


EVENTOS 2019
reserve já!

Em São Paulo
(11) 3188-4722
(11) 3188-4716

Na Colônia
(13) 3425-1096
(13) 3425-6849

(13) 98-837-4172 (WhatsApp)

Nas Regionais
consulte telefones na
página 3 desta edição

FAÇA JÁ SUA RESERVA!

COLÔNIA DE FÉRIAS MARES DO SUL

PÁSCOA
18 a 21/4
Associados
10 x R$ 43,00
3 dias
6 refeições
Bingo
Passeio turístico
Jantar dançante
Crianças:
Ovos de Páscoa

JUNINA
28 a 30/6
Associados
10 x R$ 32,50
2 dias
4 refeições
Bingo
Passeio turístico
Festa Junina

PRIMAVERA
13 a 15/9
Associados
10 x R$ 33,00
2 dias
4 refeições
Bingo
Passeio turístico
Festa da Primavera

CRIANÇAS
11 a 13/10
Associados
10 x R$ 29,00
2 dias
4 refeições
Festa das Crianças
Jantar dançante
(GRÁTIS: crianças até
10 anos hospedadas
no mesmo quarto
dos pais)

FESTIVAL
14 a 17/11
Associados
10 x R$ 42,50
3 dias
5 refeições
Passeio turístico
Jantar dançante
Churrasco
“Noite Sertaneja”
“MPB épocas”
“Samba”

No Natal, pacote de 23 a 26 de dezembro ou de 23 a 29 de dezembro para
aproveitar até domingo. No Réveillon, pacote de 30 de dezembro a 2 de janeiro

ou de 30 de dezembro a 5 de janeiro, também para aproveitar até domingo.
Para ambos: 10 parcelas de R$ 50,00 e 10 parcelas de R$ 95,00 respec-

tivamente.



3CLARINADAS DA TABATINGUERA - FEVEREIRO/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
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Diretores Adjuntos

Cel PM Antônio Vicente
1º Ten PM Silvio Martin
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SIGA A AOMESP

Prezados associados,

Esta edição da “Clarinadas” espelha tudo aquilo que está preconiza-
do no Estatuto Social da AOMESP, logo no início, quando trata da fina-
lidade da Associação. Ali está escrito que a AOMESP tem por “finalida-
de principal exercer a representatividade de seus associados e estimular o
espírito associativo”, que é seu dever “defender os direitos e benefícios
conquistados”, que ela deve “defender a paridade de vencimentos, vanta-
gens e proventos pagos aos militares do Estado, da ativa e inativos”, que
deve “manter assistência jurídica”, que deve “manter intercâmbio com
entidades representativas de classe”, que deve “colaborar com o Coman-
do Geral da PM”... O Estatuto, na íntegra, está no site da AOMESP, em
www.aomesp.com.br.

Pois bem. Nas páginas a seguir, você encontrará tudo isso na prática.
Logo no início falamos dos benefícios (assistência jurídica e funeral),
mostramos o que foi o Carnaval na Sede e na Colônia (mais uma vez lo-
tada de associados, familiares e amigos), relatamos as festas de aniversa-
riantes na Sede e nas regionais (sempre um momento de muita alegria e
confraternização), informamos nossa participação assídua em eventos
da FENEME, a federação que congrega as associações de oficiais de todo
o Brasil (de São Paulo, só AOMESP e Defenda PM são filiadas), e nosso
esforço em organizar o próximo ENEME, um encontro que certamente vai
elevar o nome da nossa Polícia Militar.

Em abril, vamos começar a instalação do sistema de ar condicionado
na Colônia de Férias. Trata-se de um projeto de melhorias que começou
com a troca de todos os colchões, aquisição de aparelhos de TV e frigobar
em todos os apartamentos e novas cadeiras nas áreas comuns. Nosso ob-
jetivo é melhorar sempre, em todas as áreas, em seu benefício.
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BENEFÍCIOS

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 se na ação houver benefício financeiro para

o associado. Nesses casos, os honorários serão cobrados
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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Alterações (para melhor)
na Assistência Funeral

A AOMESP renovou a apólice que

mantém com a Mapfre para o bene-
fício “Assistência Funeral” sem custo

para os associados. Agora, a oferta
ficou melhor e mais completa com a

inclusão de filhos de associados con-
siderados incapazes, independente-

mente de sua idade.
Outra melhoria conquistada nes-

ta renovação foi o aumento do valor
do reembolso, de R$ 4.376,83 para

R$ 4.540,76. Famílias que não utili-

zarem o serviço poderão requerer re-

embolso diretamente na Sede da
Associação, bastando apresentar as

notas fiscais.

Como funciona
A AOMESP oferece este benefício

aos seus associados há mais de cin-
co anos. Todo ano, cerca de 400 fa-

mílias utilizam a Assistência Funeral,
sem custo algum. Até hoje a AOMESP

só recebeu elogios pela iniciativa.

A apólice garante gratuidade nos
serviços e material de sepultamento

do associado, de seu cônjuge e dos
filhos menores de 21 anos. Todos os

serviços referentes ao sepultamento
ou cremação estão garantidos, inclu-

sive o repatriamento (quando o se-
gurado falece fora de sua cidade),

dentro e fora do território nacional.
Por ocasião do falecimento, um

familiar deve informar a Mapfre por
meio do telefone 4002-7196 (São

Paulo) ou 0800-775-7196 (demais
localidades) fornecendo o nome, RG

e CPF do falecido. Não há nenhum
custo nesse processo que é feito pela

Ibérica Union Corretora de Seguros.

BENEFÍCIOS

Diretoria Jurídica auxilia
em demandas na Receita Federal

Fo
to

li
a

 Declarações de ajuste anual Pessoa Física
 Retificação de declarações de IRPF

 Regularização do PAES – Parcelamento
 Emissão de DARF Lei 11.941

 Administração parcelas Lei 11.941
 Processo de Isenção por Moléstia Grave

 Pedido de Restituição por Moléstia Grave
sobre os impostos retidos no 13º e

retroativos de até cinco anos, de
acordo com a data do laudo médico

 Retificadoras das declarações referentes
aos anos retroativos à Moléstia Grave

 Declaração e retificação para Imposto
Territorial Rural

 Liberação de Malha sobre o IRPF
 Manifestação de inconformidade p/

Reinclusão no PAES

 Revisão para Notificação de Lançamento
 Impugnação sobre Auto de Infração

 Impugnação Cobrança PROFISC/CADIN
 Recursos para Processos indeferidos

 Concessão de Novo Parcelamento por
Exclusão de PAES

 Restituição por pagamento a maior
 Regularização para Cancelamento de CPF

 Pesquisa de Situação Fiscal e Cadastral
 Liberação de Certidão Negativa de Débito

 Preenchimento de DARF para pagamento
do PAES, Multa de Ofício, Quotas,

Multa por atraso e outros
 Vistas de Processo Administrativo

 Captação de associados pelo Serviço de
Imposto Renda

 Cadastramento de Nota Fiscal Paulista

Antes de contratar advogado para atuar junto à Receita Federal,
consulte gratuitamente a AOMESP. A solução pode estar aqui.



ANIVERSARIANTES

Parabéns a você, homenagens
na Sede e nas Regionais

Este ano, a AOMESP mudou o formato dos
eventos em homenagem aos aniversariantes
realizando festas mensais na Sede, que
concentra o maior número de associados, e
bimestrais nas Regionais. Os encontros, como
costuma dizer o presidente da Diretoria
Executiva, Cel PM Jorge Gonçalves, servem
para aproximar os companheiros, para
proporcionar lazer em ambiente seguro e para
motivar os associados a sair de casa ao
encontro de diversão. “Para nós, é uma
grande alegria poder realizar estes eventos”,
disse o Cel Jorge na festa da Sede e em
Campinas.

Os encontros festivos obedecem a um
padrão estabelecido no final do ano passado:
música ao vivo, salgadinhos, cerveja e
refrigerante, entrega de presentes aos
aniversariantes e sorteio de prêmios, dentre
eles um aparelho de TV. A Diretoria aproveita
a oportunidade para comentar com os
associados o andamento das ações,
notadamente a do recálculo de quinquênio e
sexta-parte e a da integralização do ALE no
padrão. Todos os associados esperam com
ansiedade pelo pagamento.

Este mês, por exemplo, nos eventos em
que esteve presente, o vice-presidente da
Diretoria Executiva, Cap PM Marco Aurélio
Ramos de Carvalho, explicou que o Judiciário
está retomando as atividades depois do
recesso de final de ano, e que novidades são
esperadas. A Fazenda do Estado deve se
pronunciar quanto à ordem dada pela juíza Ana
Carolina Clemencio Duprat Cardoso, da 11ª
Vara: em novembro, ela deu 90 dias para a
Fazenda efetuar o pagamento da ação de
recálculo de quinquênio e sexta-parte.

A AOMESP está em compasso de espera.
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SOCIAL

7CLARINADAS DA TABATINGUERA - FEVEREIRO/2019



Foram quatro dias intensos de

muita alegria, animação, des-
contração, amizade, atrações

para todos os gostos, samba, carna-
val... tudo incluído no pacote especi-

al que foi aplaudido por todos. Como
tem acontecido nos últimos anos, a

Colônia esteve lotada de associados,
seus familiares e amigos. Os moni-

tores deram conta do recado, mais
uma vez, com brincadeiras para adul-

tos e crianças, inclusive no conjunto
aquático. Foi impecável.

As atrações carnavalescas ficaram
por conta dos “esquentas” no conjunto

aquático, em que o grupo “Edu do Ca-
vaco” tocou de tudo, até mes-

mo música sertaneja – aten-
dendo a pedidos. Clima ame-

no, cerveja gelada à vontade.
À noite, baile de carnaval com

o músico Henry Marcus, já co-
nhecido do público. Jantar de

ótima qualidade, bebida ge-
lada à vontade, muita gente

na pista para a folia. No do-
mingo, foi a vez da criançada

exibir as fantasias na matinê
com algodão-doce, pipoca e

refrigerante à vontade, ani-
mação do monitor Nescau.

Na segunda e na terça-feira,

os músicos fizeram revezamento.

A Colônia de Férias Mares do Sul,
da AOMESP, antes considerada ape-

nas uma base para ir à praia em feri-
ados prolongados, agora é ponto de

encontro de famílias que para lá vão
com a certeza de encontrar ótimo a-

tendimento e programação que sem-
pre surpreende. Durante todo o ve-

rão, esteve lotada.
Para tornar o local atraente, a Di-

retoria investiu em melhorias na infra-
estrutura de hospedagem com a tro-

ca de todos os colchões das camas
de todos os partamentos, adquiriu no-

vos aparelhos de TV e novos frigoba-

res, instalou um elevador panorâmi-
co e caprichou na manutenção. Ou-

tra iniciativa fundamental para atrair
os associados foi oferecer pacotes es-

peciais “all inclusive” (transporte, hos-
pedagem, três refeições por dia e pas-

seios turísticos) a preços e condições
de pagamento muito camaradas.

A Colônia caiu no gosto dos asso-
ciados. A programação completa para

2019 já está disponível para reser-
vas. Veja na página 2 desta edição e

confira todos os detalhes (inclusive
cardápio) em www.aomesp.com.br.

COLÔNIA

Carnaval encerra temporada concorrida
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COLÔNIA

O processo de instalação do sis-
tema de ar condicionado da Colônia

de Férias da AOMESP está em fase
de análise. A licitação foi concluída

este mês; todas as propostas e orça-
mentos estão com a Comissão de Li-

citação, para análise.
Deverão ser instalados aparelhos

em todos os apartamentos do prédio
principal e do Anexo. A área do Res-

taurante será modificada. As portas
laterais deverão ser removidas e vi-

dros deverão ser instalados na área
anexa (hoje, a proteção é feita por

toldos de plástico), de modo a cons-
tituir um só conjunto.

A obra abarcará toda a área cons-
truída, inclusive a recepção e a loji-

nha, com exceção da cozinha que terá
um sistema exclusivo de exaustão.

Mesmo com obras em andamen-
to, a Colônia não será fechada. Vai

continuar recebendo os associados,

Ar condicionado será instalado no
período de baixa temporada

seus familiares e amigos durante to-

do o ano. Todas as etapas do traba-
lho de modernização das instalações

elétrica e hidráulica, necessário para
a instalação dos aparelhos de ar con-

dicionado, foram planejadas contan-
do com a presença de hóspedes. A

baixa temporada é um período de
ocupação parcial dos prédios, por isso

o lazer dos associados não ficará pre-
judicado.

O ar condicionado na Colônia está

nos planos do presidente da Direto-

ria Executiva, Cel PM Jorge Gonçal-
ves, há bastante tempo. No passa-

do, já foram feitos planejamento e
tomada de preços, mas o que foi ofe-

recido não correspondeu ao ideal que
a AOMESP quer oferecer aos associ-

ados. Agora, com o projeto “redon-
do”, a obra deverá finalmente ser le-

vada a termo.
No próximo verão o clima será ou-

tro...

Colônia em obras para
garantir segurança ao hóspede

A Colônia de Férias está em obras

de manutenção das instalações com
vistas à obtenção do AVCB - Auto de

Vistoria do Corpo de Bombeiros. O do-
cumento atesta que o local foi visto-

riado e está em conformidade quan-
to a segurança contra incêndio e pâ-

nico previstas na legislação e no PPCI
(Plano de Prevenção e Combate de

Incêndios).

As obras já estão em andamento

e devem ser concluídas em 45 dias.
Contemplam os seguintes itens: rede

de hidrantes, sistema de alarme de
incêndio, sistema de iluminação de

emergência, instalação de portas cor-
ta-fogo, extintores e sinalizadores, sis-

tema contra descargas atmosféricas
e adequação e instalação de corri-

mãos.
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SOLIDARIEDADE

Av. Lins de Vasconcelos, 275 - (em frente ao Hospital Cruz Azul)

 (11) 3203-1564      (11) 3208-2731
audionixaparelhosauditivos@hotmail.com

APARELHOS  AUDITIVOS
100% DIGITAIS - PAGAMENTO FACILITADO

ATENDEMOS EM TODO O
ESTADO DE SÃO PAULO

audionix
aparelhos auditivos

A AOMESP Solidária realizou o pri-
meiro evento beneficente deste ano

no sábado, 23, na Sede da AOMESP:
Grito de Carnaval com Festa do Cho-

pe. Foi uma tarde de
muita alegria e anima-

ção com o compareci-
mento de cerca de 80

associados, seus fami-
liares e convidados. No

cardápio, churrasco em
espetinhos de carne bo-

vina, de frango e lingui-
ça, chope e refrige-

rante à vontade, e mú-
sica ao vivo com a ban-

da Alto Astral.
A AOMESP Solidária está em seu

terceiro ano de atuação. Formada por
colaboradores AOMESP, desenvolve

ações beneficentes para angariar re-
cursos para obras sociais. Atualmen-

O primeiro evento do ano
te, responsabiliza-se

pela alimentação inte-
gral de 20 crianças do

Lar Voluntários do Amor
(de Embu-Guaçu), pelo

café da manhã e lan-
che da tarde de 120 cri-

anças da AMME – As-
sociação de Mães Es-

peciais (da Vila dos Re-
médios) e ainda forne-

ce papel toalha especial e luvas de
látex para o Asilo Frederico Ozanan

(do Tremembé).
Veja em www.aomesp.com.br as

outras cinco ações da AOMESP Soli-
dária previstas para este ano.

Agradecimento

No Natal, as crianças do Lar Vo-
luntários do Amor ganharam presen-

te de Papai Noel. Todos os brinque-
dos foram doados pelo empresário

Rafael Vilela (foto), que gentilmente
ofereceu-se para colaborar.
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REGIONAIS

O Maj PM Ismael Xavier de Oliveira, diretor da Regional Jacareí da AOMESP,
recebeu um diploma de “Congratulações” em reconhecimento “aos apoios e

parcerias com a Polícia Militar na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e
Litoral Norte”. O diploma foi assinado e entregue pelo Cel PM Lourival da Silva

Júnior, comandante do CPI-1, sediado em São José dos Campos.
A AOMESP cumprimenta o Maj

Ismael pela merecida homena-
gem que engrandece também a

Associação, seus diretores, con-
selheiros, funcionários e associa-

dos. A Regional Jacareí está sem-
pre ao lado do CPI-1, e a AOMESP

como um todo está sempre ao
lado da Polícia Militar em todos

os 645 municípios do Estado de
São Paulo. Parabéns!

Diretor de Jacareí homenageado

Cel Lourival entrega o merecido
diploma ao Maj Ismael.

Aos Sócios e FamiliaresAtendimento EspecialDentro da AOMESP
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INSTITUCIONAL

AOMESP
participa de
reunião da
FENEME em
Brasília

Encontro programado há três meses ocorreu no mesmo dia em que o
governo apresentou o projeto de Reforma da Previdência.

O  Cap Marco
Aurélio informou
que a AOMESP

está organizando
o XVII ENEME.

O vice-presidente da Diretoria Exe-

cutiva da AOMESP, Cap PM Marco Au-
rélio Ramos de Carvalho, represen-

tou a Associação na reunião da FENE-
ME - Federação Nacional de Entida-

des de Oficiais Militares Estaduais re-
alizada em Brasília no dia 20 deste

mês. A reunião estava agendada des-
de novembro e tinha como pauta prin-

cipal discutir as estratégias da enti-
dade para os embates no Legislativo

este ano.
O assunto acabou ficando em se-

gundo plano porque, nem bem havia
começado a discussão, chegou a notí-

cia de que o presidente da República
estava na Câmara Federal para en-

tregar aos parlamentares o projeto de
Reforma da Previdência. Como o tema

interessa de perto aos policiais mili-
tares, os dirigentes das entidades

gastaram boa parte do dia para ana-
lisar o projeto e acabaram por con-

siderar que ele é positivo para as po-
lícias militares.

“Obtivemos êxito em todos os nos-
sos pleitos”, comemorou o presiden-

te da FENEME, Cel PMSC Marlon Jor-
ge Tezza.

Muita coisa, porém, ainda será
discutida ao longo dos próximos me-

ses. O senador Major Olímpio (PSL/

SP), por exemplo, afirmou que não

aceitará a ampliação do tempo de
serviço para 35 anos. “Não há mais

o que exigir dos nossos policiais mili-
tares”, disse. Outros aspectos do pa-

cote, conforme salientou o Cel Fran-
cisco Luís Telles de Macêdo (BMBA),

presidente do CNCG – Conselho Na-
cional de Comandantes Gerais, pre-

cisam de muita atenção porque po-
dem se tornar armadilhas para os

policiais e bombeiros militares.
Para precaver-se e influenciar po-

sitivamente na elaboração da Lei
Complementar, os dirigentes da FE-

NEME planejam intenso corpo a cor-
po com os deputados nos próximos

meses. O governo prometeu entregar
o projeto de Reforma Previdenciária

dos militares em 30 dias. Então, os
dirigentes de entidades PM devem ar-

regaçar as mangas a partir de agora,

intensificando o lobby junto ao go-

verno para que a proposta siga na li-
nha pretendida. Depois, devem traba-

lhar para apresentar propostas, suge-
rir correção de distorções e propor me-

lhorias para que o texto da Lei Com-
plementar chegue aos parlamentares

em termos favoráveis aos PM.

XVII ENEME
Na parte de assuntos gerais, o Cap

Marco Aurélio noticiou que a AOMESP
e a DEFENDA PM estão organizando

o XVII ENEME - Encontro Nacional de
Entidades de Oficiais Militares Esta-

duais que será realizado nos dias 25
e 26 de julho em São Paulo. São es-

perados mais de 800 oficiais PM e
BM. Há possibilidade de realização de

reunião do CNCG e da FENEME, o que
sem dúvida vai engrandecer o even-

to. Leia mais na próxima página.



13CLARINADAS DA TABATINGUERA - FEVEREIRO/2019

INSTITUCIONAL

AOMESP na organização
A AOMESP e a DEFENDA PM - As-

sociação dos Oficiais Militares do Es-
tado de São Paulo em Defesa da Po-

lícia Militar estão organizando o XVII
ENEME, o maior encontro de oficiais

das polícias militares e dos corpos de
bombeiros militares do Brasil. É um

evento da FENEME - Federação Na-
cional de Entidades de Oficiais Mili-

tares Estaduais, organizado volunta-
riamente pelas filiadas. Na edição de

São Paulo, o ENEME deve reunir cer-
ca de 800 oficiais de todo o Brasil.

Em paralelo ao ENEME será reali-
zada a reunião ordinária da FENEME

e, muito provavelmente, uma reunião
do CNCG - Conselho Nacional de Co-

mandantes Gerais, o que dará peso

ainda maior ao ENEME.
A partir de março começarão os

encontros periódicos das organiza-
doras com a diretoria da FENEME pa-

ra definir o modelo do evento, partici-
pantes, atrações, convidados, calen-

dário de inscrições e meios, logística
de transporte, infraestrutura e apoio

aos participantes. As reuniões serão

realizadas na Sede da AOMESP.
O XVII ENEME será nos dias 25 e

26 de julho, no Hotel Holliday Inn, que
fica no complexo do Sambódromo.

Conforme os preparativos forem avan-
çando, serão divulgados na página da

AOMESP no Facebook, no Instagram
e no Twitter. Acompanhe.
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GERAL

Ação da URV prejudicada
A  juíza do processo cometeu um

equívoco ao julgar a ação da URV pro-

cedente. Só agora o engano foi repa-
rado e a decisão, definitiva, foi pelo

não acolhimento da demanda. Aliás,
todas as ações que pleiteavam o pa-

gamento da URV estão prejudicadas.
Ninguém vai levar nada.

No andamento do processo, fo-
ram exaradas duas decisões contrá-

rias à pretensão de recebimento do
percentual relativo à URV – de apro-

ximadamente 11,98%. Uma em ní-
vel estadual, na ação nº 0030719.

49.2013.8.26.0053, que tinha an-
damento na Fazenda Pública. A se-

gunda foi no Recurso Extraordinário
561.836, Tema 5 de Repercussão Ge-

ral, julgado pelo Supremo Tribunal Fe-
deral com relatoria do Ministro Luiz

Fux, no dia 26 de setembro de 2013.
Com essas decisões contrárias, e

a segunda, com repercussão geral,
tornou-se inviável a ação da URV. Por

este motivo, houve o pedido de de-
sistência e foram suspensos os re-

cursos. Contudo, se houver alguma
ação que venha a ganhar em todos

os níveis de recurso, o que é pouco
provável em face da decisão do Su-

premo, a AOMESP poderá efetuar a
execução individual.

Flávia Ricci, do Escritório Zaidan, de
Bauru, esteve na Sede da AOMESP. A
advogada informou que a ação da
Previdência está garantida, com
processo já transitado em julgado.
Não há mais recurso. Porém, dada a
morosidade da Justiça, o pagamento
não virá tão cedo.

Previdência

801.117-6 Cel UBIRAJARA ADRIANO MARQUES

4.239-A Maj HELDER MENEGHETTI

61.542-A Maj LUIZ CHAVES MODESTO

22.238-A 1º Ten WALDEMAR FERREIRA DA SILVA

69.L084-8 1º Ten MOACIR LOPES DA SILVA

13.725-1 1º Ten FRANCISCO DIAS DOS SANTOS

23.024-3 1º Ten IRANI ANTONIO SOARES

10.590-2 1º Ten MIGUEL PICERNI

18.755-A 1º Ten TARCISIO CHAVES CUGGINI

66.957-1 2º Ten FRANCISCO NOGUEIRA DE SOUZA

75.281-3 2º Ten ORDIVAL LUIZ PAIVA

66.389-1 2º Ten ADEMAR MACEDO DE SANT’ANA

8.887-A 2º Ten EDGARD MALEGNI SOFIA

76.670-4 2º Ten EZEQUIEL EVANGELISTA VEIGA

19.792-A 2º Ten JOSE MARIA DEOLIVEIRA

66.161-9 2º Ten AGNALDO DE OLIVEIRA SANTOS

12.302-1 Subten THOMAZ TOZZI

854.062-4 Subten JAILSON ILDEFONSO DOS SANTOS

70.480-6 Subten JOVENTINO DIAS

26.776-7 Subten JASON REIS CONCEIÇÃO

73.073-4 Subten JOSE LINO DE ALMEIDA

71.319-8 Subten ARISTIDES RIBEIRO

22.921-A 1º Sgt ALCINDO DANIEL CODO

30.410-7 1º Sgt CUSTODIO REZENDE NETO

283-6 1º Sgt MILTON MARIA DE ANDRADE

770.074-1 1º Sgt NELSON RIBEIRO DA SILVA

10/9/2018

20/12/2018

14/1/2019

20/12/2018

22/9/2018

4/10/2018

16/1/2019

12/12/2018

27/1/2019

16/1/2019

5/1/2019

21/9/2018

10/10/2018

3/1/2019

19/12/2018

26/12/2018

29/12/2018

12/12/2018

28/1/2019

9/1/2019

5/2/2019

31/12/2018

16/5/2018

2/2/2019

23/7/2018

29/10/2018

4/2/2019

16/12/2018

18/12/2018

29/4/2018

9/12/2018

18/12/2018

8/10/2018

5/2/2019

5/2/2019

11/2/2019

5/1/2019

19/12/2018

19/1/2019

19/1/2019

16/1/2019

3/11/2018

31/12/2018

19/12/2018

8/10/2018

30/11/2018

16/12/2018

24/12/2018

2/2/2019

3/2/2019

9/1/2019

10/3/2018

76.705-A 1º Sgt ANTONIO DOS SANTOS

24.749-9 1º Sgt ANTONIO DOS SANTOS

25.068-6 1º Sgt GERALDO FERREIRA DE ALMEIDA

822774-8 3º Sgt JOSE VALTER DOS SANTOS

49.103-9 3º Sgt MARIO AIRES

26.360-5 3º Sgt RUBENS ALVES DOS SANTOS

773.610-0 3º Sgt NILSON DE SOUZA NEVES

86.622-9 3º Sgt WALTER PONTES

68.036-2 3º Sgt TUFFI SALIM KATIBE

813.352-2 3º Sgt JORGE NICOLA ALVES DE SOUZA

19.209-A Cb JOSE ALVES DE MATTOS

141.350-3 Cb NILSON MIKIO FURUTA JUNIOR

Pens DILMA  KRUTZSCH GONÇALVES

Pens IZABEL CHARELLI

Pens MAGDALENA FLORENTINO DE MORAES

Pens EMILIA RUFINO DE ARAUJO

Pens NEUSA SOUZA DOSREIS

Pens OLIVIA MUNDIN SANTA MARIA

Pens MARIA FAZZIO CARVALHO

Pens MARIA APARECIDA SANTOS MONTEMOR

Pens NOEMY TARDIVO DE OLIVEIRA

Pens THEREZINHA DE JESUS PETEROSSI BARREIRA

Pens MARIA DA CONCEIÇÃO CARRER MOREIRA

Pens ADA DE ALBUQUERQUE PUMMER

Pens LEONILDA SORIANO MARTINS

Marly Astorga Guimarães (esp. 1º Ten Pedro S. Guimarães)
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