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SIGA A AOMESP

Prezados associados,

finalmente recebemos a notícia há tanto tempo esperada: o governo li-
berou o funcionamento de várias atividades sem restrição de número de
pessoas no mesmo ambiente, devendo apenas observar aquelas medidas
de prevenção da Covid-19: higienização das mãos, principalmente, utili-
zação de máscara facial e distanciamento social. Todos já podem voltar
ao trabalho, como antigamente. Em novembro, deverão ser liberadas ou-
tros segmentos, como o futebol com jogos que voltarão a ter público nos
estádios. O número de contaminados, de internados e de falecimentos es-
tá diminuindo progressivamente. Oremos para que continue assim.

Com a autorização do governo e das autoridades sanitárias, estamos
retomando as atividades na nossa AOMESP, tanto na Sede como nas re-
gionais, e passando a permitir lotação total na Colônia de Férias – que já
vinha funcionando com limite de 60% e, depois, 80% da capacidade.
Vamos voltar a realizar as festas de aniversariantes e estamos começando
a planejar as festas de final de ano. Nesta edição, falamos destes dois as-
suntos com mais explicações. Não esqueça, porém, de continuar com os
cuidados: o vírus não desapareceu, a doença é grave, e por isso todo cui-
dado é pouco. Vamos nos proteger e proteger os que nos cercam.

Precisamos ficar atentos, também, ao recadastramento obrigatório que
nos garante pagamento do salário. A SPPREV está retomando esta obri-
gação, e a partir de setembro todos devemos passar por lá ou em uma a-
gência do Banco do Brasil para cuidar deste assunto. Há uma programa-
ção para ser observada. Leia atentamente as informações que estão na
página 5 desta edição. Em caso de dúvidas, telefone para a AOMESP Se-
de ou regionais. Não dê ouvidos a estranhos. Cuidado com golpes.

Boa leitura e ótimo retorno à rotina de antes.
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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 da Sede como das 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,

não atua nas ações contra a AOMESP e na de empregados
domésticos 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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LEGISLAÇÃO

Depois de ter a obrigatoriedade

suspensa por causa da pandemia do
Coronavírus, o recadastramento dos

beneficiários da SPPREV voltará a ser
obrigatório a partir do mês que vem

(setembro). A Norma foi publicada no
Diário Oficial de 26 deste mês. Quem

não fizer o recadastramento terá o pa-
gamento do benefício suspenso até

que a situação esteja regularizada.
Não estão obrigados a se reca-

dastrar os beneficiários que fazem
aniversário nos meses de janeiro, fe-

vereiro, março e abril; eles só volta-
rão a fazer esse procedimento no ano

que vem normalmente.

SPPREV retoma recadastramento
O recadastramento pode ser reali-

zado na Sede e nos escritórios da
SPPREV. É necessário agendar horá-

rio pelo 0800-777-7738 (ligações
gratuitas de telefones fixos) e (11)

2810-7050 para ligações tarifadas
de celulares. O procedimento também

pode ser efetuado em qualquer agên-
cia do Banco do Brasil, sem necessi-

dade de agendamento.
O recadastramento é presencial.

Em nenhuma hipótese é realizado de
modo online ou por telefone. Cuida-

do com golpistas. Não dê informa-
ções. Vá à SPPREV ou ao Banco do

Brasil para recadastrar-se.

DEVEM RECADASTRAR-SE...

Em setembro,
os nascidos em Setembro e Maio;

Em outubro,
os nascidos em Outubro e Junho;

Em novembro,
os nascidos em Novembro e Julho;

Em dezembro,
os nascidos em Dezembro e Agosto.

@www.aomesp.com.brAOMESP NAS REDES SOCIAIS

Como
associar-se
à AOMESP

Acesse www.aomesp.com.br e

clique no quadro “Associe-se à
AOMESP” onde está a foto da fa-

chada do prédio da Sede, em São
Paulo (foto ao lado). Preencha a

ficha de cadastro que aparecerá
numa janela independente e cli-

car em “enviar”. Pronto!
Ao receber o cadastro, a Secretaria vai disparar um email com to-

das as instruções e a lista de documentos necessários. Basta juntar
tudo e enviar à Sede ou a uma Regional.

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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SAÚDE

Cartão AOMESP Saúde em
campanha só para as mulheres

Seu Cartão nas drogarias
São mais de 23.000 drogarias credenciadas

em todo o Brasil que aceitam o Cartão AOMESP

Saúde. Ele garante desconto de no mínimo 30% em medi-
camentos. A lista completa das drogarias, separada por cidade, está no site

exclusivo que pode ser acessado em www.aomesp.com.br. Ao comprar, apresen-
te ao vendedor o verso do cartão com a marca Vidalink. Este é o Autorizador do

Cartão. Antes de utilizar o Cartão, ligue para a Central de Atendimento nos tele-
fones 4000-1640 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-836-8836 (de-

mais localidades) para desbloquear. É simples, rápido e lucrativo.

A parceria AOMESP/Tem, que ad-

ministra o Cartão AOMESP Saúde,
lança nova campanha de consultas

em médicos e clínicas particulares a
preços muito reduzidos. Desta vez, a

iniciativa é exclusiva para mulheres no
mês de campanha da prevenção e do

diagnóstico precoce do câncer de ma-
ma e de colo de útero.

De 1 a 31 de outubro, mulheres
que têm vínculo com a AOMESP (as-

sociadas e dependentes de associa-
dos) podem passar por consulta com

ginecologista, em consultórios e clí-

nicas particulares, pagando apenas
R$ 70,00. Não perca esta oportuni-

dade. Uma consulta e exames sim-
ples podem evitar problemas enor-

mes no futuro.

O agendamento da consulta se-
gue o mesmo protocolo das campa-

nhas anteriores. Ligue para a Tem
Saúde nos telefones 4000-1640 (ca-

pitais e regiões metropolitanas) ou
0800-836-8836 (demais localida-

des). Em até 48 horas você receberá

indicação de até três ginecologistas,
para escolher.

No dia marcado, compareça a sua
consulta com o Cartão AOMESP Saú-

de. Solicite Nota Fiscal ou recibo do
psicólogo porque o valor da consulta

poderá ser deduzido de sua declara-
ção de Imposto de Renda.
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A Campanha Apoio Psicológico vai até o dia 30
de setembro. Centenas de profissionais estão à
disposição para atendimento por Telemedicina.
O pacote para quatro sessões custa R$ 150,00 e
pode ser pago no cartão de crédito em parcelas
de no mínimo R$ 20,00. Ligue e agende.

Ainda dá tempo
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ADMINISTRAÇÃO

Sinal verde das autoridades sanitárias e do governo permite o
retorno de algumas atividades de rotina com alterações na
organização. Mesmo com a liberação, será exigido o cumprimento
do protocolo sanitário que obriga o uso de máscara facial e
observação de distanciamento social. AOMESP continuará
disponibilizando dispensers de álcool em gel.

AOMESP começa a retomar
as atividades em todas as áreas

Agora que as autoridades sanitá-

rias e o governo do Estado de São
Paulo liberaram o funcionamento de

uma série de atividades, sem restri-
ção de número de participantes, a

AOMESP vai retomar sua rotina de
eventos mas ainda com restrição de

alguns. O retorno ao “normal” come-
çou no dia 23 deste mês com a alte-

ração do horário do expediente da Se-
de e das Regionais, iniciando às 9h30

e encerrando às 16 horas.
A partir de outubro, a Sede e as

Regionais poderão realizar as festas
de aniversariantes com coquetel, sor-

teio de brindes e música mecânica.
Não será permitido dançar. Cada uni-

dade da AOMESP definirá o número
máximo de participantes em razão do

espaço físico disponível. Na Sede,
será permitida a entrada de até 200

pessoas. O Departamento Social e
Marketing vai fornecer os convites, es-

pecificamente para aniversariantes e
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ADMINISTRAÇÃO

um convidado, e eles serão exigidos
na entrada do salão.

Está prevista a realização das tra-
dicionais festas de final de ano. A Se-

de e as Regionais já estão trabalhan-
do na organização desse evento, que

como sempre será muito concorrido.
Datas e horários serão divulgados

oportunamente.

 Colônia
A Prefeitura de Itanhaém publicou

o Decreto 4.158, de 17/8/2021, que
libera o atendimento presencial ao

público nos estabelecimentos comer-
ciais e prestadores de serviços e ati-

vidades não essenciais, sem limita-
ção de horário e de capacidade de

ocupação. No artigo 2º, prevê “a
emissão de autorização para circula-

ção de veículos de turismo (ônibus,
microônibus e vans), que tenham co-

mo destino os estabelecimentos de

prestação de serviços de hospedagem
situados na cidade de Itanhaém”.

Com isso, as Regionais já podem
retomar a programação de excursões.

Este programa turístico instituído em
2016 foi um sucesso imediato. Pra-

ticamente todas as Regionais já pro-
moveram o passeio. Associados in-

teressados em participar devem en-
trar em contato com a Regional para

garantir a vaga.

 AOMESP Solidária
O retorno às atividades

está previsto para o dia 10

de setembro, na Sede,
com o início do bingo se-

manal. Os organizadores
garantem que, se permiti-

da, será realizada festa de

final de ano em data a ser definida.

Atualmente, a AOMESP Solidária
fornece a alimentação geral das 25

crianças do Lar Voluntários do Amor,
de Embu-Guaçu; o café da manhã e

o lanche da tarde de 120 crianças
da AMME – Associação de Mães Man-

tenedoras Especiais, da Vila dos Re-
médios; e papel toalha e luvas para

o Abrigo dos Velhinhos Frederico Oza-
nan, do Tremembé.



COLÔNIA

Em outubro, Festa do
Dia das Crianças

CRIANÇAS ATÉ 10 ANOS
(no mesmo quarto dos pais)

GRÁTIS!!!

8 a 12
de outubroPacote especialmente montado para atender

adultos e crianças. Inclui passeio de trenzinho pelos
pontos turísticos de Itanhaém, almoço e jantar com

música ao vivo, brinquedos como cama elástica,
piscina de bolinhas e monitores para fazer

maquiagem facial. Teremos barracas de pipoca,
algodão doce e cachorro quente. Reserve já!

8 a 12
de outubro

10 x R$ 54,10

Festa de 2018, à esquerda, e de 2019, acima.

10 CLARINADAS DA TABATINGUERA - AGOSTO/2021

Fo
to

li
a



11CLARINADAS DA TABATINGUERA - AGOSTO/2021

AOMESP na reunião da FERMESP

REPRESENTATIVIDADE

Os presidentes e representantes
das Associações encontraram-se na

manhã de 25 deste mês em reunião
da FERMESP - Federação das Enti-

dades Representativas dos Militares
do Estado de São Paulo para anali-

sar as contas e deliberar sobre a agen-
da da entidade.

A FERMESP vai manter o progra-

ma “Gente que Fala”, ao
vivo toda sexta-feira na Rá-

dio Trianon (740AM) e Uni-
versal (810AM) e redes so-

ciais. Aqui, policiais milita-
res falam da profissão e da

Polícia Militar. A entidade
também vai manter a co-

municação pela rede soci-
al Facebook.

Os presidentes das entidades
também definiram a estratégia de

aproximação com o governo do
Estado de São Paulo visando a

abrir negociações pelo reajuste
salarial da categoria. Serão fei-

tos contatos com os órgãos do gover-
no para uma possível reunião para tra-

tar do assunto.
Os presentes também decidiram

somar esforços no sentido de filiar no-
vas associações à Federação.
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COVID-19

A pandemia não acabou
Não se deixe enganar pela reabertura de comércio e serviços com capacidade

máxima de atendimento. Isto não quer dizer que estamos livres do coronavírus.

Continue observando as medidas de prevenção: rígida higiene das mãos, uso de
máscara facial e distanciamento social. E, principalmente, vacine-se! Ao menor

sinal de sintomas, procure um médico imediatamente.
Lembre-se de que todos somos responsáveis por nós mesmos e por todos.

Pessoas infectadas podem passar ao largo de problemas maiores, mas também
podem transmitir o vírus – que pode ser fatal a outras pessoas.

012217-3

812264-4

061442-4

010221-A

028564-1

0081934-4

034048-A

780096-7

032384-5

862488-7

067369-2

036710-9

021612-7

070909-3

073837-9

030395-0

076734-4

008714-9

26693-A

10/8/2021

7/4/2021

12/8/2021

25/4/2021

21/5/2021

28/7/2021

23/6/2021

28/6/2021

31/3/2021

15/7/2021

22/7/2021

12/4/2021

26/4/2021

27/2/2021

1/8/2021

4/8/2021

5/7/2021

29/7/2021

14/7/2021

Cel PLINIO ROLIM DE MOURA

Cap ANTONIO CARLOS DE SOUZA CHAGAS

Cap GASPAR ALVES LAMAS

Cap JOSE DANTAS DE SOUZA

1º Ten SEBASTIAO DO REGO FARIAS

1º Ten MARIA LUIZA DE OLIVEIRA

2º Ten JOAO LUCAS MARTINI

2º Ten OSVALDO BATISTA

2º Ten PAULO RODRIGUES DE MORAIS

2º Ten TOMIO SUZUKI

2º Ten ZEFERINO DE CAMPOS

Subten ANDERSON MARIANO BENTO

Subten JOAQUIM TEODORO DAMASCENO

Subten NORBERTO ALBERTONI

Subten WILSON STECHER

1º Sgt ANTONIO ROCHA

1º Sgt CLAUDIO COSTA MANSO

1º Sgt ENIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA

1º Sgt LUIZ CARLOS ESTEVAM

27/5/2021

20/7/2021

19/3/2021

19/5/2021

4/7/2021

6/7/2021

22/7/2021

17/4/2021

1/7/2021

20/6/2021

21/7/2021

18/7/2021

31/7/2021

15/7/2021

6/7/2021

28/7/2021

26/7/2021

27/4/2021

042373-4

030940-A

044933-4

791808-9

853000-9

773173-6

782428-9

811660-1

082224-8

866501-0

086962-7

865223-6

886342-3

781483-6

1º Sgt FERNANDO LUCIANO K. MENEZES

2º Ten CARLOS GOMES

3º Sgt ELCIO INOCENTE

3º Sgt BENEDITO IVAN ANDRADE TOLEDO

3º Sgt CEZAR MITSUO LUIS LEANDRO SILVA

3º Sgt GERSON RODRIGUES

3º Sgt JOAO ALEIXO DE CASTRO FILHO

3º Sgt JOSE CARLOS PEREIRA

3º Sgt JUAREZ ROSA

3º Sgt MARCIO LUIS DE LIMA

Cb ALVARO GERALDO

Cb MAURICIO DA ROCHA

Sd ALEXANDRE PIMENTEL DENEBERGER

Sd NILSON FARIA

Pens ALZIRA CABRAL BELTRAME

Pens ELZA GANDIOL PEREIRA

Pens MERCEDES SANDIN PEREIRA

Pens ROSA MUGNAINI MARTINS
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O Salão Social da AOMESP fica no primeiro andar da Sede
à Rua Tabatinguera, 278 - Centro. Espaço climatizado com
capacidade para abrigar 300 pessoas sentadas, dispõe de
mesas e cadeiras de ferro e vidro. No lado oposto à entrada
está um palco para grandes bandas e banheiros masculino e
feminino. Disponibiliza telão, sistema de som e iluminação
completos. O piso é laminado, ideal para dançar. Associados
têm preço especial. Consulte a Diretoria Social e Marketing
pelo telefone (11) 3188-7500.

ALUGUEL A PREÇO ESPECIAL
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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.




