




3CLARINADAS DA TABATINGUERA - AGOSTO/2019

DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente

Cel PM Jorge Gonçalves
Vice-presidente

Cap PM Marco Aurélio Ramos de Carvalho
Diretor Administrativo
Cel PM Hilda Magro
Diretor Financeiro

Cel PM Oscar Nakada
Diretor Social e Marketing

Cel PM Manoel Carlos Abissi Nogueira
Diretor Jurídico

Maj PM Dércio Chiconelo
Diretores Adjuntos

Cel PM Antônio Vicente
1º Ten PM Silvio Martin

1º Ten PM Silvio dos Reis Oliveira
2º Ten PM Oswaldo Evangelista do Nascimento

Suplente
Cap PM José Amâncio da Silva

CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente

Maj PM Richards de Freitas Chaves (interino)
Vice-presidente

-
Conselheiros

2º Ten PM Guilherme Antônio do Nascimento (secretário)
Cap PM Euclides de Oliveira Faria

1º Ten PM José Vicente da Conceição
1º Ten PM Takeshi Sato

1º Ten PM José Pedro de Lima
1º Ten PM Deorival Bonilha

Pens. Darcy Franco da Rocha Silva

Suplentes
Ten Cel PM Gustavo Medeiros

CONSELHO FISCAL
Presidente

Maj PM Nelson Savioli
Vice-presidente

Maj PM João de Deus Braga
Conselheiros

Maj PM Yolando Bruno de Lima (secretário)
1º Ten PM Darci Miranda de Couto

Pens. Adélia Silvina de Andrade Sampaio

Suplente
1º Ten PM Daniel D’Attilio

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
Produção Geral: Mídia Empresarial Comunicações
Jornalista Responsável: Silvio Forato - MTb 21.106

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

Cel PM Jorge Gonçalves
Presidente da Diretoria Executiva

EDITORIAL

@
www.aomesp.com.br

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

SIGA A AOMESP

Prezados associados,

no apagar das luzes deste mês tivemos a grata notícia de que o Estado
estava cumprindo o combinado e creditando no holerite de nossos asso-
ciados a primeira parcela do acordo para liquidação da ação de quinquê-
nio e sexta-parte sobre a Insalubridade. Anunciamos a novidade, há mui-
to esperada, em nossa página no Facebook, e logo começamos a receber
centenas de elogios pela efetivação da vitória há muito conquistada.

Quando começamos a acessar o holerite, no finalzinho do mês, qual
não foi a surpresa: do total de associados, apenas 11.328 estavam com o
crédito efetivado. E os demais? O Escritório Negri foi em busca de expli-
cações e constatou, em poucos dias, que tanto o CIAF quanto a SPPREV
haviam feito uma manobra que não estava nos autos do processo e deixa-
do de fora do pagamento todos aqueles associados que moveram ação na
Justiça pleiteando o mesmo benefício.

Constatada a omissão, o Escritório está trabalhando na reparação da
“inovação” dos dois órgãos, com base nos autos do processo. Temos
amparo legal para isso, e acredito que em breve todos os associados esta-
rão recebendo sua parte. Aos que não receberam o que lhes é devido pelo
Estado, peço que continuem confiando em nosso trabalho e no trabalho
do Escritório Negri.

Ótima notícia que trazemos nesta edição é a grande reforma que fize-
mos na Colônia, destaque para a instalação de ar condicionado em to-
dos os apartamentos e no restaurante. A partir desta temporada, passare-
mos a fornecer toalha de banho, sabonete, shampoo e hidratante para to-
dos os hóspedes. Para maior conforto, ofereceremos transporte para a
praia em trenzinho turístico. Lá, em espaço reservado, os associados te-
rão mesas, cadeiras e guarda-sóis para momentos inesquecíveis.
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JURÍDICO

A AOMESP mantém contrato como Escritório Negri Ad-
vogados Associados para garantir assistência jurídica gra-

tuita a todo o corpo associativo. Além de propor as ações
coletivas em prol dos associados, o Escritório também aten-

de o associado ou seu dependente, em particular, tanto na
Sede como nas regionais, nas seguintes áreas jurídicas:

 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
gratuita 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 a Di-

retoria Jurídica da AOMESP
ou pessoalmente, para que

seja efetuada a triagem
do atendimento. Em

seguida, o Jurídico vai
expedir o memoran-

do, que é uma guia
para atendimento

no Escritório. Em emergênci-
as, o associado pode contatar diretamente o Escritório (

3101-2665).

Despesas - O atendimento é gratuito. O associado ou
dependente fica responsável pelas custas, diligências e de-

mais despesas necessárias para cada caso em particular.
Só ocorrerá honorário se na ação houver benefício fi-

nanceiro para o associado. Nesses casos, ele serão cobra-
dos de acordo com a orientação da OAB/SP.

O Salão Social da AOMESP fica no primeiro andar da Sede
à Rua Tabatinguera, 278 - Centro. Espaço climatizado com
capacidade para abrigar 300 pessoas sentadas, dispõe de
mesas e cadeiras de ferro e vidro. No lado oposto à entrada
está um palco para grandes bandas e banheiros masculino e
feminino. Disponibiliza telão, sistema de som e iluminação
completos. O piso é laminado, ideal para dançar. Associados
têm preço especial. Consulte a Diretoria Social e Marketing
pelo telefone (11) 3188-7500.

ALUGUEL A PREÇO ESPECIAL
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JURÍDICO

Cumprindo o que foi estabelecido
no acordo proposto pela Fazenda Es-

tadual, CIAF e SPPREV creditaram no
holerite de 11.328 associados da

AOMESP os valores relativos à primei-
ra parcela dos “atrasados” da ação

de Quinquênio e Sexta-parte sobre a
Insalubridade. Ocorre, porém, que

houve omissão dos dois órgãos e mui-
ta gente não recebeu o que lhe era

devido. O Escrito Negri Advogados As-
sociados está trabalhando para cor-

rigir o erro, com o devido amparo le-
gal, em conformidade com o que está

nos próprios autos da ação.

Estado começa a pagar ação de
Quinquênio e Sexta-Parte
Por omissão do CIAF e da SPPREV, milhares de associados não vão receber a primeira
parcela do acordo a que têm direito. O Escritório Negri já trabalha para reparar o erro.

Ao fazer o pagamento, CIAF e
SPPREV decidiram não pagar o acor-

do a quem tem a mesma ação cor-
rendo por conta própria ou por outra

associação. Na avaliação do Escritó-
rio Negri, os dois órgãos “inventaram”

esta regra, o que não poderiam ter
feito, e serão obrigados a reavaliar o

procedimento e pagar a todos os que
têm o direito. Aos que nada recebe-

ram, a AOMESP pede que tenham um
pouco mais de paciência porque tudo

será esclarecido dentro da legalida-
de e do que está nos autos.

Para lembrar o acordo proposto

pela Fazenda Estadual, ficou estabe-
lecido que o Estado vai pagar os atra-

sados em duas parcelas, a título de
“sinal”, este ano. O saldo será quita-

do em 24 parcelas a partir da folha
de pagamento de janeiro do ano que

vem, disponível para saque em feve-
reiro. Como “sinal”, o Estado ficou de

disponibilizar, na folha de agosto, R$
1,5 milhão para ser dividido entre

todos os associados com direito à
ação. Na folha de outubro, mais R$

1,5 milhão. Isto foi feito, mas não
como deveria, segundo constatou o

Escritório Negri.

Receberá os atrasados (56 meses)
(junho de 2015 a setembro de 2019)

NÃO RECEBE O ADICIONAL NO HOLERITE

Valor a receber por mês = R$ 35,62

R$ 1.994,72

R$ 3.989,44

R$ 5.984,16

R$ 7.978,88

R$ 9.973,60

R$ 11.968,32

R$ 13.963,04

1 quinquênio

2 quinquênios

3 quinquênios

4 quinquênios

5 quinquênios

6 quinquênios

7 quinquênios

R$ 35,62 x 56 meses

R$ 71,25 x 56 meses

R$ 106,87 x 56 meses

R$ 142,49 x 56 meses

R$ 178,11 x 56 meses

R$ 213,73 x 56 meses

R$ 249,35 x 56 meses

Receberá os atrasados (38 meses)
(junho de 2015 a abril de 2018)

JÁ RECEBE O ADICIONAL NO HOLERITE

Valor a receber por mês = R$ 35,62

R$ 1.353,56

R$ 2.707,50

R$ 4.061,06

R$ 5.414,62

R$ 6.768,18

R$ 8.121,74

R$ 9.475,30

1 quinquênio

2 quinquênios

3 quinquênios

4 quinquênios

5 quinquênios

6 quinquênios

7 quinquênios

R$ 35,62 x 38 meses

R$ 71,25 x 38 meses

R$ 106,87 x 38 meses

R$ 142,49 x 38 meses

R$ 178,11 x 38 meses

R$ 213,73 x 38 meses

R$ 249,35 x 38 meses

VEJA QUANTO VOCÊ TEM A RECEBER DE “ATRASADOS”
Há associados que já recebem Quinquênio e Sexta-parte sobre a Insalubridade. Esses têm 38 meses de atrasados a

receber. Quem ainda não recebe, e passa a receber agora pela ação da AOMESP, são 56 meses de atrasados a receber.
Veja onde você se enquadra nas tabelas abaixo. Do valor correspondente, subtraia as duas parcelas que o Estado está
pagando este ano. O saldo será quitado em 24 parcelas a partir da folha de pagamento de janeiro do ano que vem.
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INSTITUCIONAL

AOMESP inaugura a 8ª Regional:
São José do Rio Preto

Associados da região, que estavam ligados a Ribeirão Preto, terão mais
proximidade com a direção da AOMESP e facilidade de serviços, reuniões e eventos.

No dia 24 do mês que vem (se-

tembro) a AOMESP passará a con-
tar com oito regionais. A mais nova

estará em São José do Rio Preto,
na região Noroeste do Estado, e

vai atender mais de mil associa-
dos de 30 cidades. O objetivo é o-

ferecer mais comodidade, serviços
e lazer para este grande contin-

gente que estava ligado à regional
de Ribeirão Preto, distante mais

de 200 quilômetros de São José
do Rio Preto.

A Sede da Regional está instalada em uma casa
a pouca distância da represa municipal. Há espaço

para recepção e atendimento aos associados e para
a administração, cozinha, banheiros e um salão que

será utilizado para as festas de aniversariantes, fes-
tividades e demais encontros de confraternização,

cursos etc.
Para a inauguração está prevista uma cerimônia

simples à qual foram convidados os associados, em
primeiro lugar, e as autoridades civis e militares da

cidade e de cidades vizinhas.

Auriflama
Avanhandava

Birigui
Buritama

Catanduva
Cedral

Estrela D’Oeste
Fernandópolis

General Salgado
Ibirarema

Itajobi
Macaubal

Mirassolândia
Monte Aprazível

Nhandeara
Nova Granada

Nova Luzitania
Palestina

Palmeira D’Oeste
Penápolis

Pereira Barreto
Pindorama

Promissão
Santa Adélia

Santa Fé do Sul
São José do Rio Preto

Tabapuã
Uchoa

Valentim Gentil
Votuporanga

CIDADES ATENDIDAS PELA 8ª REGIONAL
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POLÍCIA MILITAR

Cruz Azul 94 anos
O presidente da Diretoria Executiva da

AOMESP, Cel PM Jorge Gonçalves, partici-
pou da cerimônia de comemoração dos 94

anos da Cruz Azul. Também estiveram pre-
sentes o deputado estadual Tenente Nas-

cimento; o comandante-geral da Polícia Mi-
litar, Cel PM Marcelo Vieira Salles; e o se-

cretário-executivo da Segurança Pública
para a Polícia Militar, Cel PM Álvaro Batista

Camilo; dentre outros.
O comandante-geral Cel Salles ressal-

tou a importância da Cruz Azul para a famí-
lia policial-militar, e também falou da ne-

cessidade de todos continuarem filiados a
ela, como contribuintes, para que possa

continuar prestando bons serviços.

Cel Camilo, Cel Jorge e deputado
Tenente Nascimento.

Cel PM Dimitrios Fyskatoris, diretor-
superintendente da Cruz Azul; Cel Jorge;
Cel Salles e Ten Nascimento.
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COLÔNIA

A Colônia reabre as portas para os associados no
dia 13 de setembro, com a Festa da Primavera. Os

que aproveitarem o pacote serão os primeiros a expe-
rimentar todas as melhorias implantadas neste perío-

do de baixa temporada. O período de recesso come-
çou logo depois do carnaval, quando a Colônia pas-

sou a receber hóspedes apenas no final de semana
ou em pacotes especiais, e termina agora, no início

de setembro. Foram meses de pente fino em todas
as dependências visando à alta temporada que se

aproxima.
Este ano, a Diretoria aproveitou o recesso para

instalar o sistema de ar condicionado em todos os
apartamentos e no Restaurante. A obra estava nos

planos há bastante tempo, mas só agora foi possível
viabilizá-la. Instalado o equipamento, a empreiteira

rebaixou o teto com
drywall para dar mais

aconchego ao ambi-
ente. Finalizou o tra-

balho com a pintura
das paredes internas

e das portas. Final-
mente, para suportar

a alta carga de ener-
gia que o novo siste-

ma demanda, foi tro-
cada a caixa de for-

ça por equipamento mais robusto e moderno, sem risco de queda.
No dia 30 deste mês, o presidente da Diretoria Executiva, Cel PM

Jorge Gonçalves, passou o dia na Colônia acompanhando as obras.
Ele viu também o duplo sistema de filtragem de água da piscina, ins-

talado no mês passado, e a sala para proteção das cadeiras, mesas
e guarda-sóis.

Para completar o pacote de modernização que visa ao conforto
do hóspe-de, foi trocado o enxoval completo (lençóis, fronhas e col-

chas) de todas as camas de todos os apartamentos. E os dois penúl-

Agora com ar condicionado e mais
Colônia passa a oferecer muito mais comodidade e conforto para os hóspedes.

A partir deste temporada, tudo novo e visando ao bem-estar dos associados.

Novo teto, pintura nas paredes e portas (acima).
Ao lado, o Cel Jorge inspeciona a instalação dos

equipamentos. Abaixo, aparelho de ar
condiconado no Restaurante.
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COLÔNIA

19 - 23/setembro - Bauru - 3 ônibus

26 - 30/setembro - Sorocaba - 2 ônibus

  3 - 7/outubro - Ribeirão Preto - 2 ônibus

17 - 21/outubro - Taubaté - 2 ônibus

28 - 2/nov dez - Campinas - 2 ônibus

REGIONAIS QUE JÁ DEFINIRAM
VIAGEM PARA A COLÔNIA

PACOTE ESPECIAL PARA REGIONAIS

(Exceto nos feriados de Independência, Aparecida,
Proclamação da República, Festa Junina, Festa da Primavera e Dia da Criança)

 5 dias - Sistema “all inclusive”

 transporte em ônibus categoria Luxo

 hospedagem

 café da manhã, almoço e jantar

 churrasco com pagode ao vivo (refri e cerveja à vontade)

 jantar dançante com música ao vivo (refri e cerveja à vontade)

 Passeio turístico com happy hour

Em até 10 parcelas no cartão de crédito

Para associados

Mais informações e agendamento
em sua Regional

R$ 580,00

Fo
to

li
a

timos itens já chegaram: a partir de agora, a Colônia vai ofertar toalhas de
banho e um kit composto de shampoo, condicionador e sabonete para os

hóspedes – sem custo.
A última novidade do pacote é um trenzinho turístico que será utilizado

no transporte de associados da Colônia para a praia e da praia para a Colô-
nia. A AOMESP terá um local exclusivo na areia onde vai instalar mesas,

guarda-sóis, cadeiras e espreguiçadeiras. Encomendado no mês passado,
o trenzinho já está em testes e será entregue no final de setembro.
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SOCIAIS

Festa superanimada este mês com mais de uma centena
de associados e seus familiares. O presidente da Diretoria

Executiva, Cel PM Jorge Gonçalves, falou da importância da
festa que é motivo de encontro e reencontro de amigos. A

ideia é continuar fazendo mais e melhor, disse o presidente.
O vereador Tenente Santini também prestigiou o evento e agra-

deceu pelo apoio do Presidente e da AOMESP.

Aniversariantes Campinas

Aniversariantes Taubaté

Aniversariantes Sorocaba

Festa realizada na noite de

21 deste mês com a presença
da Cel PM Hilda Magro, direto-

ra-administrativa da AOMESP.
Salão lotado para mais um en-

contro dos amigos com cerveja
gelada e pizza saborosa, mui-

tos prêmios e uma TV 32”.

Festa na tarde de 29 deste
mês prestigiada pelo presiden-

te da Diretoria Executiva, Cel
PM Jorge Gonçalves. É um su-

cesso sempre renovado com
música ao vivo e cardápio elo-

giado. No final, sorteio de uma
TV de 43”.
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SOCIAIS

No dia 7 deste mês, mais de 1.400 associados e

familiares participaram da festa em comemoração ao
Dia dos Pais realizada pela Regional Ribeirão Preto da

AOMESP. O presidente da Diretoria Executiva, Cel PM
Jorge Gonçalves, esteve presente, sempre cercado pe-

los associados para fotos. Ele falou do papel da Asso-
ciação em proporcionar encontros como esses, que

reúnem amigos de longa data, para uma confraterni-
zação sadia e inesquecível. Também presente o advo-

gado Wellington Negri, que deu explicações sobre o
andamento das ações. Foram sorteados diversos prêmios, dentre eles um aparelho de TV.

Dia dos Pais em
Ribeirão Preto

Aniversariantes Sede

Mais uma vez Salão Social lotado para a festa dos ani-
versariantes do mês prestigiada por diretores e conselhei-

ros. O presidente da Diretoria Executiva, Cel PM Jorge Gon-
çalves, cumprimentou os amigos desejando a eles muita

saúde e muitos anos de vida para novas comemorações.

O presidente também falou da situação da Associação e

dos planos para o futuro. O vice-presidente, Cap PM Marco
Aurélio Ramos de Carvalho, informou os associados sobre o

andamento das ações na Justiça e do acordo feito com a
Fazenda Estadual para apostilamento de quinquênio e sexta-

parte sobre a Insalubridade e o parcelamento dos atrasados.
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GERAL

Na manhã do dia 15 deste mês, associados, diretores e
funcionários participaram na Sede da AOMESP da Missa de

Assunção de Nossa Senhora. A assunção da Virgem Santís-
sima foi proclamada pelo papa Pio XII no dia 1º de maio de

1950, e é comemorada no dia 15 de agosto. A cerimônia
foi celebrada pelo padre Hélio Pereira de Campos Vergueiro

Filho, capelão da Polícia Militar. O Coral AOMESP entoou os
hinos litúrgicos. Ao final da missa, o presidente da Diretoria

Executiva, Cel PM Jorge Gonçalves, entregou mimos para o
padre e para seu auxiliar.

Missa na Sede

No dia 20 deste mês, o presidente da Diretoria Executi-

va da AOMESP, Cel PM Jorge Gonçalves, esteve na As-
sembleia Legislativa para manifestar apoio à diretoria da

CEPM. A entidade tenta convencer o presidente da Alesp,
deputado Cauê Macris, a pautar para plenário a PEC 2. O

Cel Jorge foi recebido pelo presidente da CEPM, Ten Torres,
que agradeceu por tudo o que a AOMESP vem fazendo para

ver aprovada a PEC. Na foto ao lado, o Cel Jorge está com
o presidente e com os associados da CEPM, e também

com o deputado estadual Major Mecca (PSL).

Apoio à CEPM

Participe das reuniões das quintas-feiras na Sede da AOMESP. Venha discutir os
assuntos do momento, colaborar com críticas e sugestões, reencontrar amigos.

Reunião das quintas-feiras
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SOLIDARIEDADE

No dia 10 deste mês, cerca de 100 associados, fa-

miliares e convidados prestigiaram a Feijoada Show da
AOMESP Solidária, na Sede. Foi uma tarde inteira com

comida de primeiríssima qualidade preparada pelo res-
taurante Senhor Picanha, chope claro e escuro da Chopp

Store e show muito aplaudido da Família Sara Nunka e
Renanzinho Batuqueiro, garotinho de quatro anos que

empolga as plateias por onde se apresenta.
Como sempre, o presidente da Diretoria Executiva,

Cel PM Jorge Gonçalves, apoiou o evento e esteve pre-
sente, assim como vários diretores e conselheiros.

A AOMESP Solidária é um grupo formado por funcio-
nários da Sede da AOMESP que trabalha para ajudar o

próximo. Atualmente, colabora com dois orfanatos (um
com 20 crianças e outro com 120 crianças), fornecendo

comida, e com um asilo de senhoras, fornecendo mate-
rial de trabalho para os voluntários que lá trabalham.

Feijoada show:
o que é bom repete

A Feijoada Show é um evento anual da AOMESP Solidária
realizado para angariar fundos para as obras sociais do grupo.

Além desta missão, a AOMESP Solidária também busca
proporcionar momentos de lazer para os associados.
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Cel UBIRAJARA SPINOLA BRAVO

Cel JOAO VIANNA JUNIOR

Ten Cel GERSON MORGADO

Maj ROBERTO BALOGH

Cap JOSE MIRON

1º Ten ANTONIO CARLOS S. VASCONCELOS

1º Ten ANTONIO MARTINS DE LIMA

1º Ten BILLARZITO LOPES GIMENEZ

1º Ten ESVALT COTECHESKI

1º Ten OTAVIO PEREIRA SILVA

1º Ten VENANCIO RODRIGUES

1º Ten JOAO JUSTINO FALEIROS

1º Ten MARIO DE LIMA MACEDO

2º Ten MILTON AGUIRRE

2º Ten DELSON CONDE

2º Ten GERSON DE ALMEIDA

Subten ADEMIR LIMA DE FREITAS

Subten GILENO FERREIRA DA SILVA

Subten PEDRO BRONZI

Subten MANOEL RAMOS DE SOUZA

1º Sgt JOAO ANTONIO DA SILVA

1º Sgt JOAO PEDRO LOPES

1º Sgt JOSE AROLDO CALIXTO

1º Sgt ANTONIO MARTINS OLIVEIRA FILHO

1º Sgt FLAVIO FERNANDO PAULA LIMA

1º Sgt FRANCISCO BENITES

1º Sgt ORLANDO NOTARO

2º Sgt ADALBERON PINHEIRO DE ARAUJO

3º Sgt EZEQUIAS GOMES

3º Sgt HOMERO BARBOSA FILHO

Cb MIGUEL ROMAN DAINESI

Cb OSVALDO PAPA

Sd ARNALDO BARBOSA LIMA

Pens AMABILE Mª CONRADE NASCIMENTO

Pens ANA LOURDES DE OLIVEIRA

Pens CARLETE ANITA BOSSO DA SILVA

Pens ELZA BRASILINA DA SILVA

Pens ELZA THEREZINHA OLIVEIRA FRANÇA

Pens ENEIDA AMELIA AMIRATI DE OLIVEIRA

Pens GILDA FERNANDES COSTA ROCHA

Pens GONÇALINA CARDOSO SANTOS

Pens MARCIA PACIELLO

Pens MARIA IZILDA DOS SANTOS

Pens MATILDE MARIA DE JESUS CORREA

Pens NILZA PEREIRA DA SILVA MARTINS

Pens SANDRA Mª BULGARELLI SIQUEIRA

Pens THEREZINHA CANDIDA DA SILVA

Pens ALICE LEME DA COSTA

Pens MARIA APPARECIDA F. DA SILVA

Pens NILZA SOARES CAMARGO

O associado 3º Sgt PM

Jota Ribeiro acaba de lan-
çar “A ‘Santa’ Maldita Inqui-

sição” pela Editora WIp: um
resgate histórico que vem

desde o período Neolítico
até meados do século XX.

Para adquirir um exemplar,
ligue (11) 97-457-8031.

Merecida homenagem ao veterano

Em visita a convite ao CPA/M-4 este mês, unidade em que serviu

no período de 1972/78, nosso associado 2º Ten PM Benedicto Anísio
dos Santos foi apresentado à tropa pelo chefe do Estado-maior, Maj

Edson Luís Bittencourt, após o canto do Hino Nacional Brasileiro e o
hasteamento da Bandeira. Sem dúvida uma merecida (e rara) home-

nagem prestada a um dos que edificaram a atual Polícia Militar do
Estado de São Paulo.

21º Almoço da Guarda Civil

Os remanescentes da Guarda Civil de
São Paulo estarão reunidos no dia 26 de

outubro, a partir das 11 horas, na Sede da
AOMESP, para o tradicional encontro anual,

agora em sua 21ª edição. O organizador do evento, o 1º Ten
PM Daniel D’Attilio, solicita a todos que confirmem presença

pelos telefones (11) 2646-4064 ou (11) 9-9318-3847.

AOMESP
ao vivo no
Facebook

Mais de 2,5 mil

associados seguem a
página da AOMESP no

Facebook. Notícias em
tempo real. Siga!






