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SIGA A AOMESP

Prezados associados,

com grande alegria começamos o ano com a notícia do início da vaci-
nação contra a Covid-19 em nosso País. Ainda está tudo muito lento de-
vido à falta do imunizante, como era de esperar já que o mundo todo quer
o “santo remédio”. Mas devagar a gente chega lá, devagar a gente vai se li-
vrando desta praga que levou um ano de nossas vidas embora, sem falar
nas milhares de vidas que ceifou. Perdemos parentes, perdemos amigos;
só não perdemos a esperança no futuro.

No momento em que escrevo este texto, o mapa de São Paulo está colo-
rido de vermelho e laranja nos dias da semana, e totalmente em vermelho
nos finais de semana. Temos alguma liberdade de locomoção, podemos
sair para trabalhar e ter algum lazer – evidentemente que não podemos re-
laxar nossa defesa: máscara facial, higiene corporal e distanciamento so-
cial são comportamentos que vão demorar para sair de cena.

Se ainda não podemos retomar nossas atividades sociais como as fes-
tas de aniversariantes e os bailes, pelo menos podemos usufruir da Colô-
nia de Férias. Temos autorização para receber até 100 pessoas, e é o que
temos feito durante a pandemia. Estamos em pleno verão, e você pode ti-
rar uns dias ou o final de semana para tomar um sol em Itanhaém, onde
está nossa Colônia. Já lançamos as excursões para as regionais, muitas
estão com reservas confirmadas, e teremos lotação total (100 pessoas!)
no Carnaval. Em breve vamos lançar os demais pacotes para o ano.

Desejo a todos um ótimo ano, que tenham paciência para enfrentar os
períodos de isolamento, que tenham força, fé e esperança em Deus: tenho
certeza de que isto vai passar. Cuidem-se, e cuidem das outras pessoas. A
conscientização de todos, no enfrentamento da Covid-19, é o primeiro re-
médio para a gente liquidar o vírus.
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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 me-

morando, que é a
guia para o Escri-

tório. Em emergências,
o associado pode contatar diretamente o Escritório Negri

(  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

Antes de comprar, consulte
o Clube de Descontos AOMESP

Aumenta a cada mês a lista de parceiros que oferecem descontos e facilidades

aos associados AOMESP em todo o Estado de São Paulo. Antes de comprar,

consulte o Clube de Descontos em www.aomesp.com.br. As empresas e

prestadores de serviços estão alocadas por Regional e Sede, e por especialidade.
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COVID-19
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Acompanhe a AOMESP pelas redes sociais

@www.aomesp.com.br
A 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 também da revista “Clarinadas
da Tabatinguera”.

Todas as regionais da AOMESP
mantêm um grupo no WhatsApp, ad-

ministrado pela Sede, meio pelo qual
as notícias circulam e os associados

COMUNICAÇÃO

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.

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

Mensagens por
e-mail Regionais

Para falar diretamente com as re-

gionais, envie e-mail nos endereços ao
lado. Por aqui também é possível fa-

zer reserva para a Colônia de Férias e
aderir aos grupos de WhatsApp.

Mensagens por
e-mail Sede

Dúvidas, críticas, sugestões... en-

vie e-mail nos endereços ao lado. To-
dos os assuntos serão resolvidos rapi-

damente pelo responsável pelo depar-
tamento.

A “Clarinadas da Tabatinguera” é
enviada aos associados por volta do

dia 10 de cada mês. Nessa data, ela
é publicada no site e pode ser acessa-

da para leitura ou impressão.
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COLÔNIA

Participe das excursões das regionais
Os pacotes foram lançados no mês

passado e muito bem recebidos pelos
associados. Se você pretende

participar, procure sua regional para
maiores detalhes e adesão.

Associados de Campinas e Sorocaba na excursão de abril de 2019

As regionais de Bauru, Campinas,

Presidente Prudente, Ribeirão Preto,
São José do Rio Preto, Sorocaba e

Taubaté já fixaram as datas de suas
excursões à Colônia de Férias da

AOMESP, em Itanhaém. Ainda estão
disponíveis seis períodos no calendá-

rio deste ano (veja nesta página). Esta
é uma boa oportunidade para você

aproveitar o litoral na baixa tempora-
da, que é época de menor movimen-

to nas estradas e também na praia.
Esses pacotes começaram a ser

oferecidos aos associados em 2017,
e a cada ano a procura vem aumen-

tando. Eles são organizados no perí-
odo de 1 de março a 30 de novem-

bro, exceto nas datas já reservadas
para as festas tradicionais de Páscoa,

Junina, Primavera e Dia da Criança.
Os diferenciais dos pacotes das ex-

cursões são o preço, a comodidade
(inclui transporte), atrações e facili-

dade de pagamento.
Procure sua regional e confirme

sua participação.

Quinta-feira - chegada

Jantar com bebidas à vontade e música ao vivo.

Sexta-feira

Café da manhã, atividades praia e piscinas

Almoço

Bacalhoada à portuguesa; bebidas à vontade

Tarde

Atividades de salão e no conjunto aquático

Noite

Jantar; música ao vivo e bebidas à vontade

Sábado

Café da manhã, atividades praia e piscinas

Almoço

Feijoada; bebidas à vontade. Pagode ao vivo.

Tarde

Atividades de salão

Encontro para Mulheres

Noite

Jantar com música ao vivo e bebidas à vontade

Domingo

Café da manhã, atividades praia e piscinas

Almoço

Churrasco; música ao vivo e bebidas à vontade

Noite

Jantar de despedida com cardápio especial e

bebidas à vontade + Bingo

PREÇOS
R$ 620,00 (associado)
R$ 750,00 (não associado)
   Pague em 10X Cartão.
Crianças:
   grátis até 4 anos;
   50% de 5 a 10 anos;
   acima - integral.

PROGRAMAÇÃO CALENDÁRIO

MARÇO
4 a 8 - disponível

11 a 15 - disponível
18 a 22 - São José do Rio Preto

ABRIL
8 a 12 - Taubaté/Campinas
15 a 19 - disponível

22 a 26 - disponível
29 a 3/mai - Pres. Prudente

SETEMBRO
9 a 13 - disponível

16 a 20 - disponível
30 a 4/out - Sorocaba

OUTUBRO
14 a 18 - Taubaté
21 a 25 - Ribeirão Preto

28O a 1/nov - Bauru

NOVEMBRO
4 a 8 - São José do Rio Preto

18 a 22 - Presidente Prudente
25 a 29 - Campinas
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COLÔNIA

Pacotes especiais em preparação
Páscoa, Festa Junina, Festa da Primavera,

Dia das Crianças, Natal e Réveillon:

AOMESP lançará em fevereiro pacotes

com passeios e outras atrações.

Apesar do vírus e do desconforto

do uso de máscara facial e da obri-
gatoriedade do distanciamento soci-

al, precisamos recomeçar a tocar a
vida participando das atividades de la-

zer que eram rotineiras até um ano
atrás. Com todos os cuidados e pre-

caução, podemos sair de casa para
ambientes abertos e ventilados e, de

preferência, junto à natureza. A che-
gada da vacina e o possível freio na
disseminação do coronavírus vão nos

proporcionar a tão esperada e dese-
jada segurança.

É com este pensamento que a
AOMESP vai lançar no próximo mês

os pacotes especiais para a Colônia
de Férias nas datas comemorativas.

Páscoa, Festa Junina, Festa da Pri-
mavera, Dia das Crianças, Natal e
Réveillon serão anunciados com to-

dos os detalhes, facilidade de loco-
moção e de pagamento, além de pre-

ços convidativos. São programas para
toda a família que foram suspensos

no ano passado por exigência das
autoridades sanitárias. Agora, ao que

tudo indica, o jejum vai acabar.
Então, dentro de um mês, com to-

das as ofertas à disposição, você já

poderá escolher o pacote mais ade-
quado para sua família e embarcar

para merecido descanso na volta à
normalidade pós-pandemia.

Associados
PM e Pensionistas não associados
Convidados

Crianças até 4 anos
Crianças de 4 a 11 anos
Acima de 11 anos

TABELA DE PREÇOS - ALTA TEMPORADA
(Diária = Hospedagem + Café da Manhã)

de 1/12/2020 a 28/2/2021

R$ 79,00
R$ 96,00

R$ 132,00

grátis
50%

integral

A Colônia tem recebido hóspedes
normalmente, mas somente até o li-

mite de 40% da capacidade de hos-
pedagem – seguindo a recomenda-

ção das autoridades sanitárias. Todas
as providências foram tomadas para

inibir a aglomeração de pessoas no
mesmo local, inclusive no restauran-

te, com o espaçamento das mesas.
A equipe de colaboradores está trei-

nada, trabalha com proteção e se-
gue as orientações da Saúde.

Até agora, desde a festa do Dia
das Crianças do ano passado (inclu-

Aproveite o verão

indo Natal e Réveillon

com a lotação completa
até o limite permitido),

não se registrou nenhum caso de con-
tágio do vírus na Colônia.

Por isso, aproveite para passar um
final de semana deste verão na praia.

Faça reserva com antecedência. Co-
mo há limite do número de hóspe-

des, quem não fizer reserva corre o
risco de encontrar o portão fechado.

RESERVAS

Colônia
(13) 3425-1096 e (13) 3425-6849
       WhatsApp (13) 98-837-4172

Sede São Paulo
(11) 3188-4716 e (11) 3188-4722

Regionais
veja lista e telefones na página 3.
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COVID-19

Mantenha as recomendações
para evitar o vírus

A vacina chegou, e a cada dia mais bra-
sileiros estarão imunizados contra o coro-

navírus. Apesar disso, ninguém deve
abandonar as medidas de proteção re-

comendadas pelas autoridades sani-
tárias: uso contínuo de máscara fa-

cial, evitar aglomerações e manter o
distanciamento social. Relaxar essas

medidas só será possível daqui a
muitos meses ainda, quando a quase

totalidade dos brasileiros estiver vacina-
da. Não custa esperar mais um pouco; nos-

sa saúde em primeiro lugar!

A AOMESP vem retomando as atividades aos
poucos, sempre seguindo a orientação do

governo do Estado e também do Minis-
tério da Saúde. Ainda vai demorar um

bocado para a Sede retomar os bailes
das quartas-feiras e todos retomarem

as festas de aniversariantes, mas o
atendimento presencial já é rotina – e

a Colônia de Férias está funcionando
normalmente mas dentro dos limites au-

torizados pela Lei.
Assim que o sinal verde for dado, tudo

voltará a ser como antes.
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PREVIDÊNCIA

Começa a aparecer o resultado do
trabalho em favor dos militares

No final do ano passado, o go-
verno fixou a nova regra de pensão

por morte válida para óbitos a partir
de 1º de janeiro deste ano. A regra

vem na esteira da Reforma da Pre-
vidência.

O período de discussões sobre a
Reforma no Congresso Nacional foi

intenso, e a luta dos representantes
PM culminou na instituição do Siste-

ma de Proteção Social dos Militares.
Senadores, deputados federais, po-

liciais e bombeiros militares e Asso-
ciações PM lideradas pela FENEME -

Federação Nacional de Entidades de
Oficiais Militares Estaduais (à qual a

AOMESP é filiada) não economizaram
esforços para convencer os parlamen-

tares e o Executivo sobre a necessi-
dade da manutenção dos direitos dos

policiais e bombeiros militares.
O resultado deste trabalho come-

ça a aparecer agora. Veja nas duas
tabelas comparativas ao lado: “Pa-

gamento de Pensão por Morte” e “Va-
lor da Contribuição Previdenciária”.

PENSÃO POR MORTE - Para servidores públicos e trabalhadores em geral
se a víuva tiver menos de 22 anos de idade

se a víuva tiver entre 22 e 27 anos de idade

se a viúva tiver entre 28 e 30 anos de idade

se a viúva tiver entre 31 e 41 anos de idade

se a viúva tiver entre 42 e 44 anos de idade

se a viúva tiver mais de 45 anos de idade

recebe pensão por 3 anos

recebe pensão por 6 anos

recebe pensão por 10 anos

recebe pensão por 15 anos

recebe pensão por 20 anos

a pensão será vitalícia

Até 1 salário mínimo (R$ 1.045,00)

de R$ 1.045,01 a R$ 2.089,60

de R$ 2.089,61 a R$ 3.134,40

de R$ 3.134,41 a R$ 6.101,06

de R$ 6.101,07 a R$ 10.448,00

de R$ 10.448,01 a R$ 20.896,00

de R$ 20.896,01 a R$ 40.747,20

Acima de R$ 40.747,20

7,5 %

9,0 %

12,0 %

14,0 %

14,5 %

16,5 %

19,0 %

22,0 %

VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Servidores públicos e trabalhadores em geral PM e BM

10,5%
aplicável sobre

a remuneração
ou pensão

PENSÃO POR MORTE - Para policiais e bombeiros militares
Vitalício com 100% da remuneração do militar, mantida a paridade

com o posto ou graduação do falecido com os Ativos.
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GERAL

062579-5

014478-9

001325-A

891451-6

020011-5

037971-9

012267-0

146922-3

038142-0

781468-2

091989-6

071947-1

065239-3

063440-9

073473-0

009337-8

040885-9

039496-3

039100-0

025950-A

009390 4

006497 1

6/12/2020

16/12/2020

13/11/2020

25/12/2020

8/1/2021

2/1/2021

17/12/2020

4/1/2021

17/12/2020

13/12/2020

4/12/2020

27/10/2020

15/10/2020

5/1/2021

24/10/2020

15/12/2020

23/12/2020

30/10/2020

16/1/2021

23/12/2020

26/11/2020

16/10/2020

N
EC

R
O

LO
G

IA

Cel AMADEU LARANJEIRA DA SILVA

Cel DOMICIO SILVEIRA

Cel NADIR DE SOUZA TEIXEIRA

Ten Cel FABIANO ROMAN ALBUQUERQUE

Cap VICENTE DE PAULA GOMES

1º Ten GILSON MENEZES AVOLETA

1º Ten BELMIRO ZAMBALDI

1º Ten FELIPE MURAKAMI SILVA

1º Ten VALDEIR DIAS PEREIRA

2º Ten JAIME MARTINS DOS SANTOS

2º Ten JOAO SEBASTIAO CORREIA

2º Ten JOSE ARNALDO BARBOSA

2º Ten LAERTE REGINATO

2º Ten LUIS ALEXANDRE

Subten ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA

Subten APARECIDO LOZANO

1º Sgt JOSE RUBENS DOS SANTOS

1º Sgt JURANDIR LUCIO CORREA

1º Sgt ARIOVALDO DOS SANTOS

1º Sgt ARIOVALDO GAZZO

1º Sgt BENEDITO MENDES

1º Sgt BENVINDO MOREIRA

8/8/2020

6/1/2021

13/10/2020

19/11/2020

30/12/2020

27/8/2020

28/11/2020

21/12/2020

29/11/2020

12/11/2020

14/10/2020

12/12/2020

20/12/2020

21/1/2021

16/9/2020

4/11/2020

10/12/2020

16/12/2020

13/1/2021

28/12/2020

10/12/2020

13/1/2021

077360 3

028807 1

077683 1

003617 0

088396 4

043761 1

012575 0

041326 7

086463 3

088852 4

770754 1

1º Sgt BENEDITO FERNANDES COSTA

1º Sgt GERALDO LOPES

1º Sgt JERONIMO FRANZINI

1º Sgt NESTOR CORREA AMARAL FILHO

1º Sgt RENATO TADEU S. CARDOSO

1º Sgt ROBERTO RIBEIRO REZENDE

1º Sgt SEBASTIAO CONSTANCIO

1º Sgt LUIZ CARLOS BARBAM

3º Sgt CLAUDIO AUGUSTO DA ROCHA

Cb UBIRATA MARTINHO

Cb JARBAS RODRIGUES SILVA JUNIOR

Civil FABIO PEREIRA DE AVILA

Pens ADIGRAD CARVALHAL FRANCO

Pens ALICE RODRIGUES VIEIRA

Pens ARACI GOUVEA GRANGEIRO

Pens ARLETE SEABRA

Pens EUTYMIA DE TOLEDO

Pens LUZIA CARREIRA DA SILVEIRA

Pens MARIA APARECIDA N. SOARES

Pens MARIA THEREZA S.DOMINGUES

Pens THEREZA BENEDITA DE BARROS

Pens THEREZINHA S. BARRETO MARINS

O Comando-geral da Polícia Militar homenageou a família

de nosso associado, Cel PM Domício Silveira, falecido no dia
16 do mês passado. A homenagem foi entregue pelo Ten PM

Júlio César. Ele compareceu à residência da filha do Cel Do-
mício, Ilka, acompanhado do diretor-regional da AOMESP

Bauru, Ten Cel Silvio Orti. Na foto acima estão Ilka e o mari-
do, Valércio, com o diretor da AOMESP e os policiais militares

que levaram a homenagem do Comando-geral.

Família homenageada

Horário
diferenciado

A Sede e as regionais da AOMESP em todo o Estado

estabelecem o horário de atendimento ao público se-
gundo as diretrizes das autoridades sanitárias e das pre-

feituras. Neste vaivém de abre/fecha segundo a progres-
são da Covid-19, o horário desta semana pode não valer

na semana que vem. Assim, se você precisar de atendi-
mento presencial em uma das regionais ou na Sede, li-

gue antes para confirmar o horário. Os números de tele-
fone de todas estão na página 3.

De olho no calendário
O governo do Estado já está começando a vacinar as

pessoas de acordo com a idade (além dos grupos prio-

ritários da saúde e demais). No dia 8 de fevereiro será a
vez dos que estão na faixa dos 90 anos para cima; a

partir do dia 15, dos 85 anos para cima.
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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






