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SIGA A AOMESP

Prezados associados,

estamos apresentando muitas novidades nesta edição. Da parte da Co-
lônia de Férias, anunciamos os pacotes de Natal e Réveillon. Vamos fazer
sorteio das vagas porque certamente estaremos operando com capacida-
de reduzida em razão da pandemia da Covid-19. Hoje só podemos lotar
40% das dependências; esperamos que o próximo anúncio das autorida-
des sanitárias nos autorize a progredir para 60%. Esperemos.

Anunciamos também o nosso novo site, que acaba de passar por atu-
alização para ficar mais dinâmico e funcional. Você pode acessar o site
do Cartão AOMESP Saúde e usufruir deste novo benefício que estamos
proporcionando a todos sem custo. Para o interessado em associar-se,
colocamos à disposição duas formas: a eletrônica, em que ele pode preen-
cher um cadastro para depois completar o processo, instruído pelas Regio-
nais ou pela Sede, e também a forma convencional, imprimindo a Ficha
de Qualificação e enviando para a Sede ou para uma das Regionais, com
a documentação exigida.

Estamos fazendo a nossa parte na Democracia. Você vai ler importan-
te reportagem sobre o papel do Vereador, peça fundamental nas cidades,
que pode ir muito além do seu papel de fiscalizador do Executivo.

Outra boa notícia da edição reporta o andamento do projeto da Lei
Orgânica das Polícias e Corpos de Bombeiros militares, algo muito im-
portante e que esperamos há tanto tempo. O relator, deputado federal Ca-
pitão Augusto (PSL/SP), conta o que já está informalmente aprovado e
garante que o projeto poderá ser votado ainda este ano. Isto é muito bom
porque vai modernizar as PM e os CB, o que só trará vantagens para to-
dos nós.

Boa leitura!
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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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BENEFÍCIOS

A Regional Ribeirão Preto da AO-

MESP firmou contrato de prestação
de serviços com o Escritório de Advo-

cacia Marcelo Milton Correa de Moura
para atendimento aos associados nas

diversas áreas do Direito: Processu-
al, Civil, Empresarial, Trabalhista e

Administrativo, além de Serviço Nota-
rial (junto aos cartórios Civil, Notas e

Protesto) e Atividades Extrajudiciais.
Ao necessitar de assistência jurí-

dica, o associado deverá entrar em
contato com a Regional para a tria-

Regional Ribeirão Preto contrata
escritório de advocacia

gem. Trata-se de prestação de servi-
ços gratuita, no escopo do benefício

oferecido pela AOMESP a todos os
associados. A Assistência Jurídica

contratada com o Escritório Negri Ad-
vogados Associados consta da pági-

na 4. As regionais Campinas, Jacareí,

Santos e Taubaté também oferecem
este benefício por meio de escritóri-

os contratados.
Cabe ao associado a responsabi-

lidade por eventuais custas proces-
suais, diligências e demais despesas

necessárias para cada caso particu-
lar. Caso a demanda resulte em be-

nefício de ordem financeira, ganho ou
aumento patrimonial de qualquer or-

dem, serão cobrados honorários com
base da Tabela OAB/SP.
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POLÍCIA MILITAR

Tramita na Câmara Federal
o projeto de Lei Orgânica das

Polícias e Corpos de Bombei-
ros militares, relatoria do Capi-

tão Augusto (foto). Ele já con-
versou com todos os interessa-

dos – comandantes-gerais PM/
BM, secretários de Segurança

Pública, Conselho Nacional de
Comandantes Gerais e entida-

des representativas de policiais
e bombeiros militares como a

FENEME - Federação Nacional de En-
tidades de Oficiais Militares Estadu-

ais, à qual a AOMESP é filiada. Au-
gusto espera que o projeto seja vota-

do ainda este ano.
A Lei Orgânica é de grande impor-

tância porque moder-
niza as instituições mi-

litares, garante-lhes
segurança jurídica e dá

a elas organização na-
cional única. Ganha a

Sociedade, evidente-
mente, ao unificar prá-

ticas que já comprova-
ram resultados positi-

vos em alguns Estados
da Federação, ao con-

tribuir com a dignida-
de das pessoas.

O relator do Proje-
to de Lei afirma que alguns itens des-

sa modernização não encontrarão re-
sistência dos parlamentares e devem

ser aprovados facilmente. Dentre es-
ses itens está a lavratura do Termo

Circunstanciado de Ocorrência (TCO)

Vem aí a Lei Orgânica das Polícias e
Corpos de Bombeiros militares

pela Polícia Militar e a exigência de

formação em curso superior aos can-
didatos às escolas de Soldado, o que

sem dúvida vai melhorar a prestação
de serviços à Sociedade e, na estei-

ra, elevação do salário.
Estão encon-

trando resistência
dos parlamenta-

res (e dos demais
envolvidos) itens

como a exigência
de título de ba-

charel em Direito
a candidatos às

Academias de Po-
lícia Militar e tam-

bém a adoção do
Ciclo Completo

de Polícia. O que
também tem ge-

rado muita discussão é a implanta-
ção de um sistema de escolha do co-

mandante-geral da Corporação, que
hoje é privativa do governador do Es-

tado. Uma sugestão é o comandan-
te-geral sair de uma lista tríplice a ser

apresentada ao governador do
Estado, como ocorre no Minis-

tério Público, por exemplo. As-
sunto espinhoso; pode não

prosseguir.

Cartilha
A FENEME editou cartilha

em que explica que, apesar da
retaguarda federal, muitos es-

tados definem suas próprias
regras, e ao ganhar um cará-

ter de governo e não de estado, a
instituição militar acaba desfigurada

por interesses particulares.
Com a Lei Orgânica das Polícias

Militares e Corpos de Bombeiros Mi-
litares, diz a FENEME, o tratamento

seria mais igualitário, com os Milita-
res Estaduais cumprindo os mesmos

deveres, com atribuições em confor-
midade com a Constituição Federal

atual mas também detendo as mes-
mas garantias.

A FENEME garante que a nova Lei
não resulta em federalização. Na prá-

tica, vai tornar as relações mais cla-
ras, fortalecendo o vínculo dessas

instituições militares com os Gover-
nadores. A nova Lei tampouco preju-

dica as regras de progressão atuais.
Assim, todos ganham com institui-

ções mais estáveis, com maior segu-
rança jurídica e com uma carreira

moderna que valoriza a meritocratica,
tão comum a quem trabalha com dis-

ciplina por resultados efetivos, não
esquecendo da experiência acumu-

lada nos anos de serviço.
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COMUNICAÇÕES

Site reformulado: mais informações,
melhor visualização, acesso fácil.

Em contínuo processo de melhoria

de sua Comunicação, a AOMESP aca-
ba de reformular seu site com o obje-

tivo de fornecer mais informações e
facilitar o acesso a partir da melhor

visualização de seu conteúdo. Há óti-
mas novidades nesta nova versão.

Um dos destaques é a inclusão
do site exclusivo do Cartão AOMESP

Saúde. Basta um clique na imagem
do cartão para o associado ser dire-

cionado à área exclusiva. Ali estão to-
das as informações deste mais novo

benefício da AOMESP. É possível con-
sultar clínicas e consultórios médicos

credenciados, farmácias e drogarias,
carregar o cartão e agendar consul-

tas e exames.

Novos associados
Outra inovação facilita a vida dos

que querem associar-se à AOMESP. É
só clicar na imagem da Sede, no can-

to superior esquerdo da tela, para en-
contrar as opções disponíveis. O in-

teressado pode fazer seu cadastro por
via eletrônica, preenchendo o formu-

lário. Ele será enviado automatica-
mente à Sede ou à Regional localiza-

da mais próxima do novo associado.
Por e-mail, ele receberá as instruções

sobre documentação e envio.
Também disponível nesta área es-

tá outra opção para o interessado a
novo sócio: ele pode imprimir a Ficha

de Qualificação, juntar a documenta-
ção (disponível no link) e enviar por

Correio para a Sede ou à Regional
mais próxima de sua residência. Tudo

muito fácil e rápido.

Muito importante
Em “Associe-se à AOMESP”, o as-

sociado encontrará um link para ca-
dastrar-se na “Área do Associado”. É

muito importante que todos os asso-
ciados façam este cadastro: por meio

dele, será possível fazer a atualiza-
ção de endereço e acessar informa-

ções do Departamento Financeiro co-
mo Extrato, Informe para Imposto de

Renda e notificações sobre os débi-
tos futuros.

Clube de Descontos
Acesse também o Clube de Des-

contos que fica no menú à esquerda

do site. A AOMESP já está retoman-
do os contatos com os parceiros que

oferecem descontos exclusivos para
seus associados e está intensifican-

do os contatos para oferecer mais
opções. Já há ótimas ofertas em des-

taque separadas por Sede e por Re-
gionais. Aproveite.

@
www.aomesp.com.br

SIGA A AOMESP
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COLÔNIA DE FÉRIAS

Pacote especial de Natal
Ainda não há definição da Prefeitura de Itanhaém a
respeito do número de hóspedes que nossa Colônia

poderá receber. Em razão disso, a AOMESP
vai lançar mão do Sistema de Sorteio das vagas.

Inscrições: até 13 de novembro
(Sede, Regionais e Colônia)

Sorteio: 18 de novembro
Confirmação da reserva: até 30 de novembro

Entrada: 24 de dezembro (quinta-feira) - a partir das 10 hs

Saída: 28 de dezembro (segunda-feira) - até as 10 hs

“All Inclusive”
 4 dias de hospedagem

 7 refeições com bebidas (cerveja, refri, vinho, batidas, água e suco)
 Ceia de Natal com brinde (panetone, espumante e taças)
 4 apresentações com música ao vivo

 distribuição de brindes
 bingo

Associados: R$ 756,00
PM e Pensionistas não associados: R$ 824,00
Convidados: R$ 968,00
CriançasCriançasCriançasCriançasCrianças
até 4 anos - Isentas
de 5 a 10 anos - 50% valor
acima de 11 anos - integral

EM 10 PARCELAS
NO CARTÃO DE

CRÉDITO
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Réveillon
Ainda não há definição da Prefeitura de Itanhaém a
respeito do número de hóspedes que nossa Colônia

poderá receber. Em razão disso, a AOMESP
vai lançar mão do Sistema de Sorteio das vagas.

Inscrições: até 13 de novembro
(Sede, Regionais e Colônia)

Sorteio: 18 de novembro
Confirmação da reserva: até 30 de novembro

Entrada: 31 de dezembro (quinta-feira) - a partir das 10 hs

Saída: 4 de janeiro (segunda-feira) - até as 10 hs

“All Inclusive”
 4 dias de hospedagem

 7 refeições com bebidas (cerveja, refri, vinho, batidas, água e suco)
 Ceia de Ano Novo com atrações

 4 apresentações com música ao vivo
 distribuição de brindes

 bingo

Associados: R$ 756,00
PM e Pensionistas não associados: R$ 824,00
Convidados: R$ 968,00
CriançasCriançasCriançasCriançasCrianças
até 4 anos - Isentas
de 5 a 10 anos - 50% valor
acima de 11 anos - integral

EM 10 PARCELAS
NO CARTÃO DE

CRÉDITO

COLÔNIA DE FÉRIAS
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Ele é a ligação entre o Poder Exe-
cutivo e o Povo. Seu local de trabalho

é a Câmara Municipal. Cabe aos ve-
readores representar o povo, elabo-

rar, discutir e aprovar as leis munici-
pais e – principalmente – fiscalizar a

aplicação do dinheiro dos impostos
dos contribuintes; fiscalizar a atuação

do Prefeito!
Diferentemente do Prefeito, o Ve-

reador não tem um orçamento para
aplicar em obras públicas. Tampouco

pode apresentar projetos que impli-
quem aumento de despesas do mu-

nicípio, o que é privativo do Prefeito,
obedecido o Orçamento.

O Vereador não tem poder para
interferir em decisões de uma obra

pública, por exemplo. Não pode de-
terminar sequer a troca de uma lâm-

pada de um poste. Por isso, quando
o candidato a Vereador promete mais

hospitais, mais creches, mais trans-
porte ele está – em parte – simples-

mente enganando o eleitorado.

Emendas
É verdade que o vereador não tem

função executiva. Mas ele pode ir mui-
to além de suas funções e trabalhar

por obras e melhorias em sua cida-
de. Um dos caminhos é por meio de

indicações ao Prefeito, sugerindo
construções, por exemplo. Cabe ao

prefeito aceitar a indicação ou não.
Outro caminho é o vereador reali-

zar suas próprias obras com recursos
de emendas parlamentares (dinheiro

que os deputados estaduais e depu-

ELEIÇÕES 2020

O papel do
Vereador

Este importante personagem do Legislativo não

está na Câmara apenas para votar projetos do

prefeito. Antes, deve fiscalizar os atos do

Executivo e propor melhorias. O Vereador pode ir

além disso e trabalhar por verbas que podem

melhorar muita coisa nas cidades.

tados federais têm à disposição para

aplicar onde bem entenderem). Cada
deputado estadual tem a sua dispo-

sição R$ 5, 1 milhões para Emendas
Impositivas, aquela que o governo é

obrigado a pagar. Metade deste valor
tem de ser, obrigatoriamente, desti-

nado à área da Saúde.
Buscar dinheiro como esse de-

manda muito trabalho e muito suor
do vereador. Ele tem de fazer um pro-

jeto (há regras rígidas para tanto) e
apresentar a um (ou mais) deputado

estadual e convencê-lo da necessi-
dade de obra para o seu município.

Tem de fazer lobby! Se o deputado
“comprar” o projeto, certamente irá

destinar uma Emenda ao vereador.
O trabalho não termina aí, pois o

vereador ainda terá de fiscalizar se o
dinheiro (que normalmente é envia-

do à Prefeitura) foi aplicado naquela
obra pela qual ele tanto lutou. O pre-

feito terá de prestar contas da apli-
cação do dinheiro, é claro, mas como

diz o ditado, cautela e canja de gali-

nha não fazem mal a ninguém. Vai

que o prefeito “resolve” investir em
outra coisa, não é?

Defesa das corporações
Se o Vereador tem influência limi-

tada, e ainda tão somente no muni-

cípio, por que, então, os Policiais Mi-
litares devem votar em Policiais Mili-

tares?
No município, o papel do Verea-

dor é restrito. Mas ele pode fazer muito
pela Corporação da qual faz parte re-

lacionando-se bem com o Prefeito e
exercendo forte pressão sobre o Exe-

cutivo Estadual e sobre os deputados
estaduais. Nenhum governador ou de-

putado (estadual ou federal) gosta de
ser citado negativamente da tribuna

de uma Câmara, por um Vereador.
Por isso, nas grandes demandas

da Polícia Militar e dos policiais mili-
tares, a forte pressão dos vereadores

sobre os deputados pode mudar os
rumos de decisões da Assembleia Le-

gislativa e até mesmo da Câmara Fe-
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deral e do Senado.

O melhor exemplo desta afirma-
ção é o que ocorreu na reforma da

Previdência, no ano passado. Não
fosse a atuação de vereadores, pre-

feitos, deputados estaduais e asso-
ciações de classe, os policiais milita-

res estariam hoje classificados no
Regime Geral de Previdência, como

os servidores públicos, e sujeitos aos
mandos e desmandos do governador.

Foi graças à pressão “classista” que
direitos como Paridade e Integralidade

foram mantidos.

Em resumo
O eleitor deve estar consciente do

papel do Vereador, para não ser en-

ELEIÇÕES 2020

ganado por promessas e também

para poder “cobrar” resultados de
quem for eleito.

O Vereador pode ajudar a mudar
a vida do município, o bem-estar dos

munícipes, zelar pela lisura da apli-
cação do dinheiro dos contribuintes,

barrar atos corruptos e defender o
Povo dos desmandos do Poder Exe-

cutivo.
Ele pode prometer obras (melho-

rias no hospital da cidade, a constru-
ção de uma estrada vicinal, progra-

mas sociais...) desde que consiga o
dinheiro por meio das emendas par-

lamentares. Ele só não pode jogar nas
costas do prefeito a obra prometida

porque não é ele quem maneja o or-

çamento.

No aspecto institucional, o Vere-
ador Policial Militar pode ajudar a

melhorar a Segurança Pública e pode
(deve!) ajudar a melhorar a vida dos

policiais militares e da Polícia Militar.
Neste particular, sua atuação re-

sume-se a pressionar deputados, go-
vernadores e senadores na elabora-

ção de projetos, discussão e aprova-
ção de Leis que visem à melhor atu-

ação da Instituição, à melhoria da Se-
gurança Pública em geral, à defesa

dos policiais militares e à manuten-
ção e instituição de seus direitos.

Antes de votar, pense muito bem
em quem você vai colocar na Câma-

ra Municipal de sua cidade.

Assembleia Legislativa: é aqui que o Vereador tem de gastar a sola do
sapato em busca de recursos financeiros para sua cidade.

Jo
sé

 A
nt

on
io

 T
ei

xe
ir

a/
A

rq
ui

vo
 A

le
sp



12 CLARINADAS DA TABATINGUERA - SETEMBRO/2020

SAÚDE

Campanha contra o
câncer de mama

Diagnosticar o mais precocemen-
te possível esta doença aumenta mui-

to as chances de cura; 95% dos ca-
sos identificados na fase inicial têm

possibilidade de cura. Por isso, não
fique de braços cruzados; consultas

e exames rotineiros podem fazer a
diferença. O Cartão AOMESP SAÚDE

participa da campanha Outubro Rosa
oferecendo consultas com condição

especial, válida para agendamentos
até 30 de novembro.

O Outubro Rosa é um movimento
internacional de conscientização do

câncer de mama. O objetivo é com-
partilhar informações e incentivar a

prevenção. O assunto é sério. A Soci-
edade Brasileira de Mastologia (SMB)

lançou o “Quanto antes melhor”, mo-
vimento para chamar a atenção das

mulheres para a adoção de um estilo
de vida saudável, com a prática de a-

tividades físicas e boa alimentação
para evitar doenças, dentre elas o

câncer de mama.

A SMB quer mostrar que há muita
vida após o câncer de mama, e que o

cuidado com a saúde feminina deve
ser olhado com atenção. “Diversos

estudos revelam que o sobrepeso e a
obesidade, além da falta de ativida-

des físicas no dia a dia, aumentam
os riscos para câncer de mama e ain-

da proporcionam uma má qualidade
de vida para quem está em tratamen-

to. Nosso alerta é para quanto antes
mudar o estilo de vida melhor para a

saúde e, desta forma, evitar que no-
vos casos de câncer de mama ocor-

ram”, explica Vilmar Marques, presi-
dente da SBM.

O acompanhamento com o médi-
co mastologista e a realização da ma-

mografia anual em mulheres a partir
dos 40 anos é uma importante me-

dida para a prevenção da doença.
Utilize seu Cartão AOMESP Saúde

para agendar consulta.
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Cel CARLOS ALBERTO DA COSTA

Cel HERMENEGILDO DIAS MONTEIRO

Cel IARA DUARTE FUCHS

Cel WALTER GOMES SERRÃO

Cap AGENOR JOSÉ DE ASSIS FILHO

1º Ten ANTONIO SOARES RODRIGUES

1º Ten AURIPES ALBUQUERQUE

1º Ten LEONIDIO DIONISIO

1º Ten LITIEU XAVIER DE ALMEIDA

1º Ten REYNOL PAULO DE SANT'ANNA

2º Ten SERGIO MINOZZI

2º Ten LIBERINO TIBURCIO DE PAIVA

2º Ten CAIO LUIZ DE SICCO

2º Ten ENOQUE LINO DE SOUZA

2º Ten JOÃO ADHEMAR BINCOLETTO

Subten JOSE DOS SANTOS PEREIRA

Subten OVIDIO DINARDI

1º Sgt EVILASIO NUNES

1º Sgt JAIR ALVES DA SILVA

1º Sgt CARLOS ALBERTO GARCIA PANESE

1º Sgt ATAYDE IDELFONSO ALVES

1º Sgt BENEDITO MOREIRA AQUINO FILHO

1º Sgt LAUDELINO ALBENCIO DOS SANTOS

2º Sgt PAULO DOS SANTOS SOBRINHO

3º Sgt JOSE ANTONIO DOS SANTOS

3º Sgt OLINDO CAVALCANTI SCARMAGNAN

BRENO CRISTIANO LOPES

DONARIA VAIANO

ESTELA ROSA DOS SANTOS

IRACY GALINDO TENORIO

JOSEPHA CARRASCO DE GALIZA

LINA APARECIDA RAMOS

LUIZA SOCORRO JULIÃO PINHEIRO

MARIA APPARECIDA SILVA DE SOUZA

MARILDA DACANAL BOLZONI

NAIR DA SILVA VASQUES

NORMA FRANCISCA BARBOZA SILVEIRA

IRMA GAFO DOS SANTOS

JOSEFA DOLORES LACERDA

LOURDES CANDIDA DA SILVA SONSINO

MARIA REGINA MOREIRA DE MORAES

TERESA VEIGA TORRIERI
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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.

NOME DO PAI

NOME DA MÃE

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)

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






