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SIGA A AOMESP

Prezados associados,

finalmente, no dia 21 de setembro, vamos reabrir nossa Colônia de
Férias. Itanhaém está na faixa amarela do Plano São Paulo, e por conta
disso a Prefeitura liberou nossas atividades observado o limite de 40% de
nossa capacidade de atendimento. Vamos receber 84 hóspedes por vez, e
isso deve continuar até que a cidade progrida para a faixa verde; aí, então,
poderemos trabalhar com 60% de nossa capacidade, ou seja, 126 hóspe-
des. As reservas já podem ser feitas diretamente na Colônia, na Sede ou
nas regionais. Excursões estão proibidas, ainda.

Conforme a retomada das atividades vai sendo liberada, vamos abrindo
mais nosso atendimento presencial na Sede e nas regionais. Todas as uni-
dades estão seguindo rigidamente o protocolo das autoridades de saúde
para evitar o contágio e a propagação do vírus. Máscaras faciais, álcool
em gel, distanciamento... não podemos facilitar. As autoridades afirmam
que o número de casos e de óbitos vem caindo no Brasil, e isto é muito
bom, mas ainda não é motivo para baixar a guarda. É cedo para a vida
voltar ao normal de antigamente.

A outra boa notícia desta edição vem do nosso Clube de Descontos,
algo que prometi fazer durante a campanha eleitoral do ano passado. De-
pois de suspender os contatos com os parceiros por conta da pandemia
do coronavírus, estamos retomando agora com a força necessária. Mui-
tos contratos já foram fechados, outros estão em andamento. Pesquise em
nosso site em busca de descontos em produtos e serviços em sua região.
Sempre é bom economizar.

Encerro desejando a todos muita paciência para continuar enfrentan-
do a pandemia. Que tenham saúde e fé em Deus pois a vida vai voltar ao
normal e poderemos nos encontrar pessoalmente como antes.
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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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PANDEMIA CORONAVÍRUS

No dia 20 deste mês, a Câmara
dos Deputados manteve o veto pre-

sidencial a reajuste salarial dos ser-
vidores públicos até 31 de dezembro

do ano que vem. O governo venceu
por larga vantagem: 316 votos a fa-

vor, 165 contra. E quem se deu mal
foram os servidores públicos, dentre

eles os policiais e bombeiros milita-
res, que perderam 19 meses na con-

tagem de tempo de serviço e seus
reflexos como quinquênio, sexta-par-

te, licença-prêmio etc.
Reconquistar pelo menos a con-

tagem de tempo na Justiça já está se
configurando missão difícil. Uma en-
tidade de classe de São Paulo con-

seguiu liminar para garantir a conta-
gem de tempo, mas nem deu tempo

de comemorar: no dia 28 deste mês,
ela foi derrubada pelo presidente do

Tribunal de Justiça. Tudo em nome do
gasto no combate à Covid-19.

No Legislativo federal, a esperan-
ça é o PLP 150, do deputado Guilher-

me Muraro Derrite. Este projeto já tem

a aprovação do Ministério da Econo-
mia e também da liderança do gover-

no na Câmara. No projeto, o deputa-
do argumenta não ser adequado que

não haja o cômputo do período aqui-
sitivo dos direitos, “mormente para os

profissionais da Saúde e da Seguran-
ça Pública, seja porque a vedação da

contagem afeta seus planos de car-
reira, influenciando, inclusive, no tem-

po de pedido de aposentadoria”.
O deputado ainda fala do risco

enfrentado pelas duas categorias du-
rante a pandemia. “Em decorrência

Deputado tenta recuperar a
contagem de tempo de serviço

da necessidade de enfrentamento do
Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”,

esses profissionais “mantiveram-se
no exercício de suas funções, no au-

xílio direto aos enfermos, inclusive
com forte exposição à doença, com

forte risco a sua incolumidade física
e de seus familiares”.

Não há prazo para o projeto tra-
mitar. O deputado trabalha agora no

convencimento de seus pares para
garantir os direitos dos policiais e

bombeiros militares, além dos servi-
dores da Saúde.

Deputado federal
Guilherme
Derrite: projeto
para recuperar
contagem de
tempo de serviço.
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COLÔNIA

Finalmente a notícia mais espe-

rada: a Colônia de Férias Mares do
Sul reabrirá suas portas no dia 21 de

setembro com autorização da Prefei-
tura de Itanhaém (SP) no cronograma

da flexibilização devido à pandemia
do Covid-19. Estamos autorizados a

trabalhar com capacidade de 40% da
máxima disponível, portanto só po-

derão estar hospedados 84 associa-
dos nesta primeira fase.

As reservas podem ser feitas na
Sede (11-3188-7500), na Colônia

(13-3425-1096 e 3425-6849, e
whatsApp 13-98-837-4172) e tam-

bém em todas as Regionais. Só se-
rão acolhidas reservas até o limite

permitido.
Para reabrir, a AOMESP compro-

mete-se a obedecer o protocolo esta-
belecido pelas autoridades sanitári-

as. Já está tudo pronto: distanciamen-
to de mesas no Restaurante, dispo-

nibilidade de álcool em gel em todos
os setores e pavimentos, verificação

de temperatura corporal, fornecimen-
to de máscaras faciais para os funcio-

nários.

Atividades serão retomadas em 21/9

Os pacotes “All Inclusive”, de 9 a 12 de outubro, já podem ser adquiridos, ob-
servado o limite autorizado. Para Associados, 10 parcelas de R$ 43,20; para

Pensionistas e Policiais Militares não associados e familiares de associados, 10
parcelas de R$ 47,10; Para Convidados, 10 parcelas de R$ 55,20. Crianças até

10 anos de idade no mesmo quarto dos pais não pagam diária

Nesta fase, a Prefeitura de Itanhaém não vai
liberar a entrada de ônibus de excursões na
cidade. Quando a autorização for dada, a

AOMESP retomará as excursões programadas.

Reunião com todos os colaboradores realizada no dia 19 deste mês para
discutir o Protocolo Sanitário da Prefeitura de Itanhaém e também para

conscientizar sobre os cuidados a serem observados para evitar o contágio.

Reserve para o Dia das Crianças
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ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS MILITARES DO
ESTADO DE SÃO PAULO - AOMESP

Rua Tabatinguera, 278 - Centro - São Paulo (SP) - CEP 01020-000
Fone (11) 3188-7500     www.aomesp.com.br     secretaria@aomesp.com.br

FICHA DE QUALIFICAÇÃO DE ASSOCIADO

NOME POSTO/GRAD.

CPF RG RE/MATR.

DATA NASC. SEXO ESTADO CIVILMASC FEM

NATURAL.

FILIAÇÃO

FILIAÇÃO

ENDEREÇO RESIDENCIAL

CIDADE ESTADO UF

FONE FIXO (   ) CELULAR (   )

E-MAIL

DEPENDENTES

1.

2.

3.

4.

CPF

CPF

CPF

CPF

Nasc.

Nasc.

Nasc.

Nasc.

PENSIONISTAS - informações adicionais referentes ao militar falecido

NOME

POSTO RE DATA DO FALECIMENTO

PARA ADESÃO DE NOVOS ASSOCIADOS
NO VERSO: DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA, COMO ENVIAR E ENDEREÇOS DE ENVIO.

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - PMESP / SPPREV
CONSIGNATÁRIA
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO

diretor-administrativo
ATA NºData admissão

0 9 7 1 0 1
AUTORIZO IMPLANTAR E/OU ALTERAR AS CONSIGNAÇÕES SOB O CÓDIGO ACIMA EM FOLHA DE PAGAMENTO

DATA ASSINATURA DO ASSOCIADO DATA ASSINATURA DA CONSIGNATÁRIA

(Município - Estado)

(Nome do pai)

(Nome da mãe)

CEP
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FICHA DE ADESÃO DE NOVOS ASSOCIADOS

DOCUMENTOS EXIGIDOS

Titular: Funcional, CPF, RG ou CNH, Holerite atual e Comprovante de Endereço
Dependentes: CPF ou CNH ou Certidão de Nascimento e RG

RECORTE ESTA PÁGINA, PREENCHA, ASSINE E ENVIE, COM CÓPIA DOS

DOCUMENTOS ACIMA, PARA A SEDE DA AOMESP OU PARA A REGIONAL DA

ÁREA DE SUA RESIDÊNCIA - PESSOALMENTE OU POR CORREIO.

REGIONAL
SÃO JOSÉ DO RIO PRETOR. Armando Sales Oliveira, 334

CEP 15013-040

SEDE
SÃO PAULO

R. Tabatinguera, 278

CEP 01020-000

REGIONAL
BAURU

Al. Dama da Noite, 456
CEP 17020-050

REGIONAL

CAMPINAS

R. Pinheiros, 125

CEP 13035-260

REGIONAL
JACAREÍ

R. Cons. Antônio Prado, 136
CEP 12307-410

REGIONAL

PRESIDENTE PRUDENTE

R. Onze de Maio, 1633 - 4º and.

CEP 19050-050

REGIONAL
RIBEIRÃO PRETO
R. João Clapp, 1300

CEP 14085-550

REGIONAL

SANTOS

Av. Dino Bueno, 18

CEP 11030-350

REGIONAL

SOROCABA

R. Prof. Francisca Queiroz, 697

CEP 18040-325

REGIONAL
TAUBATÉ

R. Dr. Renato G. Guimarães, 13
CEP 12080-410
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BENEFÍCIOS

AOMESP retoma “Clube de Descontos”
Com a volta gradual das ativida-

des econômicas, e também com as

atividades da Sede e das Regionais,
a AOMESP está retomando as nego-

ciações com os parceiros para desen-
volver seu “Clube de Descontos”.

Muitas possibilidades estão sendo
discutidas, e algumas já foram viabili-

zadas.
Este mês, por exemplo, foram fir-

mados contratos com oito empresas
nas áreas de saúde (clínicas odonto-

lógicas e clínicas médias), educação
(faculdade) e turismo. Para aprovei-

tar os descontos oferecidos, basta
identificar-se como associado na hora

da compra, apresentando a
carteirinha da AOMESP.

Campanha
O “Clube de Descontos”

foi um dos itens do Plano de

Gestão apresentado pelo Cel
Jorge Gonçalves na campanha de

reeleição à Presidência da AOMESP,
no ano passado. Só não havia sido

implantado até agora porque o Coro-
navírus atrasou os contatos.

O “Clube de Descontos” tem pá-
gina exclusiva no site da AOMESP. Os

parceiros foram alocados por unida-
de da Associação, e dentro da unida-

de, por especialidade. Assim,
o associado vai direto para

o que está procurando,
sem perder tempo com

pesquisas exaustivas.

Benefícios
A AOMESP tem incremen-

tado sua área de benefícios ao
associado proporcionando ótima eco-

nomia na hora de comprar. Um dos
maiores exemplos de sucesso, nesta

área, é o elogiado Cartão AOMESP
Saúde, que garante no mínimo 30%

de desconto em compra de medica-
mentos em farmácias e drogarias.
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PANDEMIA COVID-19

1191-6

69606-4

70987-5

1903-8

73923-5

66870-2

10481-7

67072-3

87323-3

63687-8

36539-4

4045-2

22331-0

70970-A

5/8/2020

4/8/2020

9/8/2020

1/6/2020

18/7/2020

25/7/2020

26/6/2020

18/5/2020

24/6/2020

25/7/2020

30/5/2020

2/8/2020

28/5/2020

1/8/2020

N
EC

R
O

LO
G

IA

10/8/2020

12/7/2020

13/7/2020

05/6/2020

18/8/2020

18/7/2020

18/6/2020

2/8/2020

22/7/2020

3/7/2020

24/7/2020

25/5/2020

29/5/2020

27/7/2020

Cel IRAHYBA DE PAULA ROSA

Maj IVO GOMES DE OLIVEIRA

Maj GUMERCINDO GOBBIS

Ten Cel RUBENS LEONELLI

Ten Cel TAMOTU NAKAO

1º Ten ANELITO DOMINGOS DA SILVA

1º Ten JAIR MONTEIRO

2º Ten ANTONIO ALVES DA SILVA

2º Ten DIRCEU NUNES DE MIRANDA

2º Ten ORLANDO HORTENCIO

2º Ten WALDEMAR MUNHOZ SALA

Subten JOSE BENEDITO PEREIRA

Subten OTILIO BORGES

Subten ANTONIO GOMES LIMA

Subten ADI BARROSO DE CARVALHO

1º Sgt ALBERTO PIGNATA

1º Sgt JOSE RAMOS

Cb DEVAIR DE SOUZA

Pens ALAYDE NASCIMENTO FRANCISCO

Pens CLAUDETTE AP. NASCIMENTO CORREA

Pens ELEUSA DOS SANTOS MIRABELLA

Pens IDALINA FRANCISCA JULIÃO

Pens LAUDO ANDRE DE LIMA

Pens MIRIAM GUILHERME E SILVA

Pens OLGA HONORATO DE ALMEIDA

Pens VALDIR VENTURA

Pens ZILDA PINHEIRO RODRIGUES VENTURA

Pens ZULMIRA CITA MARTINS

274429

25044-9

43038-2

800556-7

AOMESP reabre com
todos os cuidados para
evitar contágio

Funcionários
paramentados,
distanciamento social,
informações e álcool em
gel: tudo para evitar a
propagação do vírus.

A AOMESP vem retomando as ati-
vidades aos poucos, sempre obede-

cendo as recomendações das autori-
dades de saúde para evitar a propa-

gação do vírus e o contágio de funcio-
nários e associados. Todas as unida-

des (Sede, Regionais e Colônia de Fé-
rias, que reabrirá no dia 21 de setem-

bro) estão rigidamente dentro das nor-
mas. Exigência de uso de máscaras

faciais, atendimento com o dis-
tanciamento necessário, álcool

em gel... o protocolo vem sen-
do seguido à risca.

Enquanto as autoridades de
saúde não liberarem a vida co-

mo era antes, a AOMESP vai per-
manecer neste padrão. O asso-

ciado só deve comparecer a uma
unidade em caso de necessida-

de. O melhor é resolver tudo por
telefone ou e-mail.






