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SIGA A AOMESP

Prezados associados,

a chegada do coronavírus pegou todo mundo de surpresa, e de repente
aquela vida pacata e ordeira que tínhamos terminou. No momento em
que escrevo este texto, o Brasil está com pouco mais de 11 mil infectados
pelo vírus e com 486 mortes, infelizmente. Espero que esta edição da
“Clarinadas” chegue em suas mãos em cenário em que as previsões oti-
mistas tenham se concretizado para que possamos retomar a vida.

Assim que o vírus começou a agir entre nós, decidimos que a AOMESP
seguiria as recomendações das autoridades sanitárias. Como a recomen-
dação foi pelo isolamento para evitar o contágio, tomamos medidas amar-
gas, que não gostaríamos de ter tomado: fechamos a Sede e as Regionais
durante um certo tempo, e com isso foram suspensos os bailes, as festas
de aniversariantes, os encontros... Também fomos obrigados a cancelar
alguns pacotes especiais que estavam programados na Colônia de Férias,
e suspendemos as excursões das Regionais.

Assim que as autoridades sanitárias suspenderem o isolamento, ga-
rantindo segurança a todos nós, vamos retomar nossas atividades. Bai-
les, festas, excursões e pacotes da Colônia de Férias, atendimento presencial
na Sede e nas Regionais – tudo voltará a ser como sempre foi.

Sobre nossas ações em andamento, pedi para nosso advogado, Dr.
Negri, um texto explicativo. Leia na página 5. Tão logo as coisas voltem a
andar como antes, retomaremos este trabalho também. Tenho certeza de
que tudo o que foi conquistado na Justiça não retornará à estaca zero.
Mais cedo ou mais tarde, o governo terá de nos pagar.

Agradeço pela atenção, apoio e compreensão de todos. Desejo-lhes o
que nos é mais caro e importante na vida: saúde!
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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
regulamentar 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 pessoalmente pa-
ra que seja efetuada a

triagem do atendi-
mento. Em seguida,

será expedido o
memorando, que é

uma guia para o Es-
critório. Em emergênci-

as, o associado pode contatar diretamente o Escritório (
3101-2665).

Despesas - O atendimento é gratuito, sendo que o as-

sociado ou dependente fica responsável pelas custas, dili-
gências e demais despesas necessárias para cada caso

em particular. Só ocorrerá honorário se na ação houver be-
nefício financeiro para o associado. Nesses casos, ele será

cobrado de acordo com a orientação da OAB/SP.
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Em virtude da pandemia causada pela Covid-19,

informamos que os atendimentos presenciais, reali-

zados nas dependências de nossos escritórios, esta-

rão suspensos até que as autoridades competen-

tes determinem o fim do isolamento. Os 24 integran-

tes do nosso escritório estão trabalhando em casa;

portanto, não haverá atendimento presencial em São

Paulo e Presidente Prudente.

Apesar disso, os Associados AOMESP não estão

expostos e muito menos desatendidos. Neste perí-

odo não são esperadas movimentações relevantes

ou que não possam ser prontamente atendidas pelo

escritório nas ações coletivas e ou individuais. Fiquem

despreocupados em relação aos procedimentos ju-

diciais, sejam eles coletivos ou individuais.

O Poder Judiciário se organizou para manter as

suas atividades de forma remota. Os prazos proces-

suais estão suspensos, e o que se espera é o esta-

cionamento processual de nossas ações coletivas.

Aguardamos e torcemos para que esta situação seja

rápida e que tudo volte ao normal o quanto antes.

Temos a certeza de que o Governo virá com justi-

ficativas “criativas” a fim de postergar o que ainda

não alcançamos. Sabemos que a COVID-19 servirá

de escudo para o executivo futuramente alegar a falta

de preparo econômico, mas não duvidem; estamos

atentos, queremos e podemos acreditar que o mal

presente que estamos vivenciando não será longo e

que o país e o Estado voltarão a crescer exponen-

cialmente.

Tão logo os prazos processuais voltarem a fluir

nos colocaremos à disposição para informar todos

os nossos Associados, dando conta do desenvolvi-

mento regular das ações. Tenham como certo que o

JURÍDICO

Wellington Negri da Silva
Escritório Negri Advogados Associados

Aos associados da AOMESP

direito não sofrerá alterações significativas e ines-

peradas neste período. O prejuízo é temporal, res-

trito à suspensão da marcha processual, que agora

está parada.

Aproveito a oportunidade para instruí-los a não

dar relevância a vozes e vídeos instigadores de ações

judiciais contra a reforma previdenciária, execução

de ALE 100% por quem não é Associado AOMESP,

quinquênios, sexta parte e outras demandas que dia-

riamente são jogadas em redes sociais, as quais, na

sua grande maioria, são desprovidas de qualquer fun-

damento e só servem para criar falsas expectativas

em nosso público.

Guardem a seguinte mensagem: toquem suas vi-

das normalmente e cuidem-se bem. Nós estamos

atentos, tudo o que for direito do Policial Militar e de

seus pensionistas será alcançado pelo nosso traba-

lho. Não duvidem de que estamos todos empenha-

dos para acelerar a entrega do que conquistamos, o

recálculo de quinquênio e sexta parte será estendi-

do a todos os nossos associados, o ALE inativo tam-

bém, o ALE 100% está em vias de transitar em jul-

gado. Portanto, fiquem despreocupados. Esse é o

nosso trabalho, não é fácil, também nunca é no rit-

mo que queríamos, mas nesses 16 anos à frente de

um escritório especializado na carreira Policial Mili-

tar temos tido êxitos contínuos. Podem acreditar, te-

mos metas e vamos alcançá-las.

Saúde a todos. Fiquem com Deus.

Informamos que durante a instrução de isolamen-

to social estaremos atendendo, emergencialmente,

nos celulares: (11) 94447-7291 ou (11) 94216-

1928, e e-mail contato@negriadvogados.com.br.
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COLÔNIA

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

FESTA DA PRIMAVERA
de 18/9 a 20/9
Associados: 10 x R$ 35,80

SUSPENSO
EXCURSÕES REGIONAIS
programação independente
5 dias “All Inclusive”
Associados: 10 x R$ 62,00

SUSPENSO

Pacotes cancelados.
Excursões suspensas.

PACOTE DE PÁSCOA
de 9/4 a 12/4
Associados: 10 x R$ 45,70

CANCELADO

FESTA JUNINA
de 26/6 a 28/6
Associados: 10 x R$ 35,80

CANCELADO
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O holerite deste mês estava livre
para acessos no dia 30 – e com ele

veio uma chuva de dúvidas sobre os
descontos da Previdência. Muita gen-

te estranhou valores diferentes dos
cobrados anteriormente ou dois valo-

res... As redes sociais ficaram lotadas
de perguntas, dúvidas e também ex-

plicações.
A AOMESP esclareceu os descon-

tos em sua página no facebook, nos
grupos de WhatsApp e também no

site. Antes de falar sobre o desconto,
vamos relembrar a história.

Nas discussões sobre a Reforma
da Previdência, no ano passado, fi-

cou claro que todo mundo perderia
“alguma coisa”; era inevitável. As en-

tidades de classe PM, os deputados
ligados às PM e BM, e até oficiais da

Ativa como o então comandante-ge-
ral Cel Salles, brigaram muito em Bra-

sília para salvar a Paridade e a Inte-
gralidade, reconhecendo a perda na

contribuição.
Na Reforma, foi instituído o Sis-

tema de Proteção Social dos Milita-
res e a consequente taxa para cus-

teio de pensões e inatividade, regu-
lado pela Lei 13.954/2019. Ela es-

tabelece a taxação de 9,5% sobre o
salário bruto de todos – Ativa, Vetera-

nos e Pensionistas – neste ano, e
10,5% a partir do ano que vem.

Até a Lei, os veteranos e pensio-
nistas pagavam 11% sobre o valor que

excedia o teto do INSS (hoje em R$
6.101,06); os da Ativa pagavam 11%

sobre o bruto. Com a Lei, todos, sem
exceção, vão pagar 9,5% este ano,

sobre o salário bruto.
A Lei entrou em vigor no dia 17

deste mês. Assim, no holerite de
março podem constar dois descon-

tos de previdência:

a) 11% sobre o que excede o teto
do INSS, no período de 1 a 16 de

março; e

b) 9,5% sobre o salário bruto no
período de 17 (a data da entrada em

vigor da Lei) a 31 de março.

Quem recebe até R$ 6.101,06 vai
pagar 9,5% sobre o salário bruto cal-

culado sobre o período de 17 a 31
de março.

A partir de 1º de abril, cobrança
de 9,5% sobre o bruto para todos. A

partir do ano que vem, 10,5% tam-
bém para todo mundo.

Os Veteranos e Pensionistas per-
deram dinheiro? Sim; vão pagar mais.

Em compensação, não perderam a
Paridade nem a Integralidade.

Policiais militares que saíram do Sistema CBPM/Cruz Azul já podem se reintegrar e

garantir aos dependentes a assistência médico-hospitalar. Para retornar, o interessado

deve acessar o site da cbpm (www.cbpm.sp.gov.br) e seguir os seguintes passos:

1) Clique em “Assistência Médica”;

2) Clique em “Reinclusão Administrativa”;

3) Leia as instruções e clique em “+Mais” logo acima.

4) Vai aparecer a tela “Baixe os Formulários”. Clique em “Requerimento para

Reinclusão Administrativa” que deve ser impresso, preenchido e assinado.

5) Junte cópias de sua Funcional e dos documentos de identidade de dependentes.

6) O requerimento e a documentação podem ser entregues pessoalmente na CBPM

(Rua Alfredo Maia, 218 – São Paulo – CEP 01106-010) ou pelo Correio. Outra

opção é escanear, digitalizar e enviar para Cadastro@CBPM.sp.gov.br.

Observação: a carência para urgências e emergências é de apenas 24 horas.

SEUS DIREITOS

Holerite deste mês pode ter
dois valores de Previdência

Retorne ao Sistema sem burocracia
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COMUNICAÇÃO

Renovamos o www.aomesp.com.br

@
www.aomesp.com.br

SIGA A AOMESPAté o final de abril estará no ar o
“novo” site da AOMESP, totalmente re-

novado, com desenho atualizado, no-
vidades e editorias para o associado

navegar mais facilmente. O projeto
deu ênfase ao noticiário, aquilo que

acontece na Sede e nas regionais ro-
tineiramente.

A “home” vai estampar seis notí-
cias para mostrar os últimos aconte-

cimento. As notícias antigas serão ar-
mazenadas em local próprio, para

consulta. Também na “home” estará
um sistema que vai exibir cartazes pa-

ra chamar a atenção dos internautas

para destaques. A edição em vigor da
revista “Clarinadas da Tabatinguera”

ganhou espaço e permanecerá à dis-
posição para consulta ou impressão.

Todos os demais assuntos da Associ-
ação poderão ser acessados pelo me-

nu à esquerda do site. Finalmente,
interessados poderão acessar um link

e associar-se on-line.

Para contatar os associados com
mais rapidez  e eficiência, a Comuni-

cação da AOMESP utiliza também as
outras redes sociais. Notícias em tem-

po real são postadas no Facebook,
no Instagram e no Twitter. Uma conta

no YouTube armazena vídeos.
Mantenha-se informado. Acesse

nossos canais.
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REGIONAIS

Regional Taubaté comemora
50 anos de fundação

Festa teve sorteio
de vários brindes,
dentre eles um
aparelho de TV
de 43 polegadas.

No dia 26 de fevereiro, a Regional de Taubaté da

AOMESP completou 50 anos de atividades. A festa reu-
niu diretores, associados e convidados, e foi prestigiada

pelo presidente da Diretoria Executiva, Cel PM Jorge Gon-
çalves, e pelo vice-presidente, Cap PM Marco Aurélio

Ramos de Carvalho. Foi um dia de homenagear tam-
bém os aniversariantes de janeiro e fevereiro na primei-

ra festa do ano. Foi um dia de música ao vivo, muita
alegria, animação e sorteio de brindes.

O Ten PM Arlindo Lemes, diretor da Regional, leu o
histórico da Regional, desde a fundação, em 1970. Ele

falou das dificuldades iniciais que só puderam ser ven-
cidas graças ao espírito empreendedor dos fundadores. O agra-

decimento a eles está gravado na placa afixada à entrada do
prédio: Cap PM Oscar Guratti, Cap PM José Marcondes Rabelo,

Cap PM Wilson Prado Palma (que dá nome à Regional) e o 1º
Ten José Lázaro Ribeiro.

O Cel Jorge também relem-
brou muitas passagens da Re-

gional, falou de sua estrutura e
de suas finalidades, e principal-

mente do simbolismo que ela
carrega como a primeira regio-

nal da AOMESP. O presidente
cumprimentou os aniversarian-

tes e fez o sorteio dos prêmios.
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GERAL

AOMESP e
PMESP em
luta contra o
coronavírus

Ninguém pode afirmar como es-

tará o mundo quando esta edição da
Clarinadas chegar em suas mãos.

O Covid-19 foi derrotado? Ou ainda
estaremos em luta sangrenta? O ví-

rus apresentou-se como tão grande
novidade que nenhum país do plane-

ta conseguiu reagir a tempo de evitar

milhares de mortes.
No entanto, é possível cravar uma

certeza no horizonte: o bicho veio para
ficar, como vieram os outros vírus que

estão aí entre nós, matando muitas
pessoas também – a exemplo do pou-

co falado H1N1, que provoca a gripe
H1N1 ou Influenza A que vem

matando gente aos milhares
mundo afora. Para esta pra-

ga, porém, há vacina; já para
o Covid-19, nada ainda.

Prevenção
Nestes tempos de incer-

teza, e até que alguém des-

cubra uma vacina, a saída é
evitar de todas as maneiras

o contágio. O Centro de Co-
municação Social da Polícia

Militar (CComSoc) produziu

vários vídeos e cartazes para chamar
a atenção dos PM. Muitas dessas

peças foram direcionadas aos Vete-
ranos que têm mais de 60 anos jus-

tamente porque estão no chamado
grupo de risco.

A AOMESP também tem trabalha-
do na mesma direção, no sentido de

alertar os associados quanto ao risco
de contágio. Uma das iniciativas foi

veicular um cartaz reforçando as me-
didas de prevenção, produzido em

parceria com a Tem, administradora
do Cartão AOMESP Saúde. O car-

taz circulou em todos os canais de
comunicação da Associação – Face-

book, Instagram e todos os grupos de
WhatsApp da Sede e das Regionais.

Campanhas assim terão continui-
dade, sempre com objetivo de alertar

os associados para a importância da
prevenção de doenças.






