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SIGA A AOMESP

Prezados associados,

a grande notícia desta edição é a queda do último entrave à incorpora-
ção dos 100% do ALE no padrão de vencimento dos policiais militares
nossos associados. Este mês, o ministro Alexandre de Moraes, do STF,
decidiu por aquilo que todos nós esperávamos, e esperávamos porque sa-
bíamos que a Lei estava do nosso lado: a discussão sobre a incorpora-
ção do ALE no padrão é questão doméstica do Estado de São Paulo, e
não há motivos, nem razão, para o STF interferir: o que o Tribunal de
Justiça paulista decidiu, está decidido! Assim, agora é só esperar o carim-
bo de “transitado em julgado”, do STF, o que deverá ocorrer nos próximos
dias, para que nosso pleito seja atendido. Nosso advogado prevê que a
incorporação será em breve.

Outra reportagem mostra a grandeza da manifestação que fizemos na
Praça da Sé, em São Paulo, pela manutenção da paridade entre ativos e
veteranos. O governador João Doria sinalizou, em reunião na Assembleia
Legislativa, que poderá quebrar esta norma, e por isso fomos à praça pa-
ra defender nosso direito. Aqui na AOMESP trabalhamos de acordo com
o esperado pelos associados (afirmamos isso pelo que recebemos de men-
sagens pelas redes sociais): fretamos ônibus para nossos associados do
Interior, fizemos da Sede nosso quartel-general para reunir a tropa e mar-
char em direção à praça, providenciamos cartazes, faixas e camisetas pa-
ra chamar a atenção do povo paulista, fornecemos alimentação para os
nossos e mais de mil copos de água para os manifestantes, indistintamen-
te. Foi um ato cívico que mostrou a força que os veteranos têm.

Este é o grande papel da Associação, preconizado em nosso Estatuto.
Defender os associados, defender nossa categoria, lutar por melhores dias
para todos nós e nossos familiares e companheiros.
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JURÍDICO

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

Assistência Jurídica gratuita
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 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.

Receberá os atrasados
(38 meses) em 24 parcelas
(junho/2015 a abril/2018)

QUEM JÁ RECEBE O ADICIONAL

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

Receberá os atrasados
(56 meses) em 24 parcelas

(junho/2015 a setembro/2019)

QUEM NÃO RECEBE O ADICIONAL

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

Erros no
pagamento
serão
corrigidos

No crédito da primeira parcela do
acordo para pagamento dos atrasa-

dos do recálculo de quinquênio e sex-
ta-parte sobre a Insalubridade, na fo-

lha de pagamento de agosto, os dois
órgãos pagadores – CIAF e SPPREV–

cometeram erros que serão corrigi-
dos em breve. É o que garante o ad-

vogado Wellington Negri da Silva,
contratado da AOMESP.

Negri diz que cerca de 9 mil asso-
ciados não receberam o direito. Ao

fazer a folha, CIAF e SPPREV decidi-
ram não pagar para quem tem a mes-

ma ação por conta própria ou por ou-
tra associação. Foi uma regra “inven-

tada”, diz o advogado.
O Escritório já tomou as providên-

cias para que os dois órgãos reavaliem
o procedimento para pagar a todos

os que têm direito. “Tudo será escla-
recido dentro da legalidade e do que

está nos autos do processo”, garante
Negri. Na folha de outubro (disponí-

vel para saque em novembro) virá a
segunda parcela.
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JURÍDICO

STF derruba último recurso do Estado:
vem aí a incorporação dos 100% do
ALE no padrão.

O advogado Wellington Negri da

Silva compareceu à reunião do Fórum
de Debates e Reivindicações na Sede

da AOMESP para dar uma notícia há
muito esperada pelos associados.

Caiu o último entrave à incorporação
dos 100% do ALE (Adicional de Local

de Exercício) no padrão de vencimento
dos policiais militares da ativa, vete-

ranos 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 Mo-

raes por unanimidade.
A Fazenda estadual paulista per-

deu.
Negri informou aos associados que

agora vai cuidar do cumprimento da
ação. Ele não vê motivos para o Judi-

ciário paulista negar, mesmo porque
em breve será certificado o trânsito

em julgado, o que decretará o fim da
ação. A certificação do trânsito em

julgado depende do STF, naturalmen-
te, mas o prazo de novo recurso pelo

Estado já transcorreu. E não houve
nova manifestação.

“Não é possível estimar quando
os reflexos financeiros da ação apa-

recerão no holerite dos associados da

AOMESP, mas a expectativa é para o
início do próximo ano”, adiantou o

advogado. “O que importa agora é
que o cumprimento da ação é certo,

sem perigo de voltar atrás.” A AOMESP
vai tratar da consolidação do quadro

associativo, com os novos associados
que entrarão na ação, para dar ce-

leridade ao trabalho do advogado.

Entenda
Ao julgar a ação da AOMESP, os

ministros do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo disseram que

“o ALE caracteriza aumento salarial
tal qual se dá com a infinidade de

gratificações e adicionais criados pela
Administração estadual, sempre tão

pródiga em escamotear aumento sa-
larial”. O ALE, segundo o TJSP, de fato

e de direito apenas foi concedido sob

o nome de adicional, mas represen-
tou, isso sim, composição do venci-

mento. Essa circunstância não pas-
sa, deveras, de disfarçar o valor total

do vencimento.”
Em seu voto, o ministro Alexandre

de Moraes disse que o agravo da Pro-
curadoria-Geral do Estado de São

Paulo “não passa de simples pedido
de revisão do entendimento aplicado

na origem”, ou seja, pelo Tribunal de
Justiça paulista. Trocando em miú-

dos, a ação da AOMESP, impetrada
pelo Escritório Negri, é assunto local,

e o que a corte local decidir, está de-
cidido. Isto, conforme o advogado já

disse em outras oportunidades, já foi
decidido há muito tempo. Todos os

recursos do Estado tiveram apenas o
objetivo de protelar um resultado claro.



6 CLARINADAS DA TABATINGUERA - SETEMBRO/2019

ADMINISTRAÇÃO

O Cel Jorge deu as boas vindas aos convidados, agradeceu
pelo apoio e falou do papel da AOMESP.

O Cel Luís Henrique, maior autoridade PM na região,
elogiou a AOMESP pela iniciativa.

O 2º Ten PM Laércio Ricardo Alves, diretor-regional de São
José do Rio Preto, entre o Cel Luís Henrique e o Cel Jorge. Salão Social tem espaço suficiente para mais de 200 pessoas.

Inaugurada a
Regional São José
do Rio Preto

Dezenas de associados, diretores e autoridades ci-

vis e militares prestigiaram a inauguração da mais nova
regional da AOMESP, a de São José do Rio Preto, loca-

lizada no Noroeste do Estado de São Paulo. O anfitrião, pre-
sidente da Diretoria Executiva, Cel PM Jorge Gonçalves, agra-

deceu a todos pelo apoio recebido durante a fase de refor-
ma do imóvel para instalação da Regional, e falou sobre os

objetivos da Associação. “Queremos oferecer melhores ser-
viços aos companheiros e suas famílias de Rio Preto e re-

gião, fazendo sempre mais e melhor”, explicou.
O Cel PM Luís Henrique Jacintho dos Santos (comandan-

te do CPI/5, sediado em Rio Preto, res-

ponsável pelo policiamento de 96 ci-
dades da região) participou da ceri-

mônia acompanhado de oficiais do
17º BPM/I. Ele elogiou as instala-

ções e disse que a AOMESP havia
tomado a decisão certa ao esco-

lher Rio Preto para instalar mais
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ADMINISTRAÇÃO

O Cel Jorge com oficiais do 17º BPM/I: Ten Cel PM
Rodrigo Renato Carmona (coordenador operacional),

Ten Cel PM Paulo Sérgio Martins (comandante) e o
Maj PM Márcio Cortez (subcomandante).

uma regional. “Este é um dia muito feliz para mim”, disse.
“O CPI está à disposição de todos.” O comandante levou

mensagem de apoio do comandante-geral da Polícia Militar,
Cel PM Marcelo Vieira Salles.

Representando o prefeito Edinho Araújo, o Cel PM Carlos
Lamin elogiou a AOMESP por estar descentralizando a admi-

nistração e possibilitando melhor acesso aos associados e
seus familiares. “Parabéns pela iniciativa, Cel Jorge”, cum-

primentou.
Também participaram da inauguração o Cap PM Maurí-

cio Noé Cavalari, comandante da 3ª Cia do 3º Batalhão de
Polícia Rodoviária;  o Cel PM Fábio Rogério Cândido, vice-

presidente da DEFENDA PM (Associação dos Oficiais Milita-
res do Estado de São Paulo em Defesa da Polícia Militar); o

Cb PM Marcelo Renato de Oliveira, presidente da Associa-
ção de Cabos e Soldados de Rio Preto; o Maj PM Luiz Anto-

nio Vaserino, presidente da Associação Regional dos Servi-
dores Públicos de Rio Preto; e André Gustavo de Geórgio,

presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem.
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COLÔNIA

Colônia sempre lotada.
E o verão ainda nem começou...

Chegou a Primavera, e com ela o período de Colônia sempre lotada. Este mês,
associados de Bauru, de Sorocaba e de Ribeirão Preto fizeram a festa por lá. Muita

gente aproveitando a vida em local seguro, barato e que oferece excelente
atendimento e opções de lazer a preço muito em conta.
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COLÔNIA

17 - 21/outubro - Taubaté - 2 ônibus

28 - 2/nov dez - Campinas - 2 ônibus

24 - 28 out - São José do Rio Preto - 3 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

Fo
to

li
a

Praia/
Colônia/
Praia

Já está na Colônia de Férias o tão

esperado trenzinho turístico que será
utilizado no transporte de associados

no trajeto Colônia/praia/Colônia. A
estreia está prevista para o segundo

final de semana de outubro, no feri-
ado do Dia das Crianças. Esta era uma

antiga reivindicação dos associados
que acaba de ser atendida.

Este é o último item que faltava
do pacote de novidades para o verão

que se aproxima. Já foi concluída a
instalação do sistema de ar condici-

onado; o enxoval completo de todos
os apartamentos foi renovado; o kit

“boas vindas” (sabonete, shampoo,
condicionador, creme dental e touca

de banho) já está na rotina do check-
in; também está na rotina o forneci-

mento de toalhas de banho e rosto
nos apartamentos; já foram adquiri-

das e têm sido instaladas na praia o
conjunto composto de guarda-sol,

mesinha e cadeiras; e, coisa que nin-
guém vê, já está em funcionamento

o duplo sistema de filtragem de água
do Conjunto Aquático.

A Colônia está preparada para re-
ceber você e e sua família. Aproveite!
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INSTITUCIONAL

O dia 27 deste mês foi histórico

para as forças de segurança de São
Paulo. Milhares de policiais – milita-

res veteranos e pensionistas em sua
imensa maioria – fizeram uma mani-

festação sem precedentes na Praça
da Sé contra a ameaça da quebra da

Paridade salarial pelo governo do Es-
tado. Poucos discursos (foi falado

apenas o essencial), demonstração
cívica, união e marcha pelas ruas do

centro da cidade em direção à Se-
cretaria da Segurança Pública marca-

ram a manifestação.
A AOMESP trabalhou de maneira

exemplar: fretou ônibus que saíram
de todas as regionais lotados de as-

Veteranos das forças de segurança
fecham a Praça da Sé

Bastou o governador sinalizar que pode quebrar a Paridade salarial
para despertar a força dos veteranos das Polícias: mais de 12 mil

protestaram na Praça da Sé surpreendendo até mesmo os organizadores.
AOMESP teve papel de destaque.

AOMESP foi à
manifestação com
faixas e cartazes
protestando por
valorização,
remuneração e
cumprimento das
promessas do
governador.
O tema “Não à
quebra de paridade”
estava estampado
nas faixas e nas
camisetas de todos
os associados
presentes.



11CLARINADAS DA TABATINGUERA - SETEMBRO/2019

INSTITUCIONAL

sociados, providenciou alimentação,
levou 1.000 copos de água para o

local da manifestação, confeccionou
camisetas, faixas e cartazes, cedeu

as dependências do Salão Social para
a concentração dos associados e tam-

bém de outros manifestantes. Esti-
veram na nossa Sede o senador Ma-

jor Olímpio e o deputado estadual Ma-
jor Mecca. A banda, formada por ve-

teranos da Polícia Militar, concen-
trou-se aqui para o último ensaio.

Numeroso grupo saiu de nossa
Sede em direção à praça. À frente da

multidão estavam o presidente da
AOMESP, Cel PM Jorge Gonçalves,

Olímpio e Mecca. O grupo chegou no

local da manifestação can-
tando a Canção da Polícia

Militar. Mais tarde, as cer-
ca de 12 mil pessoas pre-

sentes empreenderam mar-
cha pelo centro da cidade

até a Secretaria da Segu-
rança Pública. Foi um dia

histórico em que os vetera-
nos e as pensionistas mostraram para

o governo do Estado de São Paulo a
força que têm.

Na semana seguinte, o idealizador
da manifestação, deputado estadual

Major Mecca (PSL), recebeu em seu
gabinete presidentes e representan-

tes de Associações PM e diversas ou-

tras lideranças de veteranos para ava-

liar o ato. Todos ressaltaram a mag-
nitude do “ato cívico” e já começa-

ram a pensar em novas ações. O ob-
jetivo é fortalecer a união e buscar

alternativas para pressionar o gover-
no pelo reajuste salarial e manuten-

ção de direitos.
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SOCIAIS

Dia 26, em Ribeirão Pre-
to, Restaurante Fazendinha lo-
tado para a festa de aniversari-

antes de setembro e outubro.
Todos os aniversariantes recebe-

ram um presente. Foram sorte-
adas dezenas de prêmios, den-

tre eles um aparelho de TV 40”.

Em Santos, uma festa

grandiosa para nascidos em
agosto e setembro. Muita

gente foi rever os amigos e
festejar no domigo, 29, com

música ao vivo para dançar.
Como em todas as festas,

sorteio de prêmios e uma
TV de 43”.
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SOCIAIS

Festa de aniversariantes do mês realizada na Sede no dia 10. Sa-
lão Social superlotado, muita gente para aplaudir os amigos e parentes.

Todos os aniversarian-
tes receberam pre-

sente. Foram sortea-
dos vários brindes,

dentre eles um apa-
relho de TV 43”. Mú-

sica ao vivo e espaço
muito disputado para

dançar.

FIM DE ANO
A Regional Taubaté vai realizar o tradicional al-
moço de confraternização de final de ano no

dia 10 de dezembro no Clube de Lazer de Ta-
ubaté. Os convites devem ser retirados na Regio-

nal no período de 4 de novembro a 6 de de-
zembro. Mais informações pelos telefones: (12)

3622-7182/3632-6343/99214-1728

AOMESP
ao vivo no Facebook

Mais de 2,5 mil associados seguem a página da

AOMESP no Facebook. É a maneira mais rápida de informar-se a
respeito de tudo o que acontece na Associação. As notícias são

publicadas praticamente em tempo real. Acesse a página.
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GERAL

27721-5

84267-2

790440-1

84270-2

63228-7

20.638-5

24581-0

931317-6

20721-7

72966-3

66229-1

21363-2

792390-2

73475-6

66398-A

72590-A

47513-A

943817-3

29453-5

32611-9

21113-3

934-2

28/8/2019

21/8/2019

9/8/2019

7/8/2019

9/7/2019

10/8/2019

29/8/2019

14/8/2019

15/8/2019

26/8/2019

14/8/2019

27/8/2019

5/8/2019

21/8/2019

30/7/2019

19/8/2019

13/8/2019

14/8/2019

6/7/2019

5/7/2019

22/8/2019

20/6/2019

N
EC

R
O

LO
G

IA

2/9/2019

1/3/2019

27/7/2019

27/1/2019

8/8/2019

9/9/2019

30/4/2019

26/8/2019

24/5/2019

3/9/2019

2/7/2019

15/9/2019

14/8/2019

25/4/2019

22/5/2019

17/8/2019

27/4/2019

28/7/2019

7/9/2019

23/3/019

19/8/2019

12/7/2019

42548-6

30129-9

31989-9

85637-1

45774-4

458848

Cel ADAUTO VIEIRA DOS SANTOS

Cel FRANCISCO LOPES

Cel TADEU MARINO BUONO

Ten Cel JOEL DE AUGUSTO

Maj CIRO FERNANDO DE MELO

1º Ten ARELY COSTA

1º Ten GENESIO MOREIRA

1º Ten GERALDO LEME DE MORAES

1º Ten JOSE BERNARDINO DOS SANTOS

1º Ten DANIEL FERNANDES

2º Ten ROBERTO THEODORO DE SIQUEIRA

2º Ten JOSÉ NOGUEIRA

2º Sgt JANIO NUNES

2º Ten BENEDITO DAGOBERTO DE SOUZA

2º Ten ANTONIO MACEGOSA

Subten FERNANDO MACHADO

1º Sgt AGOSTINHO DE SOUZA MELO

1º Sgt ANTONIO CARLOS SOARES

1º Sgt ANTONIO FACIOLLI

1º Sgt COSMO BIANCHI LENCIONI

1º Sgt DORIVAL RUFINO

1º Sgt EDMUNDO FILAS DOS ANJOS

1º Sgt MARIO FERNANDES DE OLIVEIRA

1º Sgt NELSON BORGES

1º Sgt LELIS LUIZ DE PAIVA

3º Sgt OSVALDO ALVES CAMILO

Cb AMIRES VITORIANO DE MORAIS

Sd LUIZ ROBERTO DA SILVEIRA

Pens AMELIA SPESSOTO TOLEDO

Pens ANDRELINA FREIRE DIAS

Pens DALLILA MALACHIAS SERANTE

Pens GUIOMAR SANTOS MORAES PEREIRA

Pens JOSEFA MEIRELES BENTO

Pens LIGIA DE SOUZA

Pens MARIA JOSE MORAES PEREIRA

Pens MARLENE MARIA REIS FERNANDES

Pens MARLUCIA IMPERATRIZ DE SOUZA

Pens MARTA CANDIDA PETRONI

Pens NEYDE DE SOUSA

Pens NILCIA FERNANDES PIMENTEL

Pens OLIVIA MELLO BARONCELLI

Pen ELOIDE  MARTINS FONSECA

Pens APARECIDA BENTO CHERUBIM

Pens SONIA MARIA ALVARINHO VIANA

21º Almoço da Guarda Civil

Os remanescentes da Guarda Civil de
São Paulo estarão reunidos no dia 26 de

outubro, a partir das 11 horas, na Sede da
AOMESP, para o tradicional encontro anual,

agora em sua 21ª edição. O organizador do evento, o 1º Ten
PM Daniel D’Attilio, solicita a todos que confirmem presença

pelos telefones (11) 2646-4064 ou (11) 9-9318-3847.

O último pacote deste ano na Colônia de Férias

será o Festival Musical, de 14 a 17 de novembro. Já

estão contratados grupos para tocar música sertane-

ja, MPB, samba e pagode. O cardápio também já

está definido: bracciola bovina, paella à espanhola,

feijoada, tainha assada e churrasco, com os devidos

acompanhamentos. E mais: bingo e passeio de tren-

zinho. O pacote foi planejado no sistema “all inclusi-

ve”. Tudo isso em 10 parcelas de R$ 42,50 (para

associados). Reserve já!

Boa música na Colônia com

pacote Festival Musical

Halloween na SedeHalloween na Sede
30 de Outubro - a partir das 16 hs

COM CONCURSO
DE FANTASIAS






