral e financeira.
Não podemos nos afastar desta verdade; uma associação é feita
pelas pessoas que a integram, seja na condução direta da adminis-
tração ou como mero associado, afinal a responsabilidade deste
último não é menor quando é ele que elege.

A AOMESP atualmente goza de um quadro associativo expres-
sivo com mais de 21.000 associados. Quando cheguei, em 2007,
contava com um pouco mais de 6.000, detinha uma situação finan-
ceira estável porém não dispunha de numerário como hoje, cuja
receita mensal encerra superávits contínuos.

Não vou me estender, direi apenas que não possuo um centa-
vo que não seja meu por direito, logo, por origem lícita. Tudo que
recebi da AOMESP foi por efeito de contrato, balizados por as-
sembleia geral, proveniente de assessoria jurídica permanente a
todos os associados e das ações vitoriosas de GAP, pensão inte-
gral, ALE, quinquênios e sexta- parte, dentre outras.

Ao contrário do que propagou o Sr. Jaime Vianna, nunca des-
viei qualquer valor da AOMESP, não tenho esta falha moral, não
tenho participação na administração da associação que me permita
manipular o seu cofre; ademais, a acusação é jejuna até sobre o
ponto de vista econômico, pois se eu fosse o ladrão que quise-
ram fazer parecer, 35 milhões seriam suficientes para pôr fim na
AOMESP, ou seja, nada restaria após este rombo.

No sentido oposto, meus oito anos de AOMESP foram de
conciliação; comunguei dos mesmos ideais do Cel Cruz e agora do
Cel Jorge e do Dr. Marco Aurélio; nossos interesses sempre foram
voltados ao fortalecimento social e econômico da AOMESP, basta
comparar o caixa da entidade no início de nossos trabalhos com o
de hoje. Triplicamos o número de associados, a AOMESP goza de
saúde financeira e isso não pertence à Diretoria, muito menos a
mim, mas a todos os Associados, aliás, como deve ser por regra.

Penso que nenhuma eleição possa banalizar o respeito mútuo
entre concorrentes, muito menos imprimir a quem nunca deu
causa a pecha da corrupção; não é isso que se cobra num pleito
eleitoral. Tenho que, além de minha honra, a AOMESP e a Polícia
Militar perderam com a ficção criada pela chapa do Sr. Jaime Vianna.

Tenho plena satisfação profissional, muito disso se deve ao fa-
to de advogar exclusivamente para a comunidade policial-militar;
vivo entre pessoas honradas, não somos ladrões e nunca seremos.

Contem sempre comigo. Feliz 2016! Saúde a todos!
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