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SIGA A AOMESP

Prezados associados,

o despacho do juiz Kenichi Koyama, da 11ª Vara da Fazenda Pública,
intimando o CDP do Estado a esclarecer a exclusão de cerca de 14 mil
associados na ação de quinquênio e sexta-parte é um bom sinal de que
esta injustiça será corrigida. Afinal, a ação vitoriosa contempla todos os
nossos associados, e por motivos mal explicados até hoje cerca de metade
deles não vem recebendo o que lhe é de direito. Já está correndo o prazo de
10 dias, e em breve espero ter boas notícias para dar a todos.

Também espero para breve poder comemorar aqui a incorporação dos
100% do ALE no Padrão de vencimentos de policiais militares (Ativa e
veteranos) e pensionistas. Vencemos em setembro do ano passado, com
julgamento do ministro Alexandre de Moraes; a ação já transitou em jul-
gado e também é irreversível. O governo não tem por onde apelar, tem só
de fazer o que o Judiciário determinou. Nossos advogados esperam que a
incorporação se dê ainda no primeiro semestre deste ano.

No quesito “lazer”, nossa Colônia de Férias Mares do Sul, em Itanhaém
(SP), está de portas abertas para todos e deverá manter-se movimentada
todos os meses do ano, a exemplo do que vem acontecendo nas últimas
temporadas. Anunciamos pacotes especiais para quatro festas, muito atra-
entes e com preço camarada. Nossas Regionais estão organizando excur-
sões (também a preços e condições muito favoráveis). Vamos fechar o
calendário em breve, com o anúncio dos pacotes para o Natal e Réveillon.

Aproveito para cumprimentar o Cel PM Fábio Rogério Cândido, nos-
so amigo que assumiu o comando do CPI/5 em São José do Rio Preto.
Nossos diretores regionais prestigiaram a cerimônia de passsagem de co-
mando. O Cel Fábio é um profissional muito competente que certamente
vai realizar ótimo trabalho na região.
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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
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 o

Departamento Jurídico da
AOMESP ou pessoalmente,

para que seja efetuada
a triagem do atendi-

mento. Em seguida, o
Jurídico vai expedir o

memorando, que é
uma guia para aten-

dimento no Escritório. Em
emergências, o associado pode contatar diretamente o Es-

critório (  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.
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JURÍDICO

A Secretaria da Fazenda está cum-

prindo o acordo estabelecido na ação
de quinquênio e sexta-parte, com

o parcelamento em 24 meses esta-
belecido. Mas cerca de metade dos

associados da AOMESP não vem re-
cebendo nada. Na explicação do Es-

critório Negri Advogados Associados,
foram dois os motivos: o primeiro é

que houve inconsistência de dados
cadastrais; e o segundo é o entendi-

mento da Procuradoria do Estado, que
alega que quem já possui ação ati-

nente ao quinquênio e sexta-parte não

poderá receber.
No dia 19 deste mês, o juiz Keni-

chi Koyama, da 11ª Vara da Fazenda
Pública, manifestou-se nos autos. Em

despacho, o magistrado intimou o di-
retor do Departamento de Despesa

de Pessoal do Estado de São Paulo a
“esclarecer a a exclusão de 14 mil

associados da AOMESP, em descon-
formidade coma lista apresentada por

ela”. Koyama deu prazo de 10 dias
para a resposta.

Sobre a ação de incorporação
dos 100% do ALE no Padrão de
vencimentos dos policiais militares da

ativa, veteranos e pensionistas, ne-
nhuma novidade ainda.

A decisão favorável à ação foi dada
pelo ministro Alexandre de Moraes,

no início de setembro do ano passa-
do. A Fazenda estadual perdeu, e não

há mais risco de voltar atrás. Os ad-
vogados da AOMESP esperam que a

incorporação se dê ainda no primeiro
semestre deste ano.

Juiz intima CDP a explicar
inconsistência em ação da AOMESP
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REGIONAIS

Jacareí - Na confraternização de aniversariantes de janeiro e fevereiro o prato princi-
pal foi uma galinhada, prato tradicional muito apreciado na região. Na foto para recorda-

ção, a partir da esquerda estão o diretores Maj Ismael e Cap Azer com os associados 2º
Ten Lima e 2º Ten Darci, responsáveis pela iguaria. Muitos brindes foram sorteados,

dentre eles um aparelho de TV de 32 polegadas.

Sorocaba - Festa de aniversari-
antes realizada na noite de 18 deste

mês com a presença do vice-presi-
dente da Diretoria Executiva, Cap PM

Marco Aurélio Ramos de Carvalho, e
da diretora-administrativa, Cel PM

Hilda Magro. Salão lotado com cerca de 130 pessoas, cerveja ge-
lada e um delicioso rodízio de pizzas. Dentre os vários prêmios

sorteados estava um aparelho de TV de 40 polegadas.

Bauru - A Regional realiza encontros mensais com as pensionis-

tas para tratar de diversos assuntos. No encontro deste mês, o Ten
Cel Ézio Carlos Vieira de Melo, chefe do Estado-Maior do CPI-4 (se-

diado na cidade), ministrou importante palestra sobre os benefícios
da prática esportiva para melhorar o bem-estar, a qualidade de vida

e prevenir doenças. O Oficial é formado pela Escola de Educação
Física da Polícia Militar.

Sede - O presiden-

te da Diretoria Executi-
va, Cel PM Jorge Gon-

çalves, abriu a festa de
aniversariantes do mês

realizada no dia 11. Es-
tiveram presentes o presidente e o vice-presidente da Dire-

toria Executiva da APMDFESP (Associação dos Policiais Militares Portadores de Deficiência do
Estado de São Paulo), Sd PM Antônio Figueiredo Sobrinho e Sd PM Wladimir Garcia de Menezes.

Foram homenageados pela passagem do 27º aniversário de fundação da entidade.



REGIONAIS

São José do Rio Preto - A regional assinou convênio
com a Criativa Estofados, que passa a oferecer seus pro-

dutos aos associados com 50% de desconto sobre o preço
de fábrica. No mês passado, o amplo salão de festas da

Regional recebeu exposição de sofás, poltronas, puffs, al-
mofadas, camas, cabeceiras e recamiers. Muitos associa-

dos visitaram a instalação e elogiaram a iniciativa.

Convênio 50% off

A regional São José do Rio Preto promoveu a
primeira festa de aniversariantes do mês desde que

foi inaugurada. Churrasco, bebida gelada, sorteio
de brindes e o prêmio final, um aparelho de TV de

32 polegadas. As
próximas festas

devem ser no sa-
lão de festas da

Regional. Serão
enviados convi-

tes.

Em Ribeirão Preto festa de aniversariantes de janeiro e fevereiro realizada no dia 19 deste

mês no Restaurante Fazendinha, ponto tradicional dos encontros da Regional.

O Cel Jorge, com os diretores da
Regional Campinas, cumprimenta os

aniversariantes e convidados.

 A Regional Campinas tam-
bém esteve em festa de aniver-

sariantes realizada no dia 12 des-
te mês. Prestigiaram o evento, no

salão social da Regional, o presi-
dente da Diretoria Executiva, Cel

PM Jorge Gonçalves, e o vice-pre-
sidente Cap PM Marco Aurélio Ra-

mos de Carvalho.



COLÔNIA

COMPOSIÇÃO
3 dias de hospedagem - 6 refeições

ATRAÇÕES
Bingo “Boas Vindas” com “Esquenta”
Recreação dinâmica com as crianças

Passeio de trenzinho
Centro de Compras e Nova Feira de Artesanato

Jantar Dançante com música ao vivo
Distribuição de ovos de chocolate

com brincadeiras para as crianças até 12 anos

CARDÁPIO “ALL INCLUSIVE”
Noite de chegada: pizzas, lanches, caldos

Bacalhoada + 2 acompanhamentos
Frango Atropelado com Farofa + 2 acompanhamentos

Feijoada com caipirinha + 2 acompanhamentos
Escondidinho de Carne Seca + 2 acompanhamentos

Carnes, aves e massas + 2 acompanhamentos

Pacote de PÁSCOA

ASSOCIADOS

10 x R$ 45,70
ASSOCIADOS

10 x R$ 45,70

COMPOSIÇÃO
2 dias de hospedagem - 4 refeições

 ATRAÇÕES
Festa de boas-vindas na chegada com “Esquenta”
Passeio de trenzinho turístico
city tour em Itanhaém e Nova Feira de Artesanato
Festa Junina

CARDÁPIO “ALL INCLUSIVE”
Noite de chegada: festa de Boas-Vindas com “Esquenta”
Tradicional Feijoada Completa
Festa Junina com comidas e bebidas típicas, fogueira,
música ao vivo, churrasco de espetinhos e bebidas
Carnes, aves, massas e bebidas

Pacote da
FESTA JUNINA

ASSOCIADOS

10 x R$ 45,70
ASSOCIADOS

10 x R$ 35,80
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COLÔNIA

COMPOSIÇÃO
2 dias de hospedagem - 4 refeições

ATRAÇÕES
Festa de Boas-Vindas com “Esquenta”
Passeio de trenzinho a pontos turísticos de
Itanhaém e nova Feira de Artesanato
Festa da Primavera com música ao vivo

CARDÁPIO - “ALL INCLUSIVE”
Noite de chegada com caldos, lanches, pizzas e bebidas
Festa de Boas-Vindas com “Esquenta”
Tradicional Feijoada
Festa da Primavera com pratos típicos + 2 acompanhamentos
Almoço musical com carnes, massas e aves

Pacote da
FESTA DA PRIMAVERA

COMPOSIÇÃO
3 dias de hospedagem - 6 refeições

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
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ASSOCIADOS10 x R$ 35,80

ASSOCIADOS10 x R$ 35,80
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COLÔNIA

Aproveite as excursões organizadas
pelas Regionais

Os pacotes “sob medida” exclusivos para associados do Interior valem
para todo o período de baixa temporada. Foram planejados no sistema “all

inclusive” e incluem transporte em ônibus categoria “luxo” (lotação completa).

PROGRAMAÇÃO

Quinta-feira
Chegada e acomodações. Jantar com cardápio especial + Cerveja ou
vinho, refrigerante, água, suco batidas
“Festagitação” de chegada com monitores

Sexta-feira
Café da manhã, atividades com monitores, praia e piscinas
Almoço
Bacalhoada à moda do chef + 2 opções de cardápio + Cerveja ou
vinho, refrigerante, água, suco batidas
Tarde
Atividades com monitores, futebol masculino, conjunto aquático,
encontro feminino e jogos de salão
Noite
“Noite Italiana” com música ao vivo e cardápio típico: massas,
queijos, embutidos + Cerveja ou vinho, refrigerante, água, suco
batidas

Sábado
Café da manhã, atividades com monitores, praia e piscinas
Almoço
Tradicional Feijoada com caipirinha à vontade + Cerveja ou vinho,
refrigerante, água, suco batidas. Música ao vivo: samba e chorinho
Tarde
Passeio de trenzinho pelos pontos turísticos e Centro Comercial
Noite
Jantar dançante, música ao vivo. Buffet especial, pratos frios e
quentes + Cerveja ou vinho, refrigerante, água, suco batidas

Domingo
Café da manhã, atividades com monitores, praia e piscinas
Almoço
Churrasco com música ao vivo Grupo “Samba da Pedra” + Cerveja
ou vinho, refrigerante, água, suco batidas. No intervalo, Bingo com
cartela grátis e prêmios surpresa e sorteios.
Noite
Jantar com cardápio especial + Cerveja ou vinho, refrigerante, água,
suco batidas + Bingo Milionário com prêmio “Surpresa”

Segunda-feira
Café da manhã. Foto de despedida e retorno para origem

R$ 620,00
(associado)

R$ 750,00
(não associado)

PAGUE EM
10 PARCELAS NO

CARTÃO DE
CRÉDITO

CRIANÇAS
até 4 anos: grátis

de 5 a 10 anos: 50%
acima de 10 anos: integral

Março - 5 a 9 - São José do Rio Preto
Março - 19 a 23 - Ribeirão Preto

Março - 26 a 30 - Taubaté
Abril - 2 a 6 - Sorocaba

Abril - 13 a 17 - São José do Rio Preto
Abril - 17 a 21 - Presidente Prudente

Abril - 23 a 27 - Bauru
Abril - 30 a 04 mai - Campinas

Setembro - 24 a 28 - Bauru
Outubro - 1 a 5 - Sorocaba

Outubro - 15 a 19 - Ribeirão Preto
Outubro - 22 a 26 - São José do Rio Preto

Novembro - 26 a 30 - Campinas

Junte-se ao grupo. Contate sua Regional.
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COLÔNIA

Lotou geral!

A Colônia de Férias da AOMESP, em Itanhaém (SP), voltou
a repetir o sucesso dos últimos carnavais com lotação
completa (mais de 160 associados, amigos e familiares), muita
alegria e diversão para todas as idades. As crianças curtiram
muito a matinê com os
monitores, pintura corporal,
algodão-doce e refri. Para os
adultos, duas noites de baile
com música ao vivo e dois
“esquentas” no conjunto
aquático, também com música
ao vivo. Deu piscina e deu
praia. O bingo foi outra atração
imperdível. Este foi mais um
programa muito elogiado.
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Cerca de 100 pessoas presti-

giaram o Grito de Carnaval
com Festa do Chope promo-

vido pela AOMESP Solidária no Salão
Social da Sede no dia 15 deste mês.

Dentre elas estavam o presidente e
o vice-presidente da Diretoria Execu-

tiva, Cel PM Jorge Gonçalves e Cap
PM Marco Aurélio Ramos de Carva-

lho, com suas famílias.
Foram horas de muita

alegria e animação embala-
das por marchinhas de car-

naval e outros ritmos da Ban-
da Alto Astral, uma das pre-

feridas do público que fre-
quenta os bailes da AOMESP.

Foram servidos espetinhos
de carne bovina e de frango,

linguiça, farofa, vinagrete e
pão. Também no cardápio

estavam água, refrigerante e
chope à vontade.

A AOMESP Solidária é for-
mada por funcionários da

Sede. Toda a renda obtida
com as festas e outras inici-

ativas garante a alimentação de 20
crianças do Lar Voluntários do Amor

(Embu-Guaçu), lanche da manhã e da
tarde de 120 crianças especiais da

AMME - Associação Mantenedora de
Mães Especiais (Vila dos Remédios)

SOLIDARIEDADE

e material de apoio para o Abrigo Fre-

derico Ozanan, que fica no bairro do
Tremembé.

Neste evento carnavalesco, a
AOMESP Solidária contou com o pa-

trocínio da JMS Administração/José

Messias dos Santos (Colônia de Fé-

rias Mares do Sul), do Centro Auditi-
vo Audiologia Brasil, da Nova Promo-

tora, da Ibérica Union Corretora de
Seguros e da TEM, que administra o

Cartão AOMESP Saúde.

Carnaval solidário
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POLÍCIA MILITAR

Os diretores da Regional São José do Rio Preto, Ten

Alves e Cap Rodrigues, representaram a AOMESP na cerimô-
nia de troca de comando do CPI/5, sediado na cidade. As-

sumiu o posto o Cel PM Fábio Rogério Cândido, no lugar do
Cel PM Luís Henrique Jacintho dos Santos.

Também prestigiaram o evento o subcomandante da Po-
lícia Militar, Cel PM Fernando Alencar Medeiros; o senador

Major Olímpio; os deputados federais Capitão Derrite e Co-
ronel Tadeu; prefeitos da região, vereadores, lideranças lo-

cais e o prefeito da cidade, Edinho Araújo.
O Cel Fábio é vice-presidente da DEFENDA PM (As-

sociação de Oficiais Militares do Estado de São Paulo
em Defesa da Polícia Militar), que no ano passado rea-

lizou, em parceria com a AOMESP, o 1º Curso de Asses-
soria Parlamentar e o XVII ENEME - Encontro Nacional

de Entidades de Oficiais Militares Estaduais.

AOMESP prestigia troca de comando no CPI/5

Fe
rn

an
do

 V
er

za
 C

or
re

a
Acima, o Cel Fábio (em primeiro
plano) recebe o comando do I/5.
Ao lado, com os diretores da
AOMESP Cap Rodrigues (à
esquerda) e Ten Alves.
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Cel ARISTIDES TREVISAN

Maj JORGE SILVA CUNHA

Cap NELSON FERREIRA TAVARES

1º Ten AMADO JOSE DA COSTA

1º Ten HERONIDES HONORATO DA SILVA

1º Ten OSWALDO VIEIRA DA CUNHA

1º Ten AUREO MORAES CRUZ

1º Ten JOAO EVANGELISTA

2º Ten SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS

2º Ten JONAS DE ARAUJO TEIXEIRA

Subten JOSE BENEDICTO FARIA SODRE

Subten DIRCEU NASCIMENTO JATOBA

Subten VANDERLY GUIMARAES ARAUJO

1º Sgt ANANIAS SATURNINO

1º Sgt ARGEMIRO ANTONIO DE MORAES

1º Sgt MIGUEL GOMES MARTINS

1º Sgt NELSON VIUDES

22646-7 1º Sgt ROBERTO A. PELEGRINI

2º Sgt DORIVAL BARBOSA

3º Sgt JOSE CARLOS ALBERTO SANTOS

3º Sgt MARCOS ANTONIO S.  CAMARA

Cb ADALBERTO PATARELO

Sd JOSE LOPES

Pens AMELIA CAVAGNOLI FRANCO

Pens ANGELINA CAMPOS PEREIRA

Pens GLAUCIA DE ARAUJO

Pens IRACI POTASSO SABARIEGO

Pens MARIA APARECIDA NASCIMENTO

Pens ROSA CIETTO BEIRIGO

Pens THEREZINHA JESUS SANT'ANNA

Pens THEREZINHA VITORINA BRICOLI

Pens ANNA ROZA VOLTAN

Pens DIRCE ELENA BRUNO

Pens EDNA VIEIRA DA SILVA

Pens JACYRA LIMA FARRABOTTI

Pens LUZIA SANTOS SOUZA

Pens MARGARIDA ORNI SOUZA

Pens RUTH STADLER MELLO

810137-0

850671-0

770740-1

773580-4

O vice-presidente da Diretoria Exe-
cutiva da AOMESP, Cap PM Marco

Aurélio Ramos de Carvalho, partici-
pou de reunião realizada em Brasília

pela FENEME – Federação Nacional
de Entidades de Oficiais Militares Es-

taduais, à qual a AOMESP é filiada. O
objetivo da reunião foi nivelar conhe-

cimentos sobre a Lei nº 13.954/19,
que versa sobre o Sistema de Prote-

ção Social dos Militares Estaduais.
Foi um dia inteiro de explanação

sobre a Lei. Os dirigentes das entida-
des puderam esclarecer dúvidas e de-

bater sobre os principais problemas
de seus Estados, além de conversar

sobre inovações que estão implemen-
tando em suas associações.

Foram homenageados diversos
parlamentares e autoridades que ti-

veram atuação destacada na aprova-

AOMESP em Brasília

ção do Sistema de Proteção Social,
dentre elas o ministro Jorge Antonio

de Oliveira Francisco, da Secretaria
Geral da Presidência da República,

major da PMDF. Da “bancada paulis-
ta” no Congresso compareceram os

deputados Coronel Tadeu e Capitão
Augusto, e o senador Major Olímpio.

Coube ao Cap Marco Aurélio fa-

zer a entrega solene dos mimos ao
deputado Capitão Augusto. Nosso

vice-presidente colocou a AOMESP à
disposição do deputado e disse que

nossos PM esperam que ele continue
com atuação firme no Legislativo. Dis-

se, também, que espera que Augusto
atue apoiando a AOMESP nas ques-

tões que são levadas ao Judiciário.






