


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

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 dezem-

bro ou de 23 a 29 de dezembro para apro-
veitar até domingo. Reserve já. Pague em

até 10 parcelas de R$ 50,00 e 10 parce-
las de R$ 95,00 respectivamente.
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SIGA A AOMESP

Prezados associados,

trazemos nesta edição duas notícias que muito nos alegraram neste
mês e certamente vão alegrar nossos amigos associados. A primeira é que
finalmente podemos comemorar o pagamento de nossa ação de recálculo
de quinquênio e sexta-parte sobre a Insalubridade. Depois de tanto traba-
lho, de tanta insistência, de tanto defender recursos meramente protelató-
rios do Estado, de tantas críticas que recebemos daqueles que costumam
jogar pedras dizendo que fazemos corpo mole... eis que o pagamento está
aí, na nossa porta. O acordo com o Estado está firmado, tenho certeza de
que era o melhor a fazer, e daqui a pouco vamos começar a receber aquilo
que é nosso por direito. Temos outra ação de vulto prontinha para chegar
ao nosso holerite, que é a integralização do ALE no padrão. Há um agra-
vo no STJ, interposto pelo Estado de São Paulo, e um nosso para defender
nossa posição. Em breve vamos comemorar mais uma vitória.

Outra notícia que comento com muita alegria é a instalação do siste-
ma de ar condicionado na nossa Colônia de Férias Mares do Sul. Esta é
uma obra que desejamos viabilizar há bastante tempo mas que só agora
se torna possível. Das outras vezes que chegamos perto de dar a notícia
esbarramos em entraves legais, outros burocráticos, ou porque os projetos
que nos foram apresentados não condiziam com o que queríamos pro-
porcionar ao associado em termos de bem-estar. Agora, vai. No próximo
verão tudo estará funcionando a contento, e nossos dias no litoral serão
bem mais agradáveis. Era só isso o que faltava para nossa Colônia de
Férias ser aquele lugar prazeroso por completo – só isso, porque tudo o
que oferecemos lá sempre foi muito elogiado pelos frequentadores.

Estamos trabalhando, estamos procurando fazer o melhor para o as-
sociado, sempre ao menor custo possível. Estamos no caminho certo.
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RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO

A AOMESP, representada pelo Es-
critório Negri Advogados Associados,

participou da audiência realizada na
11ª Vara da Fazenda Pública para tra-

tar dos pagamentos não realizados a
título de recálculo de quinquênios e

sexta-parte, exatamente os valores
vencidos e não pagos após junho de

2015. Esta foi a vitória da AOMESP
em favor de todos os associados.

O objetivo da audiência foi a im-
plantação da incidência do adicional

por tempo de serviço sobre a Insalu-
bridade. Hoje, cerca de um terço dos

associados AOMESP ainda não está
com o benefício implantado na folha

de pagamento; além disso, os valo-
res retroativos, não recebidos após ju-

nho de 2015, abrangerão todo o qua-
dro de associados. A distinção se mos-

trará por alguns terem mais meses a
receber do que outros, justamente

por ainda não estarem recebendo os

SAI O ACORDO PARA PAGAMENTO

adicionais na forma correta.
O Estado já perdeu todos os re-

cursos prescritos no processo civil, e
atualmente está obrigado a devolver

tais valores nas folhas de pagamen-
tos de todos os associados AOMESP.

A discussão não está sobre o direito
material, que já foi julgado, mas na

forma que o Estado propôs para pa-

gar – precatórios. No entanto, o Es-
tado foi vencido, obrigado, e agora se

chegou ao ponto de reconhecer a ne-
cessidade de implantar aos que ain-

da não recebem e pagar o retroativo
na folha de pagamento para todos os

associados, sem necessidade da ex-
pedição de precatórios. Tais valores

venceram após a ordem judicial de
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28/8/200828/8/2003 SET/2010

MANDADO DE
SEGURANÇA

COLETIVO
AOMESP

- IMPETRAÇÃO -

SET/2012

RECÁLCULO
CONFIRMADO.
IMPLANTADO
EM FOLHA DE
PAGAMENTO.

PGE
CONSEGUE
LIMINAR E
SUSPENDE

PAGAMENTO

COBRANÇA
RETROAGE

5 ANOS

93 meses

PAGAMENTO VIRÁ POR MEIO DE
PRECATÓRIO COM LIQUIDAÇÃO

PREVISTA DE 3 ANOS. 38 meses + 13º

EM FOLHA DE
PAGAMENTO

PAGO

JUN/2015
AOMESP

GANHA E ENTRA
COM  AÇÕES DE

EXECUÇÃO

EXECUTA SET/2019

56 meses
1 parcela em set/19
1 parcela em nov/19

24 parcelas a partir fev/20

ACORDO
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RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO

apostilamento (Tema 45 de Repercus-
são Geral do STF).

Na audiência realizada no Tribu-
nal de Justiça (foto), a Secretaria da

Fazenda e Planejamento apresentou
uma proposta de pagamento que se-

rá validada pela AOMESP.
Em documento juntado aos autos,

a Fazenda escreveu: “considerando a
situação econômico-financeira do

Estado, um cronograma adequado e
factível é o pagamento, neste ano,

de R$ 3 milhões, sendo R$ 1,5 mi-
lhão em setembro e R$ 1,5 milhão

em novembro; e o saldo restante di-
vidido em 24 parcelas mensais e con-

secutivas a serem pagas a partir de
fevereiro de 2020”.

Os valores que serão pagos este
ano, explica o advogado Wellington

Negri da Silva, serão divididos iguali-
tariamente entre todos os associados

já contemplados na ação e também
os que ainda serão. São aqueles que

ainda não estão recebendo o quin-
quênio sobre a Insalubridade. A par-

tir de fevereiro de 2020, o Estado re-
tomará o fluxo da dívida para que em

até 24 meses ocorra a quitação do
débito junto aos associados.

Negri observa que a proposta da
Fazenda estadual mostra o reconhe-

cimento do Governador em relação à
obrigação de pagar, que ele está a-

tento ao Estado de Direito e que pa-
rece estar atento à classe policial-

militar. Do contrário, no caso de ma-
nobra jurídica avessa, além de não

se sustentar, correrá sério risco de
perder a credibilidade e se ver às vol-

tas com uma ordem judicial de paga-
mento a ser aplicada pelo Judiciário,

mas aí sem nenhuma condição de
parcelamento, sem negociação.

Resumo

PRAZO

Os advogados da AOMESP apre-
sentaram arquivo com o nome de

mais de 23.000 associados, e soli-
citaram que a SPPREV apure a quais

deles ainda não houve a devida im-
plantação do benefício. Conhecidos

os associados não contemplados,
haverá o apostilamento mensal, sem

prejuízo dos valores atrasados, que
serão pagos no parcelamento pro-

posto.
Na decisão, a juíza de Direito ti-

tular da 11ª Vara, Carolina Martins
Clemencio Duprat Cardoso, escre-

veu:
“1- Aguarde-se o encaminha-

mento por e-mail pela exequente da
relação de associados constantes

da mídia ora juntada à Procuradoria
do Estado, para que a Procuradoria

remeta à SPPREV (inativos) e ao CIAF
(ativos), para confronto e implemen-

tação em relação aos associados
que ainda não tiveram o benefício

implementado de acordo com o tí-
tulo judicial;

2- A contar de referido encami-
nhamento, fica concedido prazo de

40 (quarenta) dias para que a FESP
demonstre nos autos a realização da

análise dos beneficiados e das cor-
reções que se fizerem necessárias.”

Este prazo, esclarece o advoga-
do Wellington Negri da Silva, não im-

plica protelação do pagamento ou
mudança na proposta do Estado.

Serve apenas para confrontar quem
já está recebendo e quem ainda não

está para que o pagamento seja fei-
to. Além dos procuradores do Esta-

do, estavam presentes um técnico
da Fazenda e um diretor da SPPREV.

Todos confirmaram tratar-se de um
cronograma de pagamento factível.

1. Qual o valor de um quinquênio?
5% do valor do adicional de Insalubridade.

2. Quem tem direito a este acordo?
Têm direito a receber o benefício os associados que têm Insalubridade no
holerite independentemente da data de ingresso como Associado AOMESP.

3. Os 3 milhões de reais serão divididos entre quem?
Entre todos associados. Para uma parte deles só virá atrasados; para os demais
virá uma parcela de atrasados e o apostilamento, pois para estes também
ocorrerá o apostilamento do recálculo. Este parcelamento passa a ser mais
significativo a partir de fevereiro de 2020, pois os valores serão superiores e
contínuos, mês a mês.

4. Este acordo se refere aos atrasados de quantos meses?
Para os que já recebem os quinquênios na forma correta, os atrasados
compreendem de junho/2015 até abril/2018. Para os associados que ainda não
foram contemplados com o recálculo dos quinquênios, além do apostilamento
que deverá passar a constar daqui para frente em sua folha de pagamento, ainda
terão valores atrasados desde junho/2015 até os dias atuais.

5. Quando o quinquênio voltará a ser creditado em folha?
O benefício “normal” passará a ser creditado em folha a partir de setembro.
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RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO

Confira os valores a receber

Em ambos os casos serão descontados os valores pagos em setembro e outubro deste ano.
Esses valores só serão conhecidos depois da checagem da lista de Associados AOMESP com CIAF e SPPREV

para saber quem já recebe o adicional no holerite e quem não recebe.

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
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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

Cinco regionais já estão com
excursões agendadas

Associados de Bauru, Soro-
caba, Ribeirão Preto, Taubaté

e Campinas já estão arruman-
do as malas para passar um

final de semana prolongado na
Colônia de Férias da AOMESP

assim que o frio se despedir.
Muitos já estarão fazendo este

passeio pela segunda vez; as
excursões caíram no gosto do

público tanto pela comodida-
de da viagem como pelas atra-

ções oferecidas, lazer barato e paga-
mento a perder de vista.

A partir deste ano, então, certa-

mente as excursões se multi-
plicarão porque a Colônia vai

oferecer um item de conforto
a mais: ar condicionado em to-

das as dependências, dos apar-
tamentos ao restaurante (leia

na página 9).
Se você quer aproveitar o

embalo para curtir o litoral na
companhia de amigos, telefo-

ne para a sua Regional e faça
inscrição na lista de turistas.

Todas as regionais da AOMESP estão
com agenda aberta esperando pelos

interessados. Aproveite!

Associados de Taubaté e região posam
para foto no final do passeio de trenzinho
turístico, antes da happy hour à beira-mar.
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COLÔNIA

Sucesso
renovado

Mais uma vez a Colônia de Férias

da AOMESP, em Itanhaém, recebeu
dezenas de associados para curtir a

tradicional festa junina. No pacote
especial estavam incluídos a hospe-

dagem com alimentação comple-
ta, passeio de trenzinho turístico

e a festa. Faltou o frio neste ano
de inverno atrasado (deu até para

pegar uma praia!), mas sobrou
animação e alegria.

O restaurante foi especialmen-
te decorado para a festa: comida

e bebida típicas, barracas de jo-
gos, bingo e baile com música ao
vivo. Do lado de fora, ardeu uma

grande fogueira perto da qual os
associados posaram para fotos.

De novo, mais um sucesso!
O próximo evento na

Colônia será a Festa da
Primavera, de 13 a 15

de setembro: sistema
“all inclusive”, passeio

de trenzinho, bingo e
festa com música ao

vivo por apenas 10 par-
celas de R$ 33,00.
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Até o final de setembro, todas
 as dependências da Colônia

  de Férias Mares do Sul, da
AOMESP, localizada em Itanhaém,

estarão com o sistema de climatiza-
ção instalado: todos os apartamen-

tos e áreas comuns do prédio Princi-
pal, todos os apartamentos e áreas

comuns do Anexo, e o Restaurante.
Essas são as linhas gerais do último

item do projeto de modernização em
que a Diretoria Executiva vem traba-

lhando desde a retomada da Colô-
nia do antigo arrendatário.

Investimento
Desde o primeiro instante, a Di-

retoria sempre investiu fortemente

para que a Colônia voltasse a ser
ótima opção de lazer para os asso-

ciados e familiares. Os primeiros anos
foram de recuperação do edifício, dos

apartamentos às áreas comuns, que
sequer recebia manutenção adequa-

da. Depois, com cautela, começou a
execução do projeto que terminaria

na instalação do sistema de ar con-
dicionado, começando com a insta-

lação de um elevador panorâmico.
Mereceu atenção especial o Con-

junto Aquático. As piscinas foram to-

talmente recuperadas, desde a repo-
sição de azulejos até a construção de

nova casa de máquinas, aquisição de
novos filtros (mais um será instalado

agora), compra de cadeiras, mesas,
espreguiçadeiras e guarda-sóis.

Atenção total foi dada à hospeda-
gem. Nos últimos anos, foram troca-

dos todos os aparelhos de TV e frigobar
em todos os apartamentos; depois vi-

eram o enxoval completo e os novos
colchões para todas as camas, tanto

as de casal como as de solteiro. Foi
modernizado o sistema de reservas,

que agora podem ser feitas também
na Colônia e nas Regionais.

Infraestrutura
A preparação da infraestrutura

para receber o sistema de climatiza-

ção foi iniciada no ano passado. Pri-

meiro veio a adequação do pré-
dio para validação do AVCB - Auto

de Vistoria do Corpo de Bombei-
ros. Em seguida, a preparação

de áreas comuns.
Para o presidente da Direto-

ria Executiva da AOMESP, Cel PM
Jorge Gonçalves, o ar condicio-

nado é um item de conforto aos
associados previsto no plano de
modernização. “Agora a Colônia

está completa, no sentido da exce-
lência da prestação do serviço, des-

de o atendimento ao hóspede no mo-
mento da chegada”, explica.

Foco no associado
Ao tempo em que recuperava o

prédio e andava com o processo de

modernização, a Diretoria melhorou
a acolhida aos associados, passan-

do a oferecer atrações sem alterar o
valor das diárias.

Depois vieram os pacotes que che-
garam ao formato ideal no ano retra-

sado. Hoje, tudo funciona no siste-
ma “all inclusive”: hospedagem, café

da manhã, refeições, bebidas, atra-
ções e passeios num só preço e pa-

gamento em dez parcelas. A Colônia
não registra uma reclamação sequer.

A única observação era a falta do ar
condicionado, que acaba agora.

COLÔNIA

Agora com
ar condicionado
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Taubaté
Mais de uma centena de convidados compareceu
à festa realizada no dia 27 deste mês. Foram sor-

teados vários prêmios, e o sortudo que levou a TV
43 polegadas foi o Sgt Luiz Carlos Maximiano – en-

tregue pelo presidente da Diretoria Executiva Cel
PM Jorge Gonçalves.

Campinas
Festa realizada no dia 19 deste mês com a

presença de cerca de 150 associados, familiares e
convidados numa tarde de muita alegria, reencontro de

velhos amigos de caserna e camaradas. Prestigiou a
festa o presidente da Diretoria Executiva, Cel Jorge, que fez

a entrega do aparelho de TV, dos brindes e dos prêmios.
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Ribeirão Preto
O 2º Ten PM Pedro Paulo Chaves, de Franca, foi o

felizardo que levou para casa o aparelho de TV de 43
polegadas, prêmio especial da festa de aniversarian-

tes de maio e junho. Todos os que compareceram à
festa ganharam uma caixa com duas taças para vinho.

Sorocaba
Confraternização realizada na noite de 18 deste mês prestigiada
por cerca de 140 associados, familiares e convidados. Foram sorteados

vários prêmios, dentre eles um aparelho de TV de 32 polegadas que foi para o
Ten Cel Wanderley Antonio da Luz. O vice-presidente da Diretoria Executiva,

Cap Marco Aurélio Ramos de Carvalho, esteve presente.
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Jacareí
Festa de aniversariantes e Junina realizada no dia 14 deste mês. Comidas típicas,

bolo, sorteio de prêmios, muita alegria e animação. Presença do vice-presidente
da Diretoria Executiva, Cap PM Marco Aurélio Ramos de Carvalho.

Sede
Mais uma festa com salão lotado de associados, familiares

e convidados. Apresentação do Coral AOMESP, presença dos
diretores, cumprimentos do presidente da Diretoria Executiva

Cel Jorge e do vice-presidente Cap Marco Aurélio, entrega de
presentes e sorteio de brindes.
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SEGURANÇA PÚBLICA

Frente Parlamentar já trabalha
Por meio do Ato nº 92, de 30

de abril, o presidente da Assem-
bleia Legislativa de São Paulo de-

putado Cauê Macris (PSDB) no-
meou os 14 deputados e depu-

tadas para compor a Frente Par-
lamentar da Cidadania e da Se-

gurança Pública sob coordena-
ção do deputado Tenente Nasci-

mento (PSL). A Frente foi lançada
no dia 6 deste mês, no Auditório Pau-

lo Kobayashi, em cerimônia que con-
tou com a presença do Comandan-

te-geral da Polícia Militar, Cel PM Mar-
celo Vieira Salles.

O objetivo da Frente é abrir um

canal de comunicação entre a socie-
dade e os órgãos governamentais e

promover debates entre especialistas
e autoridades. "Esses estudos certa-

mente nos darão base para apresen-
tar proposituras e outras medidas que

trarão melhoria para a sociedade

e as polícias Civil e Militar”, expli-
ca o Ten Nascimento. “Aliás, a va-

lorização dos policiais, que care-
cem de melhores salários e mais

infraestrutura , será tema prioritá-
rio em nossos debates", garante.

Compõem a Frente o Ten Nas-
cimento, o Agente Federal Danilo

Balas, Castello Branco, Cel Nishi-
kawa, Douglas Garcia, Frederico D’Á-

vila, Letícia Aguiar e Major Mecca (to-
dos do PSL), Altair Moraes (PRB),

Barros Munhoz (PSB), Cel Telhada
(PP), Estevam Galvão e Rogério No-

gueira (DEM) e Roque Barbieri (PTB).
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GERAL

801.124-9 Cel ANTONIO MARQUES DA SILVA

63.711-4 Cap ALAOR LUIZ NORONHA

73.067-0 Cap GERALDO DO CARMO

60.846-7 Maj ROBERTO FERREIRA

64.855-8 1º Ten JOSE LEITE CALDEIRA

22.918-A 1º Ten JOÃO DE ALMEIDA FERREIRA

16.835-1 1º Ten NAIRTON VIDAL DO NASCIMENTO

65.025-A 1º Ten JAIME DIONIZIO

59.883-6 1º Ten HOMAR DA SILVA LEITE

35.055-9 1º Ten VENUVALDO JESUS MURARI

64.338-6 1º Ten PAULO SILVEIRA

70.415-6 1º Ten WAGNER BERNARDES DA SILVA

64.041-7 1º Ten VIVALDO ROMANO RAMOS

65.735-2 1º Ten RODOLFO SMARZARO

88.051-5 2º Ten WALDIR SIROSCHI HATTOREI

69.272-7 2º Ten SALOMAO LUSTOSA FEITOSA

45.761-2 2º Ten JOSE CARLOS MALFARA

67.412-5 2º Ten RENILDO PIRES ROCHA

71.755-0 Subten DIVANIR DA SILVA

5.852-1 Subten PETRONIO CHIACHIO
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21.977-A 1º Sgt ORLANDO BRUNO DA CUNHA

25.420-7 1º Sgt REINALDO ODARIO TEIXEIRA

75.566-4 1º Sgt MAURELI RADOMILLE

18.341-5 1º Sgt MOACYR BEZERRA DA SILVA

19.921-4 1º Sgt ANTONIO VALENCIO GOMES

79.887-8 1º Sgt REINALDO APARECIDO DA SILVA

770.031-8 2º Sgt ANTONIO DONIZETTI DOS SANTOS

823.451-5 3º Sgt NELSON FERREIRA GUARIROBA

88.298-4 Cb IRINEU FLORES ESPINO

30.085-3 Cb ANISIO ZANCHETA

82.860-2 Sd LAZARO DE ALMEIDA COSTA

Pens OLIFA DA SILVA MENDES

Pens ISAURA AZEVEDO MILANI

Pens SILVANIA SALOMÃO BIBANCO

Pens GLORIA MARQUES

Pens MARIA DA CONCEIÇÃO LOBO

Pens IRENE IDALINA JODANGA APS

Pens ELZA SANDES LUBRAND

Pens MARIA CARMEN SERRA

Participe do maior encontro de oficiais PM e BM do Bra-

sil. Organizado pela AOMESP em parceria com a DEFENDA
PM, o XVII ENEME vai debater temas de importância capi-

tal para as políciais militares do Brasil, especialmente para
a Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Especialistas vão discutir Ciclo Completo de Polícia, Ci-

clo Completo nas polícias de natureza militar, Requisitos

para ingresso nas polícias militares e nos corpos de bom-
beiros militares, Justiça Militar e Sistema de Proteção So-

cial dos Militares.
O XVII ENEME será nos dias 25 e 26 de julho, no Holiday

Inn Hotel (Complexo do Sambódromo) em São Paulo.

INSCRIÇÕES
www.feneme.org.br

FEIJOADA COM PAGODE & CHOPE
10 de agosto - a partir de 11 hs

SEDE DA AOMESP
EVENTO BENEFICENTE - CONVITES À VENDA






