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SIGA A AOMESP

Prezados associados,

foi com muita alegria que promovemos a festa do Dia das Crianças na
nossa Colônia de Férias. E o motivo da alegria não foi outro senão esta
pequena janela que se abriu para a volta à normalidade, apesar de que
dificilmente as coisas voltarão a ser exatamente como eram. Nada melhor
que respirar um pouco de liberdade! As crianças gostaram; os papais e as
mamães, também. E a Colônia ganhou vida. Vamos torcer para continu-
ar assim. No Natal e no Réveillon ela estará “lotada”, operando no limite
da autorização das autoridades sanitárias, 60% da capacidade de hos-
pedagem. Teremos sorteio de vagas, e os associados poderão acompa-
nhar tudo ao vivo pela nossa página no Facebook e no YouTube.

Sobre a pandemia da Covid-19, apesar dos sinais de que ela está esta-
bilizada no nosso país (diferentemente do que acontece com dezenas dos
países da Europa, principalmente), não dá pra considerar que tudo aca-
bou. Engano! O vírus continua entre nós, pessoas continuam ficando do-
entes, e outras infelizmente acabam morrendo. Nós, que somos do grupo
de risco, devemos redobrar nossos cuidados: higiene pessoal rígida, uso
da máscara facial, evitar aglomerações; ao menor sinal da doença, pro-
cure um médico.

Temos novidades no sistema de Comunicação da AOMESP – com a
uniformização dos endereços de email – e também no Clube de Descon-
tos, com a inclusão de novos parceiros. Aproveite as oportunidades ofere-
cidas e economize!

Aproveito para cumprimentar os velhos amigos da extinta Guarda Ci-
vil de São Paulo, que este ano completaria 94 anos de existência. Não foi
possível realizar a costumeira reunião de aniversário na AOMESP. Espe-
ro que possamos comemorar em dobro no ano que vem.
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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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ADMINISTRAÇÃO

Novos endereços de email
Em contínuo processo de aprimora-

mento do sistema de comunicação e de

atendimento remoto ao associado, a
AOMESP uniformizou todos os endereços

de e-mail da sede, das regionais e da Co-
lônia de Férias. A nova nomenclatura en-

fatiza o nome pelo qual as unidades são
mais conhecidas do público, de modo a

evitar confusão e dúvida na hora de envi-
ar ou receber um correio eletrônico.

Os endereços antigos ainda continuarão sendo usados
durante 60 dias, período em que toda a correspondência

informará o endereço novo. Ainda, a correspondência gra-
vada, segundo sua prioridade, será arquivada para futura

consulta. Desta maneira, nenhuma informação ficará per-
dida e poderá ser resgatada a qualquer momento.

Para assuntos específicos das unida-

des ou dos departamentos, Regionais ou Colônia, a cor-
respondência deve ser enviada aos endereços acima. As-

sociados que desejarem comunicar-se diretamente com o
presidente da Diretoria Executiva, Cel PM Jorge Gonçalves,

poderão fazê-lo a partir de campo específico para esta fi-
nalidade no site da Associação (www.aomesp.com.br).

juridico@aomesp.com.br

tesouraria@aomesp.com.br

secretaria@aomesp.com.br

socialemarketing@aomesp.com.br

pensionista@aomesp.com.br

patrimonio@aomesp.com.br

fiscal@aomesp.com.br

coloniamaresdosul@aomesp.com.br

regionalbauru@aomesp.com.br

regionalcampinas@aomesp.com.br

regionaljacarei@aomesp.com.br

regionalpresidenteprudente@aomesp.com.br

regionalribeiraopreto@aomesp.com.br

regionalsjriopreto@aomesp.com.br

regionalsantos@aomesp.com.br

regionalsorocaba@aomesp.com.br

regionaltaubate@aomesp.com.br
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BENEFÍCIOS

Novidades no
Clube de Descontos

A AOMESP continua firmando con-

tratos de parcerias com empresas e
prestadores de serviços dos mais va-

riados ramos de atividades para seu
Clube de Descontos. Há muitas ofer-

tas, com boas oportunidades de ne-
gócios para o associado economizar

um bom dinheiro. Este mês, mais par-
ceiros foram acrescentados à lista. As

informações estão no site da Associ-
ação (www.aomesp.com.br), em cam-

po específio, no Menu à esquerda da
página, separadas por Sede e Regio-

nais.

Para acessar o Clu-

be, basta clicar na uni-
dade AOMESP a ser con-

sultada (Sede ou Regionais).
O sistema vai abrir uma página com

as logomarcas dos parceiros, que
também estão divididos por ramo de

atividade. Ao passar o mouse so-
bre o quadro do parceiro desejado,

serão exibidas todas as informações
da parceria e meios de acesso.

Aproveite. Antes de comprar ou
contratar, consulte o Clube de Des-

contos da AOMESP.

Acompanhe a AOMESP pelas redes sociais

@www.aomesp.com.brA AOMESP utiliza todas as mídias
sociais para veicular seu noticiário.

Tudo o que acontece na Associação,
ou em entidades às quais a AOMESP

é filiada, é publicado no Facebook,
no Instagram e no Twitter, além do

site e da “Clarinadas da Tabatingue-

ra”. Todas as regionais da AOMESP

mantêm um grupo no WhatsApp, ad-
ministrado pela Sede, meio pelo qual

as notícias circulam e os associados

interagem. Para fazer parte do grupo,

basta entrar em contato com a Regio-
nal ou com a Sede e solicitar a inclu-

são. Mantenha-se atualizado.
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COLÔNIA DE FÉRIAS MARES DO SUL

Dia das Crianças com festa
O pacote do Dia das Crianças marcou a reabertura da

Colônia em tempos de coronavírus recebendo apenas

40% do que poderia receber em tempos normais. Mes-
mo assim, foram dias de muita alegria e diversão para

as crianças com festa, algodão-doce, pintura facial,
passeio de trenzinho, piscina e muitos prêmios.

A administração da Colônia cuidou para que os hós-
pedes observassem o uso da máscara facial, disponibili-

zou álcool em gel em pontos estratégicos e organizou
as mesas do restaurante com a distância regula-

mentar exigida. Foram bons dias à beira-mar.

Reserve para o verão
A não ser que haja alguma nova

determinação das autoridades sani-
tárias por conta da Covid-19, a Colô-

nia de Férias da AOMESP, localizada
em Itanhaém (SP), vai continuar ope-

rando normalmente durante todo o
verão até o limite de 60% da capaci-

dade de hospedagem. Os associados

podem fazer reserva a qualquer mo-
mento na Sede, na própria Colônia

ou em uma das Regionais.
A diária (hospedagem com café da

manhã) custa R$ 79,00 para associ-
ados; R$ 96,00 para policiais milita-

res não associados e pensionistas; e

R$ 132,00 para convidados. As re-
feições podem ser feitas no restau-

rante da Colônia e pagas à parte no
encerramento da conta.

No período de alta temporada não
há pacotes especiais, a não ser o do

Carnaval, que encerra o período. O
pacote será divulgado em breve.
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COLÔNIA DE FÉRIAS MARES DO SUL

Natal e Réveillon: sorteio de vagas
será transmitido ao vivo

Associados poderão acompanhar o sorteio pela página da

AOMESP no Facebook e também pelo canal da Associação no

YouTube. Será no dia 18 de novembro, às 14 horas.

A AOMESP está autorizada a rece-

ber hóspedes em sua Colônia de Fé-
rias até o limite de 60% da capaci-

dade de hospedagem. Com esta bar-
reira, e dada a grande procura pelos

pacotes de Natal e de Réveillon, será
feito sorteio das vagas disponíveis.

O sorteio será realizado no dia 18
de novembro, às 14 horas. Será um

evento transmitido ao vivo pela pági-
na da AOMESP no Facebook e tam-

bém pelo YouTube. A lista dos candi-
datos às vagas será publicadas no site

um dia antes do sorteio.

NATAL E RÉVEILLON

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

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

RÉVEILLON - “all inclusive”
Entrada: 31/12 a partir das 10 hs

Saída: 4/1/2021 até as 10 hs

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

NATAL - “all inclusive”
Entrada: 24/12 a partir das 10 hs

Saída: 28/12 até as 10 hs
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LEGISLAÇÃO

FENEME envia ao relator sugestões
para o projeto da Lei Orgânica

A FENEME - Federação Na-

cional de Entidades de Ofi-
ciais Militares Estaduais (à

qual a AOMESP é filiada),
enviou ao deputado fede-

ral Capitão Augusto suges-
tões de aperfeiçoamento no

texto do Projeto da nova lei de
organização das polícias e corpos

de bombeiros militares. O deputado
é o relator do PL.

No ofício, a FENEME informou ao

A Lei Orgânica é de grande impor-

tância para as polícias e para os cor-
pos de bombeiros porque moderniza

as instituições militares, garante-lhes
segurança jurídica e dá a elas organi-

zação nacional única. Com a Lei, o
tratamento será mais igualitário, com

os militares estaduais cumprindo os
mesmos deveres, com atribuições em

conformidade com a Constituição Fe-
deral atual mas também detendo as

mesmas garantias.

deputado que as suges-

tões são fruto de discus-
sões entre suas entida-

des filiadas, que deli-
beraram por unanimi-

dade o que estava sen-
do apresentado. A FE-

NEME solicitou ao depu-
tado empenho em aprovar o

requerimento de urgência para
que a matéria ingresse na pauta da

Câmara ainda este ano.

Polícia Ostensiva
É o ramo da polícia do Estado, no

exercício do Poder de Polícia de or-

dem pública e administrativa geral,
que se exerce na fase do consenti-

mento de polícia, ordem de polícia,
fiscalização de polícia e sanção de

polícia.

Autoridade Policial ou

Autoridade Militar
É todo agente militar nos termos

das atribuições previstas na lei de cri-
ação do seu cargo e demais legisla-

ção aplicável, observadas as normas
de organização e de competência,

bem como do poder hierárquico dos
órgãos e cargos da respectiva insti-

tuição militar.

Policiamento Ostensivo
É a ação policial, exclusiva das Po-

lícias Militares, em cujo emprego o

militar ou a fração de tropa engajados
sejam identificados de relance, quer

pela farda quer pelo equipamento,
material bélico, viatura, embarcação

ou aeronave objetivando a preserva-
ção da ordem pública.

São tipos desse policiamento, a
cargo das Polícias Militares, ressal-

vadas as atribuições dos órgãos e ins-
tituições da União, os seguintes: os-

tensivo geral, urbano e rural; de trân-
sito e rodoviário; florestal e de manan-

ciais; ferroviário;  portuário; marítimo,
fluvial, aquático e lacustre; de radio-

patrulha terrestre e aérea; de outros
fixados em legislação da Unidade Fe-

derativa.

Segurança Pública
É o direito público subjetivo da

pessoa; é a garantia que o Estado

proporciona de preservação da ordem
pública, da incolumidade da pessoa

e do patrimônio, diante de toda espé-
cie de violação ou ameaça de viola-

ção, por meio de um conjunto de pro-
cessos políticos e jurídicos destina-

dos a garantir a ordem pública na con-
vivência de homens em sociedade.

É uma função pertinente ao po-
der público e à sociedade como um

todo, realizada com o fito de prote-
ger a cidadania, prevenindo e contro-

lando ações de violação da lei, da cri-
minalidade e da violência, efetivas ou

potenciais, bem como garantindo o
exercício pleno da cidadania nos limi-

tes da lei.

Definições (dentre outras) da nova Lei

A íntegra do texto enviado pela FENEME ao relator está no site da AOMESP - www.aomesp.com.br
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GUARDA CIVIL DE SÃO PAULO

Guarda Civil faria 94 anos este ano

Cel Jorge,
Cel José Roberto,

Ten D’Attilio e Ten
Nascimento:

homenagem anual
é encontro para

relembrar o
passado glorioso

da Força.

A pandemia do
novo Coronavírus

quebrou uma tradi-
ção de muitos anos

na AOMESP, a homenagem à extinta
Guarda Civil do Estado de São Paulo.

Todo ano, dezenas de remanescen-
tes da Força reúnem-se para um al-

moço cercado de nostalgia e doces
lembranças de um passado glorioso.

O organizador da festa é o 1º Ten PM
Daniel D’Attilio – sempre auxiliado

pelo 2º Ten PM Oswaldo Evangelista
do Nascimento e apoiado pelo Cel PM

Jorge Gonçalves, presidente da Dire-
toria Executiva da AOMESP. A amiza-

de do trio vem desde os tempos em
que patrulhavam as ruas de São Paulo

envergando a farda azul escuro.
A homenagem anual consiste em

pequenos discursos de quem viveu a
época e palavras de carinho de con-

vidados que reconhecem o valor da-
quela Corporação e de seus integran-

tes. Depois dos discursos e do almo-
ço, o Cel Jorge e seus companheiros

entoam o Hino da Guarda Civil, um
momento sempre muito emotivo, en-

cerrando a homenagem. O melhor
mesmo fica por conta das conversas

nas mesas dos amigos, sempre re-
cheadas de lembranças.

Há de chegar o dia em que o co-
ronavírus não estará mais entre nós.

Aí, então, o tradicional encontro será
retomado para homenagear a eterna

Guarda Civil do Estado de São Paulo
que, ela sim, estará para sempre nas

mentes e corações de todos os que
dela participaram e de todos aqueles

que lhe reconhecem o valor.

Encerramento da
cerimônia: o Cel Jorge
e os remanescentes da
Força entoam o Hino
da Guarda Civil de
São Paulo, um
momento sempre
muito emotivo.

Foi o Presidente do Estado de São
Paulo, Carlos de Campos (1924-27),
quem criou a Guarda Civil do Estado
de São Paulo em 22 de outubro de

1926. A função da Guarda era fazer o
policiamento ostensivo das áreas
urbanas do Estado, zelando pela

segurança pública e pela incolumidade
pessoal e patrimonial dos cidadãos.

A Guarda foi criada pela Lei nº
2.141. O artigo 3º da Lei atribuía a
superintendência da Guarda Civil ao

chefe de Polícia Civil, que na época era
o Delegado Roberto Moreira.

Criada em 1926

Sou guarda civil

a serviço de São Paulo e do Brasil.

Sou guarda civil

este nome defenderei com ânimo viril.

Salve, Guarda Civil,

o teu nome hei de honrar e

sempre amar pelo Brasil.

Guarda Civil, Guarda Civil,

Corporação pioneira do Brasil.

Guarda Civil amada

a quem São Paulo confiou a sua

guarda.

O teu padrão de glória

além fronteiras na conquista da

vitória...

Hino da Guarda Civil

– Introdução –
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COVID-19
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8/10/2020
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3/10/2020
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21/10/2020

24/7/2020

8/10/2020

4/6/2020

14/09/2020

5/9/2020

15/9/2020

3/8/2020

6/9/2020

30/5/2020

30/9/2020

19/9/2020

26/7/2020

18/9/2020

28/9/2020

27/9/2020

8/10/2020

1/9/2020

20/8/2020

6/10/2020

18/9/2020

27/8/2020

10/7/2020

12/9/2020

8/9/2020

4/8/2020

11/10/2020

Cel JOAO PESSOA DO NASCIMENTO

Cel LUIZ GONZAGA DA SILVEIRA

Maj JOAO DA ROCHA COUTINHO

Cap DUILIO SORIANO

Cap JOAO TABOSA DE ALMEIDA

Cap JOSE AMANCIO DA SILVA

1º Ten HERCULANO ESTEVES DE SOUZA

1º Ten ANTONIO SOARES RODRIGUES

1º Ten LUIZ JOSE DE BRITO

1º Ten LUIZ NAVARRETE SANCHEZ

1º Ten LITIEU XAVIER DE ALMEIDA

1º Ten JOSE DAVINO ROSA

1º Ten RICARDO MARTINS NETO

1º Ten MOTO OUTANI

2º Ten MIGUEL VIEIRA

2º Ten NILSON DA SILVA

2º Ten JOSE OLIMPIO ANTONIO

2º Ten JOSE RODRIGUES VIEIRA

2º Ten ARNALDO BATISTA DA SILVA

2º Ten FLAVIO SILVA SANTOS

2º Ten GUILHERME ANTº DO NASCIMENTO

2º Ten JAIRO VAZ

Subten ALDO BUENO DE OLIVEIRA

Subten BENEDITO RODRIGUES RIBEIRO

Subten EUFRASIO ERNESTO DE LUNA

Subten IRACEMA RODRIGUES CACHUCHO

Subten LOURENCO NUNES DE AZEVEDO

Subten JOSE DOS SANTOS PEREIRA

1º Sgt ANTONIO CARDOSO

1º Sgt ANTONIO CARLOS BUENO OLIVEIRA

1º Sgt ANTONIO CELSO GARCIA

1º Sgt BENEDITO MOREIRA AQUINO FILHO

1º Sgt EVILASIO NUNES

1º Sgt HELADIO CONSULI

1º Sgt JAIR LAO

1º Sgt JESUS FRANCISCO SOARES

1º Sgt JOSE CLAUDIO MANTOVANI

1º Sgt LUIZ SEGURADA DA SILVA

2º Ten JOAO RIBEIRO DA SILVA

3º Sgt ADILSON CRISPIM DA FONSECA

3º Sgt JOAO NOEL ALVES BARUSSO

3º Sgt JOAQUIM LEMES

3º Sgt JOSE SANTOS RAMOS

3º Sgt LUIZ HIDEO KAWAHARA

3º Sgt PEDRO JOSE DA SILVA NETO

Cb CLAUDIO PAIVA

Pens ANTONIA CARMO NASC. KRUGER

Pens DALVA ZUCCOLO ANTONIO

Pens GUIOMAR TEIXEIRA MARTINES

Pens IRACY GALINDO TENORIO

Pens LUZIA PIRES DA SILVA

Pens MARIA JOSE COUTINHO

Pens MARIA LIBERATA PINHEIRO MEDEIROS

Pens MARIA ROSA JESUS LEAL MAGALHAES

Pens MARLENE RODR. SANTOS GOMES

031936-8

043366-7

033810-9

024052-4

024153-9

041290-2

034791-4

014007-4

792823-8

021131-1

016469-A

851141-1

084117-0

791833-0

020269-0

090834-7

049972-2

047919-5

A pandemia não acabou
Enquanto dezenas de países mun-

do afora decidiram adotar sérias me-
didas restritivas (lockdown inclusive)

para combater a chamada segunda
onda do Coronavírus, os registros no

Brasil mostram uma certa estabiliza-
ção da doença. No dia do fechamen-

to desta edição de “Clarinadas”, o Mi-
nistério da Saúde registrava mais de

5,5 milhões de casos detectados; o
número de mortos batia em mais de

159 mil. O bom da história é que mais
de 4,9 milhões de brasileiros conse-

A AOMESP tomou todas as medi-

das de prevenção preconizadas pe-
las autoridades sanitárias: suspendeu

as atividades que geram aglomera-
ção de pessoas, disponibiliza álcool

em gel em pontos estratégicos, fis-
caliza o uso das máscaras, alerta os

associados sobre os riscos da doen-
ça e repete a recomendação do Mi-

nistério da Saúde: ao primeiro sinto-
ma, procure imediatamente um mé-

dico ou postos de triagem das Unida-
des Básicas de Saúde ou UPAs.

guiram se recuperar. Os especialistas

garantem que há muito mais pesso-
as infectadas, o que só não é com-

provado por falta de testagem.
Não se deixe enganar pelos núme-

ros otimistas. O vírus continua circu-
lando por aí livre, leve e solto e pode

atingir qualquer um, de qualquer ida-
de. As medidas de prevenção não de-

vem ser abandonadas: higiene rígida
das mãos, distanciamento social e o

uso da máscara facial. Enquanto a
vacina não vem, este é o remédio.
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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






