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FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

Com os dons do Espírito Santo concedidos a cada um de nós, podemos espalhar a reconciliação e a paz.

É VERÃO!
A COLÔNIA ESTÁ A SUA ESPERA.
RESERVE TAMBÉM PARA O CARNAVAL.

É VERÃO!
A COLÔNIA ESTÁ A SUA ESPERA.
RESERVE TAMBÉM PARA O CARNAVAL.

RETROSPECTIVA
O QUE FIZEMOS
DE BOM EM 2015

RETROSPECTIVA
O QUE FIZEMOS
DE BOM EM 2015

2016 PROMETE
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 4 noites de hospedagem
   café da manhã diário
     2 bailes de carnaval com música ao vivo
       concurso infantil de fantasia
         chá da tarde
           baile do Havaí

ESPECIAL

CARNAVAL 2016

COLÔNIA DE FÉRIAS
MARES DO SUL - ITANHAÉM (SP)

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

Reservas na Colônia
(13) 3425-1096 ou 3425-6849

E em todas as Regionais

20% NA RESERVA
SALDO EM 6 PARCELAS
NO CARTÃO CRÉDITO

20% NA RESERVA
SALDO EM 6 PARCELAS
NO CARTÃO CRÉDITO

R$ 300,00
PARA ASSOCIADOS

A PARTIR DE
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Esta é a última edição do ano da Clarinadas, um
ano em que conseguimos superar as expectativas, prin-
cipalmente na área jurídica, com as vitórias nas ações
de recálculo de quinquênios e sexta-parte, e também
o restabelecimento do pagamento dos salários às pen-
sionistas maiores de 21 anos. Destacamos, nas pági-
nas seguintes, um sem-número de realizações, em to-
das as áreas, em benefício dos associados.

Em minhas participações nas festas de confrater-
nização nas regionais e na Sede, enfatizei que 2015
foi um ano de grandes realizações, e que elas só fo-
ram possíveis graças à determinação dos diretores e
colaboradores em geral, e também principalmente pelo
apoio que recebemos de todos os associados – apoio
este comprovado na maciça votação em nosso nome
para conduzir a AOMESP nos próximos quatro anos
à frente da Diretoria Executiva.

Relembro o que falei nas regionais: fizemos o me-
lhor sem prometer nada além daquilo que realmente
poderíamos realizar. Não apelamos para a demago-
gia para acalmar ânimos ou conquistar eleições; sem-

EDITORIAL

Um ano de grandes realizações

Jorge Gonçalves
Cel PM - Presidente

pre afirmei que administra-
mos por objetivos, zelando
por um patrimônio que não
é nosso, mas de todos. É as-
sim que vamos tocar a vida
daqui para a frente, também. Todas as decisões são
exaustivamente discutidas e pensadas, visando ao que
é melhor para a nossa Associação e, consequente-
mente, para todos os associados.

Esta Clarinadas está chegando na casa dos asso-
ciados com o ano de 2016 já iniciado. Com ela vão
os nossos votos de um ano maravilhoso; que tenha-
mos, todos nós, ânimo para buscar a realização dos
nossos sonhos; saúde para viver em paz com nossos
familiares e amigos; e esperança sempre presente de
um futuro melhor.

Por aqui, posso garantir que o trabalho vai conti-
nuar firme no sentido de conquistar melhor qualida-
de de vida para todos da família policial-militar. Em
breve partilharei ótimas notícias. Obrigado pela con-
fiança em nosso trabalho. Feliz Ano Novo!
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Esperança é brasa
que não se apaga...

Dentre as virtudes teologais destaca-se a Esperança.
Essa virtude aflora com toda força em todos os seres huma-
nos, seja qual for a raça ou sistema social. É um sentimen-
to que impulsiona o homem na direção de seus objetivos,
sejam eles de ordem material, social, religiosa, econômi-
ca, profissional e mesmo política; de projeção de imagem
ou qualquer outra coisa que venha dar alegria e felicidade
a quem consegue realizar esses objetivos.

Todos nós temos Esperança de uma vida longa, com
saúde e conforto; são pretensões básicas para a vida de
qualquer pessoa. Todos nós temos Esperança na continui-
dade de nossa família, ter nossos filhos, nossos netos. A
Esperança de que cada um deles tenha um resultado po-
sitivo em suas vidas, sejam bem-sucedidos marcando ge-
rações e gerações numa ampliação sistemática do círculo
familiar.

Ao se aproximar o fim de ano, época de festas de Na-
tal, se cada um de nós fizer um balanço dos acontecimen-
tos de nossa vida, poderemos avaliar se a Esperança que
nos animou teve resultado desejado.

Temos de pensar de forma coerente. Um Homem, há
2016 anos, nasceu na cidade de Belém, província domina-
da pelo Império Romano no Oriente, e seu nascimento é
festejado por toda a humanidade cristã; trouxe um desafio
para o mundo: a Esperança de que todos os homens pu-
dessem compreender que o amor é o dínamo que move a
relação entre as pessoas, promovendo os sentimentos de
fraternidade, solidariedade e caridade. Este Homem é Je-

“A sabedoria do homem sagaz é compreender bem o
seu caminho, e a imprudência dos insensatos é
errante.” (Salomão - c. XIV - nº 8).

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

sus Cristo, que na sua vida pública deu exemplos de amor
ao próximo, de bondade e de respeito às pessoas simples
ou aristocratas, sem distinção nenhuma, disseminando a
verdade, estimulando as virtudes, criando no coração de
cada pessoa o sentimento de unidade fraternal.

Jesus Cristo deu a vida, como todos sabemos, prega-
do na cruz após um julgamento draconiano, com a indife-
rença dos poderosos da época.

Sabemos também, e acreditamos, que Ele ressuscitou
para dar a cada um de nós um sentido de vida mais realista
com a nossa condição, longe dos sentimentos negativos
de inveja, orgulho, ambição desvairada, cobiça indesejável
e todo um elenco de sentimentos inferiores, que às vezes
são adotados como meio de sobrevivência, o que não se
compadece com a nobreza de princípios.

Infelizmente hoje, no Brasil, a conduta moral e interes-
seira de alguns políticos e homens públicos provocam o
descrédito e a instabilidade emocional do povo brasileiro,
e nesse pandemônio em que vivemos é forçoso renovar
aflitivamente a Esperança do equilíbrio e tranquilidade.

Época de Natal e entrada de Ano Novo é o melhor mo-
mento, mas não é o único, que devemos nos despojar de
todos esses sentimentos contrários ao amor que Cristo
pregou entre os homens, e por isso ele morreu; e, por isso
também, ele está vivo em nossa fé, em nosso coração, pa-
ra que tenhamos a oportunidade de abraçar o outro com

carinho, no novo ano que chega, esquecendo as
diferenças de comportamento antissocial, para que
olhemos os nossos filhos com mais cuidado e amor
para que eles possam entender e corresponder a
este amor por toda a vida, evitando o que infeliz-
mente hoje assistimos: filhos matando os pais, pais

sufocando os filhos com irracionalidade de conduta, netos
matando os avós com os mais audaciosos requintes de cru-
eldade, mostrando-nos que a adolescência, mal orientada,
flutua na onda das drogas por não ter Esperança.

Diziam nossos avós que a “esperança é a última que
morre”, mas o mais triste é morrer sem Esperança.

Feliz Ano Novo e um abraço fraternal.
Pense nisso!
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JURÍDICO

AOMESP AINDA RECEBE DOCUMENTAÇÃO
PARA AÇÃO DE QUINQUÊNIO

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

Você ainda não entrou com a do-
cumentação para a ação individual de
cobrança de recálculo de quinquênio e
sexta-parte? Aproveite as férias de iní-
cio de ano para a tarefa. Dirija-se à Se-
cretaria da Sede da AOMESP ou a uma
das regionais com os documentos e as-
sine o contrato e as procurações. A ação
foi ganha em definitivo no Supremo
Tribunal Federal, e é “dinheiro em cai-
xa” segundo o Escritório Negri Advo-
gados 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 chance de
esse valor ser pago em holerite.

O contrato e a procuração estão dis-
poníveis em www.aomesp.com.br. Im-
prima e assine tudo e junte a documen-
tação correspondente ao seu caso. En-
vie por correio. Sedex é mais seguro.

Despesas - Não há cobrança despe-
sas iniciais: os honorários do advogado
serão cobrados quando o dinheiro for
recebido, em holerite ou na liquidação
do precatório. O titular da ação terá de
pagar as custas judiciais obrigatórias, na
entrada da ação. O valor corresponde a
1% do que há para receber, o que será
conhecido depois que o contador fizer
os cálculos. Há possibilidade de isen-
ção dessas custas, mas esta é uma deci-
são do juiz.

PENSIONISTA DEVE SE RECADASTRAR PARA TER A PENSÃO DE VOLTA
O Escritório Negri Advogados Associados, contratado

da AOMESP, garantiu na Justiça o direito das pensionistas
maiores de 21 anos, filhas solteiras de policiais militares fa-
lecidos, terem a pensão de volta. O Juiz da 3ª Vara da Fazen-
da Pública emitiu a ordem que obriga a SPPREV a restabele-
cer o pagamento.

A SPPREV já está cumprindo a ordem – mas só para as
pensionistas que estão com o recadastramento em dia. Se não
é o seu caso, dirija-se a uma agência do Banco do Brasil ou à
própria SPPREV para fazer o recadastramento, mesmo fora
da data de seu aniversário. Só assim a pensão voltará a ser pa-
ga como antes.

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...



PARA MORAR OU INVESTIR - CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA POLICIAIS MILITARES E PENSIONISTAS

DEZ
penha

1   2E
DORMS.

COM OPÇÃO DE
SALA  AMPLIADA

MÉRITO
penha

1, 2   3E
DORMS.

COM OPÇÃO DE SUÍTE
E SALA  AMPLIADA

salão de festas, churrasqueiras, playground, praça de jogos, fitness externo e pista de caminhada, bicicletário, quadra...

corretor
(11) 95233-2638

amplamente

financiados!

pertinho do Shopping

Penha e da futura

estação Tiquatira

VALPINVALPIN

CONFRATERNIZAÇÕES 2015

Cerca de 5.000 asso-
ciados participaram das

festas de confraternização de
encerramento de ano. Para aco-
modar tanta gente, regionais co-
mo Jacareí e Santos precisaram
contratar espaços maiores que
os do ano passado; Sorocaba e
Campinas já pensam em novo
local para o ano que vem. Este é
o resultado do bom trabalho
realizado, reconhecido pelos
associados, que cada vez mais
participam dos eventos da
AOMESP.

O ponto alto das festas foi o
sorteio de prêmios, sendo que a
base para todas foram três apa-
relhos de TV. Em todas as opor-
tunidades, o presidente da Dire-
toria Executiva, Cel PM Jorge
Gonçalves, fez um balanço das
realizações do ano e agradeceu
aos associados pela participação
na vida da AOMESP e pela
vitória na eleição do dia 3.

SOROCABA

bauru

CAMPINAS

JACAREÍ

Colaboradores da Colônia
em confraternização no dia 9
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CONFRATERNIZAÇÕES 2015

Festa de confraternização dos
colaboradores da Sede foi no dia 23,

após o expediente.

RIBEIRÃO PRETO

SANTOS

TAUBATÉ

SEDE

Cel Jorge: balanço do ano e
agradecimentos aos associados.

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, especialista em crédito para TODA A FAMÍLIA MILITAR!

CRÉDITO CONSIGNADOCRÉDITO CONSIGNADO

* Prazo em até 96 meses;

* Margem Consignável de 40%;

* Melhores TAXAS do mercado!

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

Inicie 2016 sem preocupação com

IPTU, IPVA, Material Escolar etc...

Faça um crédito consignado!!!

Inicie 2016 sem preocupação com

IPTU, IPVA, Material Escolar etc...

Faça um crédito consignado!!!
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AOMESP BRILHA
NA JUSTIÇA

JUNHO - O presidente do Supremo Tribunal Federal,
ministro Ricardo Lewandowski, cassa a liminar da Pro-
curadoria Geral do Estado, reconsiderando a decisão do
ministro Ayres Brito, em 2012. A liminar impedia o paga-
mento da ação de recálculo de Quinquênio e Sexta-Parte
cujo Mandado de Segurança Coletivo fora impetrado pela
AOMESP em 28 de agosto de 2008. Trata-se da maior vitó-
ria jurídica de servidores públicos do Brasil.

SETEMBRO - O advogado Wellington Negri da Silva garante à Direto-
ria Executiva da AOMESP e aos diretores regionais que a ação de execução
de quinquênio e sexta-parte é dinheiro em caixa porque já “não se discute
mais o mérito da ação”. O período de 28 de agosto de 2003 (cinco anos antes
da entrada do Mandado de Segurança da AOMESP) até setembro de 2010
(quando o Estado parou de pagar) será recebido por meio de precatórios.
Negri afirma que os títulos serão liquidados no prazo de até cinco anos. Os
valores que não foram pagos, no período que compreende desde a vitória no
STF até a entrada da ação de execução, poderão ser creditados em folha.

FORAM NECESSÁRIOS TRÊS ANOS DE LUTA CONTRA A SPPREV
pensão de filhas

SETEMBRO - O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro
Ricardo Lewandowski, reconsidera sua decisão e nega seguimento ao pe-
dido de suspensão da decisão interposto pela SPPREV. Prevalece a de-
cisão da Justiça paulista, que em 16 de março dera ganho de causa à
AOMESP, mandando a autarquia regularizar os pagamentos. Depois de
perder em todas as instâncias, a SPPREV recorrera ao STF. Nova derrota.
Não há mais a quem recorrer. A SPPREV é vencida no embate.

MARÇO - Sai no dia 16 o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo
dando ganho de causa à AOMESP. No Mandado de Segurança Coletivo, a
Associação exige da SPPREV o restabelecimento do pagamento de pen-
sões às pensionistas solteiras, maiores de 21 anos, filhas de policiais mili-
tares falecidos. Antes da decisão ser publicada, a SPPREV entra com ação
de efeito suspensivo no Tribunal de Justiça, e consegue êxito. O escritório
Negri Advogados Associados recorre.

NOVEMBRO - Depois de longo emba-
te judicial, a SPPREV começa a restabele-
cer o pagamento das pensões que começa-
ram a ser cortadas na virada do ano de 2012
para 2013. A ordem é do Juiz da 3ª Vara da
Fazenda Pública. Todas as filhas soltei-
ras, associadas à AOMESP, cujo pai mili-
tar faleceu até 6 de julho de 2007, têm di-
reito à pensão de volta.

Para voltar a receber, é preciso estar com
o recadastramento em dia. Quem não fez
deve procurar uma agência do Banco do
Brasil ou a própria SPPREV.
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Este foi o ano da Colônia de Férias Mares do Sul. Pacotes especiais com pre-
ços baixos e atrações imperdíveis garantiram lotação esgotada em todos os feria-
dos prolongados. Os associados adoraram! A primeira oferta foi no Carnaval,
em fevereiro, com atividades todos os dias: exibição do desfile das escolas de
samba de São Paulo, concurso infantil de fantasias, baile de carnaval para adultos
e crianças. Nem a chuva afastou os foliões da praia e do conjunto aquático.

LOTAÇÃO ESGOTADA

OUTUBRO - Dia da Criança. Três dias de muitas ati-
vidades para adultos e crianças. Presença de dois monitores,
baile no sábado à noite e sorteio de prêmios.

ABRIL - Páscoa inesquecível. Adultos e crianças parti-
cipam das atividades que incluem danças à beira da pisci-
na, caça aos ovos de Páscoa e Baile de Aleluia.

JUNHO - Festa Junina com dias de sol, gente na praia;
noite fria de sábado para curtir o aconchego da fogueira e o
sabor do vinho quente, do quentão e das delícias típicas.

SETEMBRO - No feriado da Independência a atração
do pacote especial é o Baile da Primavera, realizado após o
jantar do sábado. Música ao vivo com Patrícia Mendes.
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MELHORAR SEMPRE

JUNHO -  A Regional Taubaté pas-
sa por grande reforma, incluindo a tro-
ca do telhado. O Cel PM Jorge Gonçal-
ves, presidente da AOMESP, prestigia a
festa de inauguração.

JULHO - Começa a troca de janelas
do Solar da Tabatinguera, na Sede. As
novas janelas são fabricadas em alumí-
nio com pintura eletrostática na cor
branca, e assentadas sobre ardósia.

MARÇO - Regional Bauru inaugu-
ra sistema de ar-condicionado do salão
de festas capaz de acolher 400 pessoas
sentadas. São cinco aparelhos de 30.000
BTU cada.

JANEIRO - A AOMESP entra no
Facebook . Ao anunciar a ferramenta, a
Clarinadas informa que a página irá
“emitir comunicados breves mas com-
pletos, de modo a informar bem e rápi-
do. Ao longo do ano foram postados
235 comunicados. No final do ano, a
fanpage já estava com 650 seguidores.

FEVEREIRO - Renovado o contra-
to de Assistência Funeral, benefício
oferecido ao associado sem nenhum
custo. Todos os serviços referentes a se-
pultamento ou cremação estão garanti-
dos, inclusive o repatriamento dentro e
fora do território nacional.

MAIO - Cerca de uma centena de
associados reunidos em  Assembleia
Geral Ordinária na sede da AOMESP

aprovam por unanimidade o Balanço e
o Relatório Anual do Presidente da Di-
retoria Executiva, relativos a 2014.

MARÇO - No dia 25 à noite, deze-
nas de associados, todos os diretores e
conselheiros e inúmeras autoridades
reúnem-se na Sede para comemorar o
80º aniversário da AOMESP.

DEZEMBRO - O projeto social
“Associação em Ação - AOMESP Na-
tal 2015”, acolhe crianças do Lar Vo-
luntários do Amor, de Embu-Guaçu,
e dezenas de filhas, filhos, sobrinhos
e netos dos colaboradores, associados
e convidados para um dia de brinca-
deiras, show, jogos e presença do Pa-
pai Noel para distribuir presentes.

ABRIL - Pelo quinto ano consecutivo, a AOMESP

elabora gratuitamente as declarações de Imposto de
Renda de 3.941 associados. Na Sede, o serviço é pres-

tado por colaboradores especializados. Nas regionais são
contratados escritórios de contabilidade.
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O ANO DO
REAJUSTE ZERO

MARÇO - O Cel Jorge e demais
dirigentes de entidades reúnem-se
com o comandante-geral da Polícia
Militar, Cel PM Ricardo Gambaroni.
São tratados diversos assuntos, dentre
eles o reajuste salarial da Corporação.
O Cel Gambaroni diz que sua equipe
técnica pode se reunir com a CERPM
- Coordenadoria de Entidades Repre-
sentativas dos Policiais Militares para

buscar um índice de reajuste que seja
consensual entre as entidades e o Co-
mando Geral.

MAIO - Depois de dois meses de estudos,
a CERPM fecha a proposta de reajuste sala-
rial para apresentar ao governo.  O pedido é
de 15% para este ano, e 15% para o ano que
vem, para todos os policiais militares, inclu-
indo veteranos e pensionistas. A proposta é
apresentada ao Comando Geral da Polícia
Militar no dia 11 de maio; no dia 19, é entre-
gue ao Secretário da Segurança Pública, Alexandre de Moraes, em encontro com
representantes das associações.

SETEMBRO - Alexandre de Mo-
rais reúne os presidentes das entida-
des dos policiais militares para dizer
que o Estado está “no vermelho por
causa da crise que o país atravessa”, e
que não haverá reajuste salarial para
os policiais militares este ano.

AGOSTO - Representantes de en-
tidades reúnem-se com o comandan-
te-geral para discutir o silêncio do go-
verno em relação ao reajuste. Deci-
dem procurar imediatamente o secre-
tário da Segurança Pública e o pró-
prio governador para agendar reunião
e tratar do assunto.

OUTUBRO - Em concorrida audiência pública realiza-
da na Assembleia Legislativa, representantes das entidades
de policiais militares decidem continuar a luta para rever-
ter o anúncio de reajuste zero, pressionando o governo. O
presidente da AOMESP, Cel PM Jorge Gonçalves, diz que a
força dos policiais militares está no Legislativo e que espera
esforço dos deputados para reverter a situação.

JANEIRO - O presidente da AOMESP,
Cel PM Jorge Gonçalves, e representantes
de entidades visitam o secretário da Segu-
rança Pública, Alexandre de Moraes. O se-
cretário diz que é urgente melhorar as con-
dições de trabalho e de vida dos PM. “Não
é apenas uma questão de salário, mas tam-
bém de saúde física e psicológica”, afirma.
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NECROLOGIA

GERAL

No dia 17 deste mês a AOMESP

parou em momento de oração e agra-
decimento pelo ano que estava chegan-
do ao fim. A missa em Ação de Graças,
com participação do nosso Coral, foi
celebrada pelo padre Antuniel Ribei-
ro, auxiliado pelo Cel PM Ricardo Ja-
cob, vice-presidente do Conselho Deli-
berativo. Participaram também a vice-

EM AÇÃO
DE GRAÇAS

presidente da Diretoria Executiva, Cel
PM Hilda Magro; o presidente do Con-
selho Fiscal, Cel PM Antônio Vicente;
e a secretária da Presidência, Ana Célia
Rinaldo. Na homilia, o padre Antuniel
pediu que no Natal o coração de todos
seja como um presépio preparado para
receber Jesus Cristo.

Também no dia 17
a Regional Jacareí or-
ganizou festa de con-
fraternização das pen-
sionistas e amigas que
confeccionam peças
em tricô (sapatilhas,
blusas, gorros e ou-
tras) para famílias ca-
rentes. Abrilhantou a
festa o coral da Casa Viva Vida, apre-
sentando músicas natalinas. Para os in-
tegrantes do Coral foram sorteados li-
vros de poesia Quarenta Minutos de
Amor, de autoria da associada Mercedes
Rodrigues Lou. A entrega foi feita pelo
diretor da Regional, Major Ismael.

SOLIDARIEDADE JACAREÍ
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Pens
Thereza Rodrigues Marques
Nilson Rebello da Silva
Maria Auxiliadora Lucas
Therezinha de Jesus A. C. Antunes
Maria Alayde de Oliveira
Ilona Márcia O. D. Bittencourt Cruz

Cel
863-0

Cap
1.491-5
42.212-6
68.072-9

1º Ten
4.781-3
4.455-5
5.496-8
21.963-A

2º Ten
11.986-5

1º Sgt
43.227-0
17.352-5
78.569-5
77.434-A
75.676-8
39.311-8
43.509-A
16.797-5

3º Sgt
93.505-A
92.187-4

Cb
85.244-9

Reizo Nishi

Manoel Vicente de Oliveira
Nilson de Oliveira Lopes
Pedro Antonetti Torrecilha

Romildo Bezerra da Silva
José Mauro Bincoletto
Sérgio Alves de Souza
João de Albuquerque Malta

Agahir Conde Cardozo

Laplasse Sinval de Morais
Valdenir de Morais
Edson José Blumtritt
José Ignácio Netto
José Adair Araújo
Manoel Ângelo
José Carlos dos Santos
Jaime Martins Garcia

João Carlos dos Santos
Aparecido A. Escaliante

José Carlos David Vieira
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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

SOLIDARIEDADE

O projeto social Associação em
Ação - AOMESP Natal 2015, rea-
lizado no dia 5 deste mês na Sede,
continua rendendo frutos. O Lar
Voluntários do Amor, de Embu-
Guaçu que acolhe crianças víti-
mas de maus tratos socorridas pe-
lo Conselho Tutelar, continuará
sendo beneficiado pelo projeto.

Este mês, um grupo de colaborado-
res foi até a entidade para definir a apli-
cação dos recursos obtidos  no Chá Be-
neficente e por meio de doações de em-
presas, colaboradores e associados. O
Lar precisa com urgência de uma gela-
deira industrial para armazenar frutas,
legumes e verduras que lá chegam por
doações. Hoje, não é possível receber

LAR VOLUNTÁRIOS DO AMOR
VAI GANHAR GELADEIRA

esses alimentos porque não há onde
acondicioná-los por longo tempo.

Assim, no começo de janeiro a gela-
deira será adquirida e enviada para a
entidade. Ela vai se juntar à cerca de
meia tonelada de alimentos, material
de limpeza, artigos de higiene pessoal,
brinquedos, roupas e calçados novos
que foram arrecadados.

 Barbearia AOMESP (Eliane Vaz)
 BMJV Bombeiro Caetano
 Cap Rubens - Herbalife
 Chopp Store
 Cristollen Tradição Culinária
 D. I. Apoio Empresarial
 Deputado Federal Major Olímpio
 Essential Care Odontologia
 Helem Ramos de Carvalho
 Keny Morita (Negri Advogados)
 Lanchonete Karin
 M. Figueiredo Corretora
 MFCI Ibérica Union Corretora
 Mika’s Cabeleireiros
 MM Telecom
 Nissan Aparelhos Fisioterapêuticos
 Oasta Química
 Original Link Suprimentos
 Paperlu Toalhas de Papel
 SP System

Diretores, conselheiros, colaborado-
res e associados foram fundamentais
para o projeto, assim como muitos par-
ceiros que disseram “sim”. Eis:

SOLIDÁRIOS

CORREÇÃO
Por uma falha de edição, Clarinadas

não informou corretamente os núme-
ros da votação que elegeu a Chapa 1,
liderada pelo Cel PM Jorge Gonçalves,
na eleição da AOMESP, em 3 de dezem-
bro passado. Os números corretos são:

São Paulo
Taubaté
Ribeirão Preto
Sorocaba
Santos
Bauru
Campinas
Jacareí

Chapa 1

450
441
253
212
207
199
197
137

2.096

131
14
16
8
7
9

47
15

247

Chapa 2

ELEIÇÃO 2015
RESULTADO OFICIAL

Brancos = 7      Nulos = 11



Expectativas para 2016

WELLINGTON NEGRI DA SILVA
Negri Advogados Associados
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PARECERPARECER

O ano de 2016 sem dúvida alguma será um pe-

ríodo de colheita farta, e posso dizer isso com ab-

soluta tranquilidade. Atualmente aguardamos a im-

plantação, mês a mês, dos quinquênios e sexta-par-

te, e ainda o pagamento, devido em folha de paga-

mento, dos 40 meses em que restou suspenso, por

força da STA 678, ajuizada no Supremo Tribunal

Federal pela Procuradoria Geral de Estado, com o

intuito de atrasar, embaraçar um direito já consoli-

dado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Pau-

lo.
Esta suspensão nunca teve o mínimo fundamen-

to, tanto que na primeira oportunidade de ser bem

analisada, como foi pelo Excelentíssimo Ministro

Ricardo Lewandowski, a decisão foi no sentido de

não conhecimento, ou seja, a STA 678 jamais pode-

ria ter sido levada ao STF, já que o tema a envolver

os quinquênios e sexta-parte se limita às regras da

legislação paulista, não sendo a Corte Suprema com-

petente para solução de Direito Local.

Querendo ser bem breve para não correr o risco

de adentrar conceitos jurídicos pouco didáticos,
nesta linha, digo com absoluta certeza que nos pró-

ximos dois ou três meses alcançaremos a devolu-

ção mensal de mais ou menos R$ 140,00 por mês

nas folhas de pagamentos de todos associados da

AOMESP, de modo contínuo e permanente, e desde

que tenha 20 anos ou mais de serviço, pois para

aqueles que ainda não possuem a sexta-parte o va-

lor será menor.

Também é nosso objetivo o pagamento em fo-

lha dos 40 meses, o que corresponde ao período

de ajuizamento da STA 678 até hoje. Sabemos que

o Estado, com mínima chance de sucesso, pode jo-

gar tal valor para precatório. No entanto, o outro

caminho, qual seja, o pagamento em folha, está

mais alinhado com o direito vigente.

Ademais, ainda que fosse o pagamento pela via

do precatório esta não seria uma má notícia. O Es-

tado de São Paulo está em dia com o pagamento

dos seus precatórios expedidos após janeiro de

2011, o que significa que teríamos um crédito a

ser pago nos próximos dois a quatro anos, corrigi-

do com correção monetária e juros mensais.
Acredito também no ambiente democrático e or-

deiro que temos no atual Governo, minhas críticas

não são dirigidas ao Poder Executivo local. Tenho

como exemplo as inúmeras vitórias que tivemos

até aqui, e o Governo, na medida do possível, deu

cumprimento a elas, atestando seu acatamento ao

Poder Judiciário, o que não é regra Brasil afora. Em

Estados próximos ao de São Paulo não temos esta

realidade.

Nos próximos dias poderemos anunciar, com

todos os detalhes, mais uma grande vitória, como
também o seu desenrolar. Por ora nos limitamos a

agradecer a todos os Associados da AOMESP, os

quais convido a agradecer, conjuntamente, ao Po-

der Judiciário Paulista. Posso atestar a excelente cul-

tura jurídica do Tribunal de Justiça do Estado de

São Paulo, além do grande senso humano de ho-

mens e mulheres Julgadores. Somos gratos por

poder exercer nossas profissões em um Estado aten-

to às mazelas jurídicas.

Feliz 2016!

Estejam com Deus!
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