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SIGA A AOMESP

Prezados associados,

há um ano lançávamos o Cartão AOMESP Saúde como mais um be-
nefício sem custo para todos os associados. Julgamos, à época, e hoje
comprovamos, que aquela era uma decisão acertada já que o cartão pode-
ria aliviar o bolso de todos. Um ano depois do lançamento, vemos com
satisfação que muita gente economizou bastante tanto na compra de re-
médios como em consultas com especialistas, em consultório particu-
lar. Duas páginas desta edição ilustram o que estou afirmando aqui.

Outra decisão muito acertada foi a realização do sorteio das vagas na
Colônia de Férias para o Natal e para o Réveillon. Foi um processo trans-
parente, honesto, sem privilegiar ninguém. Ousamos uma inovação e trans-
mitimos o sorteio ao vivo, pela nossa página no Facebook, o que foi mui-
to elogiado pelos associados. Quando fizemos o sorteio, o cenário era de
muito otimismo em relação à Covid-19; podíamos ocupar 60% das nos-
sas vagas. Nem bem passaram duas semanas e eis que São Paulo regrediu
para a faixa amarela e nos obrigou a ofertar apenas 40% das vagas. Fazer
o quê! Vamos manter a fé e a esperança em dias melhores.

Quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar todos os polici-
ais militares que colocaram seu nome à escolha da população nas elei-
ções municipais. Mais de 1.200 de nossos irmãos de farda concorreram.
Cerca de 10% deles conseguiram conquistar uma vaga, no Executivo ou
no Legislativo municipal, ajudando a reforçar a imagem da Polícia Mili-
tar e a confiança que a população tem em nosso trabalho, nosso caráter
e nossos propósitos. Parabéns a todos.

Finalizando, desejo a todos os nossos associados um Feliz Natal junto
de seus familiares e amigos, com muita saúde e alegria.  E também que o
nosso Ano Novo seja pleno de paz, realizações e, principalmente, 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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COLÔNIA

A volta aos 40% no Plano São Paulo
Com o aumento de novos casos de coronavírus no Estado,
São Paulo regrediu de faixa no Plano São Paulo.
A Colônia volta a atender com 40% de sua capacidade de hospedagem.

A medida foi anunciada pelo go-

vernador no dia 30 deste mês, e já
está valendo para o Natal e também

para o Ano Novo. Enquanto a taxa de
transmissão do vírus não baixar, a Co-

lônia de Férias da AOMESP só pode-
rá receber hóspedes até o limite de

40% de sua capacidade, ou seja, 100
pessoas – dentre adultos e crianças.

Em que pese a frustração de todos, a
AOMESP vai continuar seguindo à ris-

ca a recomendação das autoridades
sanitárias.

A regressão no Plano São Paulo
obrigou a AOMESP a não efetivar al-

gumas reservas que estavam garanti-
das pelo sorteio das vagas realizado

este mês. Das 124 vagas sorteadas,
apenas 100 foram efetivadas. O can-

celamento se deu a partir dos nomes
contemplados por último, conforme

o que estava previsto e também anun-
ciado no dia do sorteio.

A AOMESP foi obrigada a cancelar

duas atrações já contratadas nos pa-

cotes: a queima de fogos do Réveillon
e as bandas para música ao vivo nas

ceias de Natal e Réveillon.

Verão
O mapa de reservas da Colônia já

foi reestruturado para a temporada

Equipe treinada e preparada para atender de olho nas medidas de prevenção

de verão que se aproxima, de modo

a aceitar apenas o limite permitido.
Se houver alguma mudança, a Colô-

nia acompanhará.
Para reservar desde já, entre em

contato com a Sede, com a Colônia
ou com a regionail à qual você está

ligado (contatos na página 3).
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COMUNICAÇÕES

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.

A ferramenta “Fale conosco” do site da AOMESP
foi aprimorada este mês para oferecer mais facilida-

de para o associado comunicar-se com qualquer área
da Associação ou regional. O “Fale conosco” fica no

menu à esquerda da página.
Basta posicionar o cursor sobre ele para ver a lis-

ta oficial de e-mail da Associação. É só clicar naque-
le que se quer enviar mensagem. Aparecerá o formu-

lário onde o associado deve escrever seu nome, en-
dereço de e-mail, assunto a ser tratado e texto. De-

pois, é só clicar em “enviar”. Simples, rápido e atual.
Além do noticiário, que tem amplo destaque na página,

o site também tem pelo menos uma área que deve ser vi-
sitada periodicamente e que está no menu. Clique em “Clu-

be de Descontos” para ver todas as parcerias que ofere-
cem descontos e oportunidades para os associados. Nos

Site AOMESP tem novidade

dias atuais, qualquer economia é bem-vinda!

O site também abriga o site do Cartão AOMESP Saúde.
Ali estão todas as informações de funcionamento do car-

tão, a rede credenciada de médicos e drogarias, instruções
para desbloqueio e as campanhas de saúde.
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BENEFÍCIOS

No primeiro aniversário, só elogios.

exemplo foi a “Consulta com derma-

tologista”, em pleno verão, por ape-
nas R$ 59,00 em consultório parti-

cular. Neste final de ano, o Cartão
AOMESP Saúde alertou para o Outu-

bro Rosa (câncer de mama) e o No-
vembro Azul (câncer de próstata) ofe-

recendo consultas com ginecologis-
tas e urologistas com preços abaixo

do mercado. No auge da pandemia
da Covid-19, o Cartão AOMESP Saú-

de tem sido o Atendimento Psicológi-
co Online. Sem precisar sair de casa,

o associado pode conversar com um

psicólogo, inclusive fora do horário co-

mercial, para dividir seus temores e
buscar o apoio para enfrentar estes

dias incertos. Várias outras especia-
lidades também oferecem atendi-

mento online.

Comunicação
A parceria Tem/AOMESP criou um

site que foi especialmente desenha-
do para os associados e implantado

no site da AOMESP. Pelo site é possí-
vel marcar consultas, recarregar o

cartão, obter endereços de farmáci-
as mais próximas (divididas por cida-

de e bairro), desbloquear cartões e
sanar dúvidas.

Os associados recebem informa-
ções do Cartão AOMESP Saúde por

meio de todos os canais de comuni-
cação da Associação. O Cartão está

no site da AOMESP, em sua página
no Facebook, em suas contas no

Instagram e no Twitter e em todos os
grupos de WhatsApp formados por

associados da Capital e das Regio-
nais, e também pela “Clarinadas da

Tabatinguera”. Todas essas ferramen-
tas e esforços são dedicados ao maior

bem da Associação: seus associados.

Em apenas um ano de utilização,
o Cartão AOMESP Saúde consagra-se
como um dos principais benefícios oferecidos
sem custo a todos os associados.

Um ano depois de implantado co-

mo mais um benefício da AOMESP
sem custo a seus associados, o Car-

tão AOMESP Saúde firma-se como
um grande sucesso da Associação

ao cumprir tudo o que prometeu.
A contar de janeiro deste ano, os

associados que utilizaram o car-
tão economizaram mais de R$

640 mil na compra de medica-
mentos. Há associado que,

com o desconto de 30% na far-
mácia, deixou de gastar mais

de R$ 2,5 mil no período – o
que equivale a quase três anos

da mensalidade da AOMESP.
Mas não é só para compra

de medicamentos que serve o
Cartão. Ele também possibilita

ao associado fazer exames la-
boratoriais e consultas médicas

(praticamente todas as especi-
alidades) em consultório particular e

a preço muito baixo. A especialidade
mais procurada este ano foi Oftalmo-

logia, com 16% da utilização. Tam-
bém figuram na lista urologistas, der-

matologistas, neurologistas, reuma-
tologistas, cardiologistas e psicana-

listas, dentre muitos outros.

Campanhas
A parceria Tem (empresa que ad-

ministra o Cartão) e AOMESP também
rendeu frutos nas campanhas de con-

sultas médicas por especialidade. Um
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POLÍCIA MILITAR

A Polícia Militar também presta o
importante serviço de orientação à po-

pulação por meio de seu site e redes
sociais. Neste final de ano, as “Ori-

entações de Segurança”, estampadas
na homepage da PMESP, são todas

orientadas para a temporada de ve-
rão que se aproxima. Lá estão os fo-

lhetos “Antes de viajar”, “Na estrada”,
“Na praia” e “Natal seguro”.

Golpes
A família policial-militar é vítima

constante de muitos golpistas que

oferecem um sem-número de facili-
dades e oportunidades – todas fal-

Não caia no golpe

sas, verdadeiros “contos do vigário”.
É preciso ficar atento e não esquecer

que dinheiro não cai do céu.
As tentativas de golpe mais recor-

rentes apelam para a situação finan-
ceira da vítima. Ora é uma “ação já

transitada em julgado” cujo dinheiro
está à disposição mediante paga-

mento de “certa taxa”. Ora é uma ofer-
ta de dinheiro rápido e barato, com

taxas de juros muito pequenas.
A AOMESP recomenda o máximo

de cautela em qualquer oferta. Nun-
ca assine um documento, por mais

confiável que pareça sem pelo me-
nos consultar nosso Departamento

Jurídico. Jamais faça alguma trans-
ferência bancária para resgatar di-

nheiro de ação e em hipótese algu-
ma forneça sua senha bancária.

Todas as cartilhas
podem ser baixadas

do site PMESP
para impressão em

impressora doméstica.
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ELEIÇÕES 2020

As eleições municipais deste ano

referendaram a força política dos po-
liciais militares. Oito deles foram elei-

tos prefeitos; 13 foram eleitos vice-
prefeitos; e 91 foram eleitos verea-

dores. Somados, os votos de todos
os que concorreram aos três cargos

totalizaram mais de 1,5 milhão. Em
relação a 2016, o número de verea-

dores caiu cerca de 10%; em com-
pensação, o de prefeitos e vices au-

mentou em mais de 100%.
Muitos analistas consideram que

os policiais militares têm grande po-
der de voto por estarem perto da po-

Os representantes de associações
PM filiadas à FERMESP – Fede-

ração das Entidades Represen-
tativas dos Militares do Estado de

São Paulo reuniram-se com o
candidato a prefeito de São Pau-

lo, Bruno Covas, no início da noite
de 24 deste mês. Representou

a AOMESP o Cel PM Jorge Gon-
çalves, Presidente da Diretoria

Executiva.
Na reunião, a FERMESP ma-

nifestou apoio ao candidato e disse
esperar dele um governo estável, efi-

ciente e previsível. O apoio foi por con-
siderar o candidato um administra-

dor capaz. “Não aceitamos postura
de agressividade que cita a PM como

agente de genocídio, como diz o ou-

FERMESP recebe Bruno Covas

O bom desempenho dos
policiais militares

pulação no dia a dia, por estarem jun-

to daqueles que precisam de prote-
ção. Os eleitores, por seu lado, con-

sideram os policiais militares pesso-
as confiáveis, honestas e de caráter,

principalmente por causa da Corpora-
ção que defende esses valores e os

exige de seus integrantes.
Prefeitos, vices e vereadores não

podem fazer quase nada para melho-
rar a vida dos policiais militares. To-

das as ações neste sentido devem vir
da Assembleia Legislativa e do Exe-

cutivo (presidente e governadores) já
que são esses que manejam os or-

çamentos. No entanto, a força políti-
ca que os eleitos detêm pode ser de-

terminante na hora de pressionar os
deputados (estaduais e federais), os

senadores, os governadores e o pre-
sidente da República na luta por me-

lhorias para a categoria.
O que se espera dos eleitos, além

de trabalhar pelos moradores dos
municípios que os elegeram, é justa-

mente isso: pressionar continuamen-
te o degrau de cima em busca de me-

lhorias para todos os policiais milita-
res do Estado.

tro candidato”, afirmou o presidente
da Federação, Cel PM Antonio Chiari.

O candidato Bruno Covas disse
que a segurança pública é área de

responsabilidade do governo do Es-
tado, porém a prefeitura tem de par-

ticipar. A função de zeladoria é muito

importante e contribui para melhorar
a segurança. Ele elogiou o trabalho

da PM na redução dos índices de cri-
minalidade. “Não se imagina esta ci-

dade sem polícia nem uma semana”,
ressalvou. “Por isso, não posso acei-

tar que falem da PM como genocida.”

Cel Jorge e Bruno Covas
Representantes de entidades PM com o prefeito
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GERAL

012363-3

059451-2

064088-3

016252-3

065160-5

073087-4

034762-A

022475-8

006558-7

076359-4

042284-3

062868-9

079268-3

020401-3

025425-8

840761-4

842306-7

038214-A

038065-2

19/11/2020

24/10/2020

6/11/2020

15/10/2020

17/7/2020

11/6/2020

27/11/2020

24/11/2020

22/11/2020

5/9/2020

30/10/2020

17/7/2020

15/11/2020

29/7/2020

26/7/2020

30/7/2020

17/11/2020

16/10/2020

1/11/2020

N
EC

R
O

LO
G

IA

18/6/2020

3/11/2020

15/10/2020

26/10/2020

6/11/2020

12/05/2020

8/11/2020

27/11/2020

23/06/2020

3/10/2020

18/7/2020

12/11/2020

27/10/2020

11/11/2020

14/11/2020

24/10/2020

7/11/2020

3/11/2020

Cel EDILBERTO DE OLIVEIRA MELO

Cel JOSE LYRIO DE OLIVEIRA

Ten Cel CARLOS FUCHS

Ten Cel ROZENDO DE OLIVEIRA

Maj ANTONIO BENEDITO ROLIM

Maj EDGAR GONCALVES

Maj LUEDY SILVEIRA DE OLIVEIRA

Cap DIVAIR DE BARROS

Cap JAIME ANACLETO

Cap SAMUEL PEREIRA SILVA

Cap VALDEMIR GOMES

1º Ten EDESIO SAKAMOTO

1º Ten ANTONIO OLIMPIO DE FRANCA

1º Ten JOAO RODRIGUES DOS SANTOS

1º Ten RUBENS OLIMPIO DA SILVA

2º Ten AUGUSTO SOUZA DE SA

Subten BERNARDO MACEDO FILHO

1º Sgt CLAUDIO MIRA DOMINGUES

1º Sgt CLOVIS ANANIAS DO NASCIMENTO

1º Sgt DAVI DE MORAES PINTO

1º Sgt AUGUSTINHO THOMAZ S. SOBRINHO

1º Sgt JOSE ONORIO CESAR

1º Sgt PLINIO DE OLIVEIRA CARDOSO

3º Sgt JOAO VIEIRA GONCALVES CALDAS

3º Sgt PAULO ROGERIO PINTO

Cb BENEDITO PEDRO DE PAIVA

Cb ALZIRO CESAR

Cb ISMAEL ALVES DOS SANTOS

Cb JOAO ROBERTO SCARIN

ANTONIA FRANCISCA FALCONE

CECILIA SOLANO

DIVA RAVAGNANI DOS REIS

MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPES

MARIA DO ROSARIO FRANCISCO MUCHIUTI

MARIA NIUCE GOMES NEVES

ODETE BARBOSA DE FARIA

THEREZA THEODOLINDA LELLES CAMELO

043960-6

077649-1

041141-8

004195-5

083538-2

886312-1

047099-6

852691-5

841828-4

082577-8

A pandemia
continua.
Cuide-se!

Falece o Cel Edilberto,
sete vezes Presidente
da AOMESP

Faleceu no dia 19 deste

mês, aos 99 anos, o Cel PM
Edilberto de Oliveira Melo, um

dos ícones da nossa Polícia Mi-
litar. Escritor (sete livros publi-

cados e dezenas de artigos e
crônicas espalhados em um

sem-número de publicações)
e historiador, foi diretor do Mu-

seu da Polícia Militar, um dos
idealizadores da Coopmil e

Presidente da AOMESP por
sete mandatos.

Em um de seus livros, “Clarinadas da Tabatinguera”, falou
sobre a AOMESP (que à época chamava-se AORRPM – Associa-
ção dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar),

sua criação e ideais. O livro foi prefaciado pelo amigo, hoje Pre-
sidente, Cel PM Jorge Gonçalves.
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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






