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SIGA A AOMESP

Prezados associados,

este ano estamos “comemorando” o 86º aniversário da AOMESP, cri-
ada a 25 de março de 1935 no Salão Nobre da Cruz Azul. Neste período
muitas foram as vitórias, o resultado de uma luta constante em prol dos
policiais militares de nosso Estado. Nossa Associação cresceu muito, esten-
deu braços para o interior, com as regionais, construímos uma colônia de
férias e atuamos fortemente no Judiciário em busca de nossos direitos; ga-
nhamos ações – e a vitória foi o início da luta que continua para que a
decisão seja cumprida de forma que nós, finalmente, possamos usufruir
de seus benefícios.

Sob este título (Benefícios), estamos comemorando o primeiro ano de
sucesso do nosso Cartão AOMESP Saúde, hoje utilizado por mais de 20
mil associados. Aquilo que buscávamos em 2019 foi alcançado: oferecer
ao associado um benefício que fosse percebido principalmente no seu bolso
com vantagens financeiras significativas. A imensa maioria dos que utili-
zam o cartão recebe de desconto em suas compras muito mais do que pa-
ga de mensalidade à Associação. Os sonhadores do início do século pas-
sado, que edificaram nossa AOMESP, estariam orgulhosos ao ver que
sua obra está chegando ao primeiro centenário firme e forte.

Lamentavelmente, o novo coronavírus impediu, mais uma vez, a reali-
zação da tradicional festa de aniversário. Paciência! Estamos muito con-
fiantes de que agora, com a vacina, logo estaremos todos de volta àquela
vida que tínhamos até março do ano passado. Muitos dos nossos perece-
ram, infelizmente, vítimas de uma doença que não escolhe idade, cor, sexo
ou condição social.

Pedimos a Deus que conforte as famílias enlutadas e lhes dê forças pa-
ra continuar a tocar a vida.
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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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Há 86 anos, mais precisamente

no dia 25 de março de 1935, nascia
no Salão Nobre da Cruz Azul, na Ave-

nida Tiradentes nº 15, centro de São
Paulo, a atual Associação dos Ofici-

ais Militares do Estado de São Paulo
– AOMESP. Ela nasceu como Associ-

ação dos Oficiais Reformados da For-
ça Pública do Estado de São Paulo,

idealizada por um grupo de oficiais
durante almoço em que comemora-

vam o aniversário da capital paulista,
em 25 de janeiro daquele ano.

Na Assembleia de constituição da
nova entidade estavam presentes 177

oficiais de vários postos que elege-
ram a primeira diretoria. Dela partici-

param o Maj Dr. Arlindo de Carvalho
Pinto (presidente), o Ten Cel Afonso

Luiz Cianciuli (vice-presidente), o Ten
Cel Azarias Silva (secretário-geral), o

Cap Manoel de Oliveira Cravo (1º se-
cretário), o Ten Lourenço Raimundo

de Oliveira (2º secretário), José Garcia
(1º tesoureiro) e Irineu Rangel de Car-

valho (2º tesoureiro).
De lá para cá, foram muitos anos

de muita luta e dedicação de abne-
gados que sempre primaram pela

prestação de serviços à imensa fa-
mília policial-militar do Estado de São

ADMINISTRAÇÃO

AOMESP chega aos 86 anos

Como no ano passado, a pandemia da Covid-19 impediu a
realização da tradicional festa que sempre reuniu associados,
associações coirmãs e autoridades

Paulo. Hoje quase centenária e reu-

nindo mais de 30 mil associados, a
AOMESP conta com estrutura própria

formada pela Sede, na Capital, nove
regionais distribuídas por regiões es-

tratégicas do Estado de São Paulo e
uma colônia de férias localizada em

Itanhaém, litoral Sul.

Benefícios
O espírito empreendedor e pres-

tador de serviços dos fundadores ain-
da norteia as ações da atual Direto-

ria Executiva presidida pelo Cel PM
Jorge Gonçalves. A AOMESP oferece

aos associados extensa gama de ser-
viços e benefícios como Assistência

Funeral e Assistência Jurídica, além

do mais novo deles, o elogiado Car-
tão AOMESP Saúde. O Cartão garan-

te desconto mínimo de 30% na com-
pra de medicamentos em mais de 23

mil drogarias no Brasil, e tem sido utili-
zado por mais de 20 mil associados.

Para os associados, a AOMESP é
ponto de encontro seguro e oportuni-

dade de rever os amigos e fortalecer
a amizade em festas e reuniões peri-

ódicas na Sede e nas regionais, e en-
dereço certo para quem quer passar

finais de semana, feriados ou férias
no litoral, à beira-mar. A Colônia de

Férias Mares do Sul acolhe com sim-
patia, profissionalismo e dedicação.

Festa do 84º aniversário, em 2019, com participação do senador Major Olimpio.

@www.aomesp.com.brAOMESP NAS REDES SOCIAIS
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ADMINISTRAÇÃO

Atualize seu
endereço pelo
site AOMESP

Basta um clique para atualizar
endereço e obter mais
informações da AOMESP

A AOMESP implantou em seu site (www.aomesp.com.br) uma
ferramenta para o associado atualizar o endereço rapidamente.

Ela está à esquerda da página, com destaque em amarelo, logo
abaixo do acesso para o site exclusivo do Cartão AOMESP Saúde.

Com apenas um clique é possível acessar a Área do Associado e
cadastrar uma senha para entrar no sistema. Além de atualizar o

endereço, o associado pode obter informações do Financeiro, como
o valor do débito mensal e o extrato.

Aproveite a visita e percorra as outras páginas para conhecer
melhor a Associação. Veja as notícias, os benefícios e os endere-

ços das regionais. Pelo site também é possível enviar mensagens
para todas as áreas da AOMESP.
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BENEFÍCIOS

Cartão AOMESP Saúde:
aprenda a usar para economizar

Lançado em novembro de 2019, o Cartão AOMESP Saúde é um dos elogiados
benefícios que a Associação oferece aos associados. Mais de 20.000 já se
beneficiam com descontos e preços menores em consultas e exames.

Nas drogarias, apresente seu Cartão AOMESP Saúde e
solicite ao balconista que aplique o desconto através do
autorizador Vidalink. Leve o código informado pelo
balconista ao caixa e conclua a compra da forma habitual.

O Cartão AOMESP Saúde oferece duas funcionalidades para
beneficiar os associados. A primeira ocorre no balcão de dro-

garias, na compra de medicamentos (segundo classificação
da ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária). O Car-

tão garante desconto mínimo de 30%. A segunda é no aces-
so a consultas médicas e exames clínicos em laboratórios

com preços muito abaixo do mercado.

Aprenda a utilizar e ganhe descontos.
Nas drogarias (são mais de 23.000 credenciadas no Bra-

sil todo), basta apresentar o Cartão para obter o desconto. A
lista completa, separada por cidade, está no site exclusivo do

Cartão acessado pelo site da AOMESP (www.aomesp.com.br).
Apresente o verso do cartão e mostre a logomarca do Autori-

zador Vidalink.

É esta marca que garante o desconto. Se o balconista ale-

gar desconhecimento, chame o gerente. Às vezes, falhas de
comunicação podem causar dúvidas nos atendentes.



7CLARINADAS DA TABATINGUERA - MARÇO/2021

BENEFÍCIOS

Para consultas e exames, o
procedimento é diferente

A segunda funcionalidade do Cartão é o
acesso a consultas médicas e exames
clínicos em particulares com preços abaixo
do mercado. Saiba como proceder.

Para consultas e exames, o Cartão AOMESP Saúde
funciona como um cartão pré-pago: o associado
carrega o valor que desejar e fica com este “crédito”
para utilizar em consultas e exames. A vantagem é
que a carga/recarga podem ser parceladas em até 12
vezes no cartão de crédito. É o mesmo que pagar
uma consulta em um ano, sem acréscimos!

Ao necessitar de consulta médica ou exames labora-
toriais, o associado AOMESP é atendido em consultórios

ou laboratórios particulares pagando muito menos que uma
consulta comum! É simples:

1. Consultas e exames
O associado deve ligar na Central de Atendimento da

Tem nos telefones 4000-1640 (capitais e regiões metro-

politanas) ou 0800-836-8836 e informar a especialidade
médica ou exame desejado. Em até 48 horas ele receberá

até três opções de escolha pelo meio de comunicação que
indicar (normalmente pelo celular).

O atendente informará todos os próximos passos para
concluir a escolha, num processo muito simples. Em até

dez dias úteis a consulta ou exame será realizado no médi-
co ou laboratório escolhido.

2. Carregar o cartão
Após o agendamento,  basta recarregar o cartão com o

valor da consulta ou exame agendado e comparecer no dia
e horário marcados.

3. Site exclusivo
Todo este processo pode ser feito também por meio do

site exclusivo do Cartão AOMESP Saúde cujo acesso é pelo

site da AOMESP (www.aomesp.com.br). Basta clicar no
quadro à esquerda da página onde está a foto do cartão e

o título “VISITE SITE EXCLUSIVO”.
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SAÚDE
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COLÔNIA

Fechada para o público
mas em manutenção constante

A Colônia de Férias Mares do Sul tem ficado mais fe-
chada do que aberta desde o início da pandemia do novo

coronavírus em obediência às determinações das autori-
dades sanitárias. Até a conclusão desta edição, a reaber-

tura estava marcada para o dia 11 de abril, mas a previsão
podia ser alterada para mais tarde dependendo do com-

portamento da Covid-19.
Apesar de fechada para os associados

na maior parte do tempo, as atividades in-
ternas continuaram; afinal, a manutenção

tem de ser constante para preservar as ins-
talações de modo a estar tudo em ordem

assim que a reabertura seja permitida.
Este mês, em que foi impossível rece-

ber os associados do interior que já esta-
vam com a viagem marcada, o pessoal apro-

veitou para aparar a grama (são mais de
17.000 metros de terreno gramado) e fazer

reparos nos azulejos e piso das piscinas, tro-
cando peças que estavam com sinais de de-

terioração. Partes dos dias foram consumi-
dos com revisão hidráulica e elétrica.

Mesmo com a colônia fechada, as me-
didas de prevenção são mantidas. “Seguimos firmes no

controle sanitário disponibilizando álcool em gel e exigindo
o uso de máscara facial em todos os setores e por todos

os colaboradores”, explica o administrador José Messias
dos Santos. “Não podemos dar sorte ao azar e correr o

risco de pegar esta doença”, justifica.

Prevenção
Neste ano de Covid-19, a Colônia de Férias Mares do

Sul não relaxou em nenhum momento. Foram adquiridos
EPIs para todos os colaboradores, atendendo às necessi-

dades de cada setor. Para os colaboradores que prestam

serviços na cozinha (preparando a alimentação dos cole-

gas) são fornecidas máscaras descartáveis para troca diá-
ria; nos setores de manutenção, arrumação e administra-

ção são fornecidas máscaras laváveis já que a exposição
não é tão constante.

Além do material fornecido para preservar a saúde dos
colaboradores, o administrador realiza palestras de cons-

cientização sobre os procedimentos a serem adotados,
segundo orientação das autoridades sanitárias. A melhor

prova de que o investimento compensa é que, desde o
início da pandemia, não foi registrado nenhum caso de

Covid-19 entre os colaboradores.

Rígida atenção aos protocolos de
segurança dão resultado: nenhum dos

colaboradores contraiu a Covid-19.
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LUTO

A família policial-militar perdeu

este mês dois de seus grandes des-
taques. Faleceu no dia 18, vítima de

complicações da Covid-19, o sena-
dor Sergio Olimpio Gomes. No dia 19,

faleceu o Sgt Elcio Inocente, que foi
presidente da APMDFESP - Associa-

ção dos Policiais Militares Portadores
de Deficiência do Estado de São Pau-

lo de 2008 a 2018.
Foram duas grandes perdas.

Olimpio representava os policiais mi-
litares no Senado Federal, eleito com

mais de 9 milhões de votos em
2018. Sua atuação foi fundamental

na aprovação do Sistema de Prote-

Dois ícones da luta
em prol dos PM

ção Social dos Militares Es-

taduais.
Elcio dedicou grande

parte de sua vida à Asso-
ciação que dirigiu, sempre

buscando minimizar o sofrimento de seus irmãos de farda, vítimas da profissão.
Presença constante nos eventos institucionais, não pensava duas vezes em to-

mar um avião e rumar para Brasília para lutar pelos direitos dos PM.
Na foto acima, estão os dois em evento na Assembleia Legislativa do Estado

de São Paulo. Era o dia 10 de outubro de 2008 e a APMDFESP realizava evento
pelo Dia do Policial Militar com Deficiência. Olimpio foi agraciado com a medalha

“Eterno Guerreiro”, entregue a ele pelo presidente da Associação, Sgt Elcio Ino-
cente.

Sempre lutaram lado a lado pelos policiais militares. A ambos, o reconheci-
mento e o agradecimento da AOMESP por tudo o que fizeram pela Polícia Militar

do Estado de São Paulo e pela Sociedade brasileira.
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Maj ANTERO MARIA DA SILVA

Maj GENEDILSON JOSE DE CAMPOS

Maj JULIO LUCIO RODRIGUES

Maj JOAO BOSCO DE BRITO

Maj SERGIO OLIMPIO GOMES

Cap SAULO CHEQUE

1º Ten ALCIDES MAXIMINO FERREIRA

1º Ten ANTONIO SALGUEIRO ESTEVES

1º Ten CLOVIS BATISTA DE SOUZA

1º Ten GETULIO NUNES

1º Ten PEDRO MARCONDES DE SALES

1º Ten SALVADOR ALVES DINIZ

2º Ten SAULO DIAS

2º Ten SEBASTIAO DE AQUINO MOURA

2º Ten CLEUCIR MAIA DA SILVA

2º Ten ELISEU MANUEL DA SILVA

22/12/2020

24/12/2020

5/3/2021

13/1/2021

9/2/2021

10/2/2021

25/1/2021

12/2/2021

5/11/2020

7/10/2020

28/1/2021

20/2/2021

17/1/2021

15/12/2020

14/2/2021

23/1/2021

037830-5

036344-8

000741-2

041837-4

029871-9

813297-6

888476-5

090204-7

853590-6

085689-4

090625-5

Subten JOSE MESSORE BELEZA

1º Sgt ARIOVALDO LACALENTOLA

1º Sgt LUIZ RAIMUNDO DE LIMA

1º Sgt NELSON GUSTAVO ADELHUTTE

1º Sgt RODOLFO DE CARVALHO NETO

3º Sgt ADEMIR MARTINS

3º Sgt JOAO CARLOS RAMOS

3º Sgt ODACIO PEREIRA

3º Sgt PAULO BISPO SANTANA

Cb SEBASTIAO AUGUSTO MAGALHAES

Cb ROBERTO DOMINGOS DE ALMEIDA

Pens AJUCY ARRUDA GOULART

Pens AUGUSTA FERNANDES

Pens GENY SANTUCCI

Pens MARIA APPARECIDA S. CARVALHO

Pens SUELY NUNES SACCONE

@www.aomesp.com.brAOMESP NAS REDES SOCIAIS
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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



ESTACIONAMENTO ASSOCIADOS - 2 HORAS GRÁTIS.




