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SIGA A AOMESP

Prezados associados,

ainda continuamos de portas fechadas e com as atividades interrom-
pidas por causa da pandemia causada pelo Coronavírus. Estamos man-
tendo aquilo que é estritamente necessário ao funcionamento da Associa-
ção (como as obrigações com o Estado e com os fornecedores). E estamos
mantendo também os benefícios como o Cartão AOMESP Saúde, a As-
sistência Jurídica e a Assistência Funeral. O resto vai depender das auto-
ridades sanitárias e do fim deste pesadelo chamado Covid-19.

Estamos passando por tempos muito difíceis que exigem de todos nós
muita calma, paciência, resignação e atenção. Na página 10 desta edi-
ção, alertamos para os cuidados que devemos ter para evitar o contágio e
também para as vantagens em relação à vacina da gripe. Muitos de nós
não seremos atingidos pela doença se tomarmos os cuidados básicos como
lavar as mãos frequentemente com água e sabão (na falta destes, com
álcool em gel a 70%), evitarmos aglomerações e ficarmos em casa pelo
maior tempo possível.

No momento em que escrevo este texto (4 de maio), o Brasil já regis-
trou 101.147 casos; 7.025 pessoas infelizmente perderam a vida (e ainda
não está claro se todas morreram pelo Coronavírus). Nem tudo, no entan-
to, é desgraça. A boa notícia é que 51.131 pessoas estão em tratamento e
42.991 recuperaram-se totalmente! Apesar de o Brasil ainda não ter testes
disponíveis para medir a real situação da doença, os especialistas afir-
mam que muita gente, cerca de 80% da população, vai passar pelo con-
tágio sem desenvolver a doença ou mesmo sintomas dela. Vamos rezar
para que eles tenham razão!

Cuidem-se! Espero que possamos nos rever pessoalmente em breve.
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JURÍDICO

Escritório Negri continua atendendo
Um dos serviços de excelên-

cia prestados pela AOMESP é a

Assistência Jurídica pelo Escritó-

rio Negri Advogados Associados

(veja na página seguinte como

funciona o benefício). E mesmo

nestes tempos de isolamento

social para evitar a propagação

do Coronavírus, o Escritório con-

tinua atendendo.

“Os 24 integrantes do nosso

escritório estão trabalhando em

casa; portanto, não haverá aten-

dimento presencial em São Pau-

lo e Presidente Prudente, só por

meio de telefones e e-mail”, in-

formou o advogado Wellington

Negri da Silva em artigo publica-

do aqui na edição passada.

Negri também informou que

neste período não são esperadas

movimentações relevantes ou

que não possam ser prontamen-

te atendidas pelo escritório nas

ações coletivas e ou individuais.

Pediu calma aos associados em

relação aos procedimentos judi-

ciais, sejam eles coletivos ou in-

dividuais. Os prazos processuais

estão suspensos, e com isso fi-

caram paradas as ações coleti-

vas da AOMESP. Tão logo os pra-

zos sejam retomados, todos os

associados serão informados pe-

los meios de comunicação da As-

sociação.

ATENDIMENTO EMERGENCIAL

(11) 94447-7291

(11) 94216-1928

contato@negriadvogados.com.br.
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JURÍDICO

A AOMESP mantém contrato como Escritório Negri Ad-

vogados Associados visando assistência jurídica na forma
regimental a todo o corpo associativo. Além de propor as

ações coletivas em prol dos associados, o Escritório tam-
bém atende o associado ou seu dependente, em particu-

lar, tanto na Sede como nas regionais, nas seguintes áreas:
 Direito Penal (comum e militar);

 Direito Processual Penal (comum e militar);
 Direito Civil;

 Direito de Família e Sucessões;
 Direito Administrativo;

 Foros Regionais;
 Distritos Policiais;

 Procedimentos administrativos públicos; e
 Direito do Trabalho.

Na área criminal, de acordo com o contrato, o Escritório
só não atende os crimes hediondos. Na área trabalhista,

atua nas ações contra a AOMESP e na de empregados do-
mésticos contra os associados  ou dependentes.

Ao necessitar da intervenção de um advogado em uma

AOMESP garante Assistência Jurídica
regulamentar a seus associados

Veja quais são os procedimentos que deverão ser adotados quando da
necessidade da intervenção de um advogado em uma pendência
jurídica envolvendo o próprio associado ou seus dependentes.

pendência jurídica, o associado

deve entrar em contato com o
Departamento Jurídico da

AOMESP pessoalmente pa-
ra que seja efetuada a

triagem do atendi-
mento. Em seguida,

será expedido o
memorando, que é

uma guia para o Es-
critório. Em emergênci-

as, o associado pode contatar diretamente o Escritório (
3101-2665).

Despesas - O atendimento é gratuito, sendo que o as-

sociado ou dependente fica responsável pelas custas, dili-
gências e demais despesas necessárias para cada caso

em particular. Só ocorrerá honorário se na ação houver be-
nefício financeiro para o associado. Nesses casos, ele será

cobrado de acordo com a orientação da OAB/SP.
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COVID-19

Quarentena impede a retomada
de atividades da AOMESP

A vida não está sendo nada

fácil para centenas de associ-
ados que tinham nas ativida-

des promovidas rotineiramen-
te pela AOMESP a única opor-

tunidade para sair de casa, en-
contrar os amigos e fazer no-

vas amizades, espairecer, con-
versar, participar. A quarente-

na contra a propagação do co-
ronavírus segue ainda sem da-

ta para terminar. Quanto a isso
não há nada a fazer senão es-

perar com calma.
Todas as atividades da Se-

de e das Regionais foram sus-
pensas, até mesmo o atendi-

mento aos associados. A vida
segue internamente, com co-

laboradores de áreas estraté-
gicas trabalhando em plantões alternados, em uma ou duas vezes por sema-

na, e de casa. É o caso do Departamento Financeiro e dos setores de Conta-
bilidade, Recursos Humanos e Comunicação. Não há atendimento presencial.

Assuntos relativos ao Departamento Jurídico, emergencialmente, devem
ser tratados pelos telefones (11) 94447-7291 e (11) 94216-1928. Men-

sagens devem seguir para “contato@negriadvogados.com.br”.

Em compasso de espera: festas de
aniversariantes do mês, bailes das quartas-
feiras, atividades da AOMESP Solidária.

A Colônia também está fechada.
Está à venda o pacote do Dia das

Crianças, de 9 a 12 de outubro.
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COLÔNIA

COMPOSIÇÃO
3 dias de hospedagem - 6 refeições
9 a 12 de Outubro

ATRAÇÕES
Festa de Boas-Vindas com “Esquenta”
Tarde Especial “Festa das Crianças” com distribuição de brindes, brincadeiras e guloseimas
Passeio de trenzinho pelos pontos turísticos de Itanhaém e Nova Feira de Artesanato
Jantar Dançante com música ao vivo

CARDÁPIO “ALL INCLUSIVE”
Caldos, lanches e pizzas. Festa de Boas-Vindas com “Esquenta”
Tradicional Feijoada com caipirinha + acompanhamentos
Caldeirada + 2 acompanhamentos
Carnes, aves e massas + 2 acompanhamentos
Strogonoff de frango + 2 acompanhamentos
Bife à parmeggiana + 2 acompanhamentos

Pacote do
DIA DAS CRIANÇAS

ASSOCIADOS

10 x R$ 45,70

ASSOCIADOS

10 x R$ 45,70

CRIANÇAS COM ATÉ 10 ANOS DE IDADE
NO MESMO QUARTO DOS PAIS

NÃO PAGAM DIÁRIA

FESTA DA PRIMAVERA
de 18/9 a 20/9
Associados: 10 x R$ 35,80

SUSPENSA
EXCURSÕES REGIONAIS
programação independente
5 dias “All Inclusive”
Associados: 10 x R$ 62,00

SUSPENSAS

Preparando a volta

FESTA JUNINA
de 26/6 a 28/6
Associados: 10 x R$ 35,80

CANCELADA

PACOTES COLÔNIA DE FÉRIAS

Mesmo na quarentena para evitar a propagação do corona-
vírus, a Colônia mantém a programação de manutenção e revi-

são dos equipamentos e edifício. O trenzinho, que é utilizado
para transportar os associados até a praia, foi “depenado” para

receber um tratamento à base de zarcão para evitar a
maresia que danifica o ferro. Depois, ele será pinta-

do na cor original. O mesmo se deu com os bancos,
que serão também envernizados. Assim que a Colô-

nia reabrir, tudo estará em ordem para os turistas.

Trenzinho: manutenção com
aplicação de zarcão para evitar
a corrosão do ferro pela maresia.
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GERAL

No dia 30 deste mês, os diretores das regionais Jacareí

(Maj Ismael e Cap Aser) e Taubaté (Ten Lemes) visitaram a
sede do CPI/1 em São José dos Campos. Foram dar as boas-

vindas ao Cel PM Dinael Carlos Martins, que assumiu o co-
mando na região no lugar do Cel PM José Eduardo Stanellis

de Aquino. Os diretores disseram ao novo comandante que
ele pode contar com o apoio da AOMESP para o que precisar.

Uma mensagem da DEFENDA PM – Associação de Ofi-
ciais Militares do Estado de São Paulo em Defesa da Polí-

cia Militar circulou nas redes sociais no dia 13 deste mês e
causou confusão de autoria. Na mensagem, a DEFENDA

PM dirige-se ao governador João Doria pedindo que ele
não jogue a Polícia Militar contra a população paulista. “So-

mos Polícia de Estado, não Polícia do governador.”
A DEFENDA PM teme que a Polícia Militar do Estado de

São Paulo receba ordem – inconstitucional – de prender
quem estiver na rua desobedecendo a orientação do gover-

no do Estado de São Paulo para que todos fiquem em casa
para evitar a propagação do coronavírus.

Algumas pessoas falaram que a mensagem era da

Mensagem causa confusão
nas redes sociais

AOMESP, confundindo as duas entidades, que têm nomes
muito semelhantes. A AOMESP é Associação dos Ofici-
ais Militares do Estado de São Paulo. Fica, então,
esclarecida a confusão: a mensagem não é da AOMESP.

Visita ao comandante

Desconto comprovado com
o Cartão AOMESP Saúde

O mais novo benefício da AOMESP
continua a fazer sucesso entre os as-

sociados. Veja na Nota Fiscal ao lado
o desconto obtido na Drogaria São

Paulo na aquisição de medicamen-
tos. O Cartão AOMESP Saúde garan-

te desconto mínimo de 30% em me-
dicamentos em extensa rede de far-

mácias. No caso deste associado que

remeteu cópia da NF, o desconto che-
gou a 43%!

Utilize o seu Cartão nas compras
de medicamentos e em consultas.

Por tratar-se de benefício oferecido
pela AOMESP, não há custo algum

para o associado. Veja na página 2
desta edição como ativar o Cartão e

como utilizá-lo.
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COMUNICAÇÃO

AOMESP moderniza comunicação

@
www.aomesp.com.br

SIGA A AOMESP

Já está no ar a nova versão do site

da AOMESP na Internet. A moderni-
zação foi feita para que o associado

possa acessar os temas de seu inte-
resse com mais rapidez. Na refor-

mulação, foi dada prioridade de visu-
alização à área de notícias. As mais

recentes estão em destaque na “ho-
me”, e as demais podem ser aces-

sadas em item próprio no Menu. To-
das as notícias publicadas ao longo

do tempo estão arquivadas e podem
ser visualizadas facilmente.

Outro destaque importante na pá-
gina inicial do site é a área reservada

para a revista “Clarinadas da Taba-
tinguera”. A última edição publicada

está em destaque, e logo abaixo dela
o caminho para o arquivo de todas

as edições. Ao clicar nas capas, a edi-
ção será mostrada para leitura e tam-

bém para impressão.

Ainda em destaque amplo na “ho-
me” estão os todos os benefícios que

a AOMESP oferece a seus associa-
dos como Academia, Salões de Fes-

tas, AOMESP Solidária e todos os de-
mais. Basta clicar para ver como fun-

cionam.
Do lado esquerdo da página, foi

construído um Menu com as demais
informações da Associação. Ali estão

destacados o Cartão AOMESP Saú-
de, a Assistência Jurídica e a Assis-

tência Funeral, a Colônia de Férias,
as Regionais, a História da AOMESP,

seu Estatuto, Diretoria e Conselhos.

Há, também, o item “Fale com o Pre-
sidente”, que dá acesso ao email dire-

to da Presidência. Basta clicar e es-
crever a mensagem ao Presidente.

Clube de Descontos
Um dos itens de campanha do Cel

Jorge à Presidência da AOMESP, o Clu-

be de Descontos está no Menu. Como
ele ainda está em construção, as ofer-

tas e parceiros devem entrar ali em
meados de junho. Para facilitar a con-

sulta dos associados, a relação de par-
ceiros e ofertas estará em ordem de

Sede e Regionais, e, dentro de cada
uma delas, por segmento de comér-

cio ou serviço.
A AOMESP oferece vários canais

para que o associado possa manter-
se informado a respeito de tudo o que

acontece na Associação. Acesse!
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PANDEMIA COVID-19

Não menospreze o vírus.
Proteja-se!
Como já ficou demonstrado, o Coronavírus não
escolhe sexo, idade, cor ou religião para atacar.
É verdade que os idosos estão mais vulneráveis,
principalmente se já têm alguma doença. Portanto, cuide-se!

A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2. Ela

apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas
(sem sintomas) a quadros respiratórios graves. De acordo com a Organização

Mundial de Saúde (OMS), cerca de 80% da população mundial pode ser
assintomática, pode passar pela doença sem sentir nada. Mas os demais 20%

podem requerer atendimento hospitalar por causa da dificuldade em respirar.
Desses, 5% podem precisar de suporte (respirador) para o tratamento da

insuficiência respiratória.

Os sintomas da COVID-19 podem variar de um simples resfriado até
uma pneumonia severa. Os sintomas mais comuns da doença são

tosse, febre, coriza, dor de garganta e dificuldade para respirar.

O contágio se dá de pessoa para pessoa por meio de aperto de mão,
gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro e também por objetos ou su-

perfícies contaminadas (celulares, mesas, maçanetas, brinquetos, chaves, te-
clados de computador etc).

              Previna-se!

 Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço;
 Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;

 Mantenha distância de 2 metros de pessoa tossindo ou espirrando;
 Evite abraços, beijos e apertos de mãos;

 Higienize com frequência o celular e os brinquedos das crianças;
 Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, pratos e copos;

 Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados;
 Evite circulação desnecessária. Se puder, fique em casa;

 Se estiver doente, evite contato físico e fique em casa até melhorar;
 Durma bem e tenha uma alimentação saudável;

 Utilize máscaras caseiras ou artesanais, feitas de tecido, em situações de
   saída de sua residência.

Vacina da
gripe

É muito importante que todos

tomem a vacina contra a gripe
(Influenza - H1N1) porque isso

vai evitar mais um problema para
o sistema de saúde. Ela não

funciona contra a Covid-19, mas
ajuda no diagnóstico: se a

pessoa já está vacinada contra a
gripe mas está com tosse e falta

de ar, por exemplo, então
provavelmente não é o vírus

Influenza que está causando
aquilo, mas o Coronavírus.

A vacina contra a gripe é
gratuita e está disponível em

todas as unidades básicas de
saúde do Estado. O governo fez

um escalonamento por idade,
profissão, dentre outros. Se você

não tomou a vacina na época, vá
agora até um posto de saúde. O

inverno está chegando, e com
ele o perigo de contrair gripe

aumenta.
A gripe também mata.

Portanto, não dê sorte ao azar!






