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SIGA A AOMESP

Prezados associados,

esta é nossa última edição do ano, e, como de costume, ela mostra um
balanço do que fizemos, as principais realizações no período que termi-
na. Fizemos muito, como se pode ver (e aqui, dado o espaço, nem tudo o
que foi feito está sendo mostrado). Investimos em melhorias para nossos
associados com a instalação de mais duas regionais, que certamente se-
rão polos de encontro e reencontro de amigos. E também investimos na
Colônia de Férias transformando-a num hotel que fica no mesmo nível
dos congêneres no nosso litoral: ar condicionado, conforto com a oferta
de toalhas e o kit boas vindas, o trenzinho que está transportando nosso
pessoal para a praia, o serviço de arrumadeira... os associados que co-
nheceram essas mudanças aprovaram e elogiaram.

Fizemos muito, também, no quesito “defesa institucional” da Polícia
Militar e dos policiais militares. Realizamos aqui o XVII ENEME - Encon-
tro Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais, um marco na
Segurança Pública do Brasil, elogiado por todos e tido como o maior e o
melhor evento já realizado. Também organizamos um curso de Assessoria
Parlamentar para capacitar nosso pessoal para o enfrentamento nas ca-
sas legislativas para defender nossos direitos. Estivemos presentes em even-
tos de unidades PM em todo o Estado.

Vamos continuar com nosso trabalho em prol dos associados, como
temos feito nos últimos anos – o que foi reconhecido nas urnas na eleição
de 3 de dezembro e que nos manteve na Presidência da AOMESP. Novas
regionais, novos polos de lazer, investimento na melhoria da prestação de
serviços, atuação em defesa da Polícia Militar e dos policiais militares em
geral são itens que vão balizar nosso trabalho a partir de janeiro.

Feliz Ano Novo! Que possamos estar juntos cada vez mais.
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BENEFÍCIOS

Cartão AOMESP Saúde: desconto
mínimo é de 30% em medicamentos.

Todos os dias, a AOMESP recebe

notícia do sucesso do Cartão AOMESP
Saúde, o mais novo benefício implan-

tado pela Associação gratuitamente
a todos os associados. Há relatos de

quem obtinha desconto de 20% por
outros cartões e passou a obter des-

conto maior; há quem não gozava de
desconto algum e passou a ter.

Este mês, três problemas foram
comunicados à AOMESP e pronta-

mente sanados pela operadora TEM.
O primeiro veio de associados do in-

terior que não estavam conseguindo

desbloquear o cartão telefonando pa-

ra o número 0800-836 88 36. Ha-
via um bloqueio em alguns códigos

de área (DDD) mas estão liberados.
Segundo problema: uma drogaria

de Presidente Prudente informou ao
associado que o cartão havia “expi-

rado”, o que não é verdade. O Cartão
AOMESP Saúde não tem data de va-

lidade; portanto, não expira.
O terceiro problema foi devido à

falta de informação de uma drogaria:
a atendente disse ao associado que

o desconto é de “até” 30%, quando,

na verdade, é de “no mínimo” 30%.

As regras básicas do cartão foram
informadas em todos os meios de co-

municação da AOMESP. Veja na pági-
na anterior arte de divulgação produ-

zida pela operadora TEM: o desconto
em medicamentos é de no mínimo

30% nas redes Drogaria São Paulo,
Drogasil, Droga Raia, Drogaria Onofre

e Extrafarma.
Não aceite informação diferente

nas drogarias. Problemas devem ser
relatados à AOMESP (Sede) que se-

rão prontamente sanados.
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FEVEREIRO - O vice-presidente da Direto-
ria Executiva da AOMESP, Cap PM Marco Aurélio

Ramos de Carvalho, representou a Associação
na reunião da FENEME - Federação Nacional

de Entidades de Oficiais Militares Estaduais em
Brasília no dia 20. Por coincidência, nesse dia

o presidente da República Jair Bolsonaro foi à
Câmara Federal para entregar aos parlamenta-

res o projeto da Reforma da Previdência.

MARÇO - No dia 22, o presidente da

Diretoria Executiva da AOMESP, Cel PM
Jorge Gonçalves, recebeu diretores, con-

selheiros, autoridades e dezenas de as-
sociados e seus familiares para comemo-

rar o 84º aniversário da Associação. Fo-
ram horas de emoção e lembranças. Nos

discursos das autoridades, o reconheci-
mento pelo trabalho realizado ao longo do

tempo, à pujança da AOMESP e à partici-
pação ativa nas movimentações políticas

que afetam sobremaneira a vida da Insti-
tuição e dos policiais militares.

ABRIL - No dia 4, a FERMESP – Federação das Entidades

Representativas dos Militares do Estado de São Paulo reuniu-
se a pedido da AOMESP para discutir um plano de ação para

influenciar nas discussões da Reforma da Previdência. Os diri-
gentes decidiram ir a Brasília, a partir da instalação da Comis-

são Especial, para um corpo a corpo com os deputados e par-
ticipar das reuniões da Comissão e também de sessões de

votações de assuntos que interessam diretamente às policias
militares e aos policiais militares.

RETROSPECTIVA 2019
UM ANO MARCADO POR VITÓRIAS NA JUSTIÇA, INVESTIMENTOS, INOVAÇÕES E AÇÕES DE DEFESA INSTITUCIONAL DA PM

MAIO - A AOMESP e a DEFENDA PM organizaram o 1º Cur-

so de Assessoria Parlamentar em São Paulo, uma criação da
FENEME - Federação Nacional de Entidades de Oficiais Milita-

res Estaduais. O objetivo do curso foi capacitar Oficiais PM e
BM para atuar na atividade legislativa nos níveis federal, esta-

dual e municipal melhorando as relações das entidades repre-
sentativas junto ao Parlamento. O curso atraiu a participação

de 44 Oficiais de São Paulo (capital e interior), Amazonas,
Maranhão, Piauí, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina.
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MAIO - Associados AOMESP reuni-
dos em Assembleia Geral na manhã do

dia 24 aprovaram por unanimidade o
Balanço Patrimonial e o Relatório da Di-

retoria relativos ao ano passado. A As-
sembleia foi instalada pelo presidente

da Diretoria Executiva, Cel PM Jorge
Gonçalves e presidida, por escolha dos

associados, pelo vice-presidente Cap
PM Marco Aurélio Ramos de Carvalho.

O Cel Jorge explicou que o balanço é a
peça contábil que reúne os balancetes

que foram submetidos mensalmente ao
Conselho Fiscal, com parecer do Con-

selho Deliberativo, ao longo do ano, e
aprovados sem restrições por aqueles

órgãos.

MAIO - A barbearia da Sede da AOMESP entrou em fun-

cionamento em novo endereço – logo na entrada do prédio.
Tudo novinho em folha, da cadeira à tesoura, para bem aten-

der aos associados. A sala passou por reforma geral no iní-
cio do ano, e logo em seguida todo o equipamento foi ad-

quirido: penteadeira, cadeira, lavatório, fornos de higienização
de material e toalhas para barba, tesoura, pente... Não falta

nada. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17
horas.

RETROSPECTIVA 2019
UM ANO MARCADO POR VITÓRIAS NA JUSTIÇA, INVESTIMENTOS, INOVAÇÕES E AÇÕES DE DEFESA INSTITUCIONAL DA PM

JUNHO - A AOMESP, representada pelo

Escritório Negri Advogados Associados, par-
ticipou da audiência realizada na 11ª Vara

da Fazenda Pública para tratar dos paga-
mentos não realizados a título de recálculo

de quinquênios e sexta-parte, exatamen-
te os valores vencidos e não pagos após

junho de 2015. Em documento juntado
aos autos, a Fazenda propôs acordo: “con-

siderando a situação econômico-financeira
do Estado” e estabeleceu que “um crono-

grama adequado e factível é o pagamen-
to, neste ano, de R$ 3 milhões, sendo R$

1,5 milhão em setembro e R$ 1,5 milhão em novembro; e o saldo restante dividido em 24 parcelas mensais e consecutivas
a serem pagas a partir de fevereiro de 2020”. Acordo fechado!
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RETROSPECTIVA 2019
UM ANO MARCADO POR VITÓRIAS NA JUSTIÇA, INVESTIMENTOS, INOVAÇÕES E AÇÕES DE DEFESA INSTITUCIONAL DA PM

JULHO - Mais de 700 Oficiais e Pra-
ças das polícias militares e dos corpos

de bombeiros militares do Brasil reuni-
ram-se nos dias 25 e 26, em São Pau-

lo, para discutir temas decisivos para as
Corporações durante o XVII ENEME - En-

contro Nacional de Entidades de Oficiais
Militares Estaduais, evento que desper-

tou interesse ímpar.
Prestigiraram o evento dois ministros

de Estado: Jorge Oliveira, da Secretaria
Geral da Presidência da República; Ri-

cardo Salles, do Meio Ambiente; e um
secretário nacional, o general Guilherme

Theophilo, da Secretaria Nacional da Se-
gurança Pública. Também estiveram pre-

sentes o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel; vári-
os comandantes-gerais de Polícia Militar, como o coronel

Araújo Gomes, de Santa Catarina (presidente do CNCG -
Conselho Nacional de Comandantes Gerais), e Marcelo

Vieira Salles, de São Paulo; e várias autoridades do Poder
Judiciário, do Poder Legislativo e do Ministério Público.

O XVII ENEME foi organizado pela AOMESP e pela DE-
FENDA PM, as únicas associações de São Paulo filiadas à

FENEME - Federação Nacional de Entidades de Oficiais Mi-
litares Estaduais. Meses de trabalho foram consumidos em

reuniões em nossa Sede, discussões sobre o formato do
evento, definições sobre palestrantes, convites para auto-

ridades, pesquisa de hotel para a realização do evento e
para hospedagem dos visitantes e várias outras ações.

O trabalho árduo foi coroado com o sucesso reconheci-
do por todos os participantes. O ENEME foi considerado

um marco na Segurança Pública do Brasil tanto por causa
do número de participantes quanto pela temática e quali-

dade das palestras e painéis, além das personalidades que
aqui estiveram. A AOMESP fez história!

Setembro - O dia 27 foi
histórico para as forças de

segurança de São Paulo.
Milhares de policiais milita-

res – veteranos e pensionis-
tas em sua imensa maioria

– fizeram uma manifesta-
ção sem precedentes na

Praça da Sé contra a amea-
ça da quebra da Paridade

salarial pelo governo do Es-
tado. Poucos discursos (a-

penas o essencial), de-
monstração cívica, união e

marcha pelas ruas do centro da cidade em direção à Se-
cretaria da Segurança Pública marcaram a manifestação.

A AOMESP trabalhou de maneira exemplar: fretou ôni-

bus que saíram de todas as
regionais lotados de associ-

ados, providenciou alimen-
tação, levou 1.000 copos de

água para o local da mani-
festação, confeccionou ca-

misetas, faixas e cartazes,
cedeu as dependências do

Salão Social para a concen-
tração dos associados e de

outros manifestantes. Esti-
veram na nossa Sede o se-

nador Major Olímpio e o de-
putado estadual Major Mec-

ca. Da Sede da AOMESP manifestantes saíram em marcha
em direção à Praça da Sé tendo à frente o presidente da

Diretoria Executiva, Cel PM Jorge Gonçalves.
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RETROSPECTIVA 2019
UM ANO MARCADO POR VITÓRIAS NA JUSTIÇA, INVESTIMENTOS, INOVAÇÕES E AÇÕES DE DEFESA INSTITUCIONAL DA PM

OUTUBRO - AOMESP lança seu

mais novo benefício, o Cartão AOMESP
Saúde, oferecido gratuitamente a to-

dos os associados. O Cartão garante
pelo menos 30% de desconto na com-

pra de medicamentos nas redes de far-
mácias Droga Raia, Drogaria São Pau-

lo, Drogasil, Drogaria Onofre e Extra-
Farma. Basta apresentar o cartão ao

atendente e dirigir-se ao caixa. Além
dos descontos nas farmácias, o Car-

tão também possibilita ao associado
pagar com preços muito especiais con-

sultas com médicos, dentistas e servi-
ços laboratoriais.

OUTUBRO - No dia 12, o presiden-

te da Diretoria Executiva da AOMESP,
Cel PM Jorge Gonçalves, acompanha-

do do vice, Cap PM Marco Aurélio Ra-
mos de Carvalho, inaugurou o sistema

de ar condicionado da Colônia de Fé-
rias. Os aparelhos foram instalados em

todos os apartamentos do prédio prin-
cipal e do Anexo, e no Restaurante. A

cerimônia marcou a ampliação da ofer-
ta de serviços como o trenzinho para o

transporte até a praia; mesas, cadei-
ras e guarda-sóis na praia; toalhas de

banho nos quartos; arrumadeiras e kit
boas-vindas.

SETEMBRO - Caiu o último en-

trave à incorporação dos 100% do
ALE no padrão de vencimento dos

policiais militares da ativa, vetera-
nos e pensionistas.

A decisão favorável à ação da
AOMESP foi dada pelo ministro Ale-

xandre de Moraes, no início de se-
tembro, julgando um agravo da Pro-

curadoria Geral do Estado de São
Paulo. Em nova investida da PGE, em

agravo interno, a primeira turma do
Supremo Tribunal Federal (ministros

Luiz Fux, Marco Aurélio, Rosa Weber,
Luís Roberto Barroso e Alexandre de

Moraes) referendou a decisão de
Moraes por unanimidade.

A Fazenda estadual paulista per-
deu. A expectativa dos advogados da

AOMESP é que a incorporação se dê
no primeiro semestre de 2020.

SETEMBRO - Inaugurada a Regional São José do Rio
Preto (na região Noroeste do Estado) no dia 18. Na oca-

sião, o presidente da Diretoria Executiva, Cel PM Jorge Gon-
çalves,  falou sobre os objetivos da Associação. “Queremos

oferecer melhores serviços aos companheiros e suas famí-
lias de Rio Preto e região, fazendo sempre mais e melhor.”

O Cel PM Luís Henrique Jacintho dos Santos (coman-
dante do CPI/5, sediado em Rio Preto) participou da ceri-

mônia acompanhado de oficiais do 17º BPM/I. Ele disse
que a AOMESP havia tomado a decisão certa ao escolher

Rio Preto para instalar a nova regional.

NOVEMBRO - No dia 6, foi inaugurada a Regional Pre-
sidente Prudente com a presença de mais de 150 associa-

dos e autoridades civis e militares. O presidente da Direto-
ria Executiva, Cel PM Jorge Gonçalves, disse que a mais

nova regional consta do plano de descentralização admi-
nistrativa necessário para prestar serviços com excelência

aos associados. Ao abrir a cerimônia, o Cel PM Geraldo
Fernandes Néspoli Berardinelli, que já comandou o 18º

BPM/I, disse que é uma honra ter uma representação da
AOMESP na cidade, muito importante para aqueles que

estão longe da Capital.
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COLÔNIA

Natal e Réveillon com
lotação máxima

RETROSPECTIVA 2019
UM ANO MARCADO POR VITÓRIAS NA JUSTIÇA, INVESTIMENTOS, INOVAÇÕES E AÇÕES DE DEFESA INSTITUCIONAL DA PM

PACOTES INTERIOR

Os pacotes especiais para associados do Interior, lançados

no ano passado, fizeram sucesso mesmo neste ano e mantive-

ram a Colônia lotada praticamente durante 2019 inteirinho. To-

das as regionais levaram associados para o litoral. Este foi o ano

de curtir praia, passeios, comida boa, música e relaxar...

Para o ano que vem, já reservaram datas as regionais Bauru,

Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba e

Taubaté. Para participar da excursão basta entrar em contato

com a Regional. O pacote contempla transporte em ônibus, hos-

pedagem completa com bebida, passeios, monitores e eventos.

Cerca de 500 associados, familiares e amigos passaram as festas de
final de ano na Colônia da AOMESP, em Itanhaém. A programação do

Natal e do Réveillon foi cumprida à risca, tudo realizado na hora combi-
nada, organização impecável elogiada por todos os hóspedes. Até o clima

ajudou bastante: sol todos os dias, piscina e praia, passeios... opções
para todos os gostos oferecidas pelos monitores.

O ponto alto do Réveillon, mais uma vez, foi a queima de fogos que já
se tornou atração na praia do Bopiranga (onde está nossa Colônia). Do

portão para dentro, só associados hospedados confraternizando com es-
pumante depois da Ceia. Fora, a rua fica repleta de turistas admirando

os fogos e comemorando a chegada do novo ano.
Ano que vem tem mais. Feliz ano novo!
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FIM DE ANO

ARAÇATUBA

CAMPINAS

SEDE
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RIBEIRÃO PRETO

SANTOS

JACAREÍ

FIM DE ANO
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SOROCABA

TAUBATÉ

BAURU

FIM DE ANO



14 CLARINADAS DA TABATINGUERA - DEZEMBRO/2019

POLÍCIA MILITAR

Números
espetaculares

A Polícia Militar do Estado de São Paulo voltou a anotar
produção espetacular no ano que está terminando. De

janeiro a novembro, o telefone para o qual todos os que
estão em situação de perigo ligam (190) atendeu 19 mi-

lhões de chamadas, o que gerou 30 milhões de interven-
ções policiais. No período, 149 mil pessoas foram pre-

sas; 45 mil veículos foram recuperados das mãos de
marginais; 8,5 mil armas de fogo foram apreendidas.

Os policiais militares também apreenderam 132 tone-
ladas de drogas.

Os números espetaculares exibidos no balanço par-
cial do ano não são resultado de uma política de Esta-

do na área da Segurança Pública, mas sim do trabalho
abnegado e vocacionado de 85 mil policiais militares,

homens e mulheres que estão presentes nos 645 mu-
nicípios do Estado de São Paulo. Apesar da falta de

reconhecimento, de valorização profissional (o que in-
clui um dos piores salários do Brasil), esses bravos

continuam cumprindo sua missão e trabalhando dia e noi-
te para proteger a sociedade. Não é à toa que o Estado de

São Paulo exibe os melhores índices criminais do país.
A partir de 1º de janeiro, todos os agentes da seguran-

ça pública do nosso Estado terão reajuste de 5% no salá-

rio. Para os veteranos, o que é pouco vai ficar pior ainda.

Com a reforma da Previdência, todos começarão a pagar a
contribuição sobre o salário total – e não mais sobre o que

excedia o limite do INSS. Muita gente vai receber menos.
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21/10/2019

19/11/2019
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18/11/2019
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Cap JOSE VALTER DE SOUZA

Cap PERSIO DOUGLAS DE OLIVEIRA

Cap REGINALDO ALEXANDRINO DA SILVA

1º Ten LUIZ ROCHA DOS SANTOS

1º Ten LUIS CARLOS BENITE

1º Ten EVALDO CESAR DE ANDRADE

1º Ten ROMEU LARA

2º Ten VALMIR LOPES ALBUQUERQUE

2º Ten NARCISO MERCEDES DE ALMEIDA

2º Ten ANTONIO ROCHA

2º Ten BRAZ ROSA DE OLIVEIRA

2º Ten LUCIO GARCIA

Subten JOSE DE ASSIS BISPO

Subten DANIEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA

1º Sgt APARECIDO MALVEIRA

1º Sgt ELISEU CASARINI

1º Sgt ELSON SOARES

1º Sgt PEDRO URBINATTI

1º Sgt RIVADAVIO COSTA DA SILVA

3º Sgt DIRCEU JANEIRO

Cb LUIZ CARLOS CORREIA

Cb PAULO HENRIQUE DA SILVA

Pens ALICE ALVES DE LIMA

Pens FRANCISCA BARBOSA DE SOUZA

Pens LEONTINA LOURENÇO BASTOS

Pens MARIA JOSE BEZERRA PAIS

Pens NAIR SCHEERSCHMIDT GUIMARAES

Pens NILDE DO ESPIRITO SANTO BICUDO

80501-7

90187-3

120383-5

27048-2

80019-8

791597-7

91771-A

772512-4






