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SIGA A AOMESP

Prezados associados,

aquilo que era esperado confirmou-se: todos nós estamos cansados de
ficar presos em casa, escondidos do vírus. Foi o que vimos na nossa Co-
lônia de Férias em duas oportunidades este mês, a excursão dos associa-
dos de Campinas e a Festa da Primavera. Lotação completa, passeios,
atividades e praia, mas tudo sob a proteção da higiene das mãos, da
máscara facial e do distanciamento. A agenda da Colônia está pratica-
mente fechada no que toca a excursões, a festa do Dia das Crianças vai
receber muita gente, e o Natal e Réveillon vão encerrar o ano com muita
alegria e confraternização. Graças a Deus estamos tendo a nossa liberda-
de de volta, e para mantê-la precisamos continuar atentos e “armados”
contra o vírus.

No campo institucional, participamos de uma importante audiência
pública organizada pelo deputado estadual Major Mecca visando princi-
palmente o rajuste salarial merecido reivindicado por todas as associa-
ções e sindicatos das forças de segurança.

Destaco nesta edição a Nota que está na página 12. É uma resposta a
todos os associados, que já foi dada à época mas que agora voltou à ce-
na depois de uma notícia de associação coirmã. Nós desistimos da ação
depois que o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo afirmando que os
PM não têm direito à incorporação da URV. Ganhamos aqui no TJSP
mas a derrota era certa no STF. Por isso, desistimos. Investimos nossos
esforços e recursos naquilo que é certo – como na vitoriosa ação dos adi-
cionais temporais Quinquênio e Sexta-parte, que todo mundo está rece-
bendo, e na incorporação de 100% do ALE no Padrão que está à espera
da “ordem de fazer”.

Vamos em frente.
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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

Nascidos em Junho e Outubro
devem recadastrar-se em outubro

No dia 26 do mês passado, a

SPPREV publicou no Diário Oficial a
retomada da obrigatoriedade do re-

cadastramento que estava suspenso
por causa da pandemia do novo Co-

ronavírus. O recadastramento reco-
meçou este mês.

Em outubro, devem recadastrar-
se os nascidos em Junho e Outubro.

Em novembro, deverão recadastrar-

@www.aomesp.com.brAOMESP NAS REDES SOCIAIS

se os nascidos em Julho e Novem-

bro. Em dezembro será a vez dos nas-
cidos em Agosto e Dezembro. A par-

tir de janeiro do ano que vem, todos
na data do aniversário como era an-

tes da pandemia.
Quem não fizer o recadastramento

terá o pagamento do benefício sus-
penso até que a situação esteja re-

gularizada.

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.
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Seu Cartão
nas drogarias

São mais de 23.000 drogari-

as em todo o Brasil credenciadas
para aceitar 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, apresente 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 telefones 4000-1640 (capitais e regiões metropolita-

nas) ou 0800-836-8836 (demais localidades) para desbloquear. É simples,
rápido e lucrativo.

Cartão AOMESP Saúde
no Outubro Rosa

Está em andamento a campanha

de prevenção e de diagnóstico pre-
coce do câncer de mama e de colo

de útero por meio do Cartão AOMESP
Saúde. Até o dia 31 de outubro, mu-

lheres que têm vínculo com a AOMESP
(associadas e dependentes de asso-

ciados) podem passar por consulta
com ginecologista, em consultórios e

clínicas particulares, pagando apenas
R$ 70,00.

Cuide de sua saúde para não ter
de cuidar de sua doença no futuro. A

iniciativa da parceria AOMESP/Tem,

que administra o Cartão AOMESP
Saúde, junta-se ao apelo mundial

“Outubro Rosa” de alerta a todas as
mulheres. Prevenir é sempre melhor

que remediar.
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.

BENEFÍCIOS

O Cartão AOMESP Saúde é o mais
novo benefício da AOMESP

oferecido sem custo a todos os
associados. Mais de 22 mil estão

utilizando o Cartão e obtendo
descontos que superam em muito

o valor da mensalidade.
O Cartão também possibilita ao

associado pagar com preços muito
especiais consultas médicas,

serviços odontológicos e
laboratoriais.

O Cartão AOMESP Saúde é um
plano familiar, sem limite de idade,

em que são atendidos o
associado, o cônjuge e os filhos.

Mais de 22 mil
associados estão

utilizando
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Regional
Campinas abriu
a temporada

Associados e convidados da Regional Campinas estiveram
na Colônia no período de 9 a 13 deste mês abrindo a tempo-

rada das excursões do Interior no segundo semestre, agora
com a Colônia liberada para pre-

encher todas as unidades. Foram
cinco dias de muitas atividades,

alegria e confraternização.
A agenda de excursões da Co-

lônia está lotada até o final des-
te ano. Se você ainda não se ins-

creveu, procure sua regional. To-
das estão com viagem marcada

para este passeio imperdível. É
possível ainda encontrar vagas.

COLÔNIA
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COLÔNIA

Festa da Primavera
com lotação total

Pela primeira vez depois de quase dois anos de pan-
demia, a Colônia de Férias da AOMESP operou com capa-

cidade total de hospedagem no prédio principal (o Anexo
está em reforma). Os associados e seus familiares apro-

veitaram todos os momentos dos passeios e das atrações.
Música ao vivo às refeições, comida e bebida à vontade e

bingo com cartelas grátis encantaram os hóspedes.
Para ir à praia e voltar, os hóspedes contaram com o

apoio do trenzinho da AOMESP, que sai de meia em meia

hora. É um trajeto curto, cerca de 500 metros, e ninguém
dispensa a carona. O ponto alto do final de semana foi o

passeio de barco pelo Rio Negro (foto acima), com duas
horas de navegação, em barcos confortáveis e seguros.
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ADMINISTRAÇÃO

AOMESP retoma atividades
Durante todo o período da pande-

mia do Coronavírus, a AOMESP se-
guiu à risca todas as determinações

do governo do Estado e das autorida-
des sanitárias. Fechou quanto tinha

de fechar, reabriu quando recebeu
sinal verde.

Agora, com a reabertura, não está
sendo diferente. A Colônia está tra-

balhando normalmente com 100% da
capacidade de hospedagem, as ati-

vidades administrativas na Sede e nas
regionais voltaram à rotina.

Na parte social, estão autorizadas
as festas de aniversariantes e as fes-

tas de confraternização de fim de ano.

A primeira regional a ho-

menagear os aniversa-
riantes será Bauru, já

no dia 8 do mês que
vem; em seguida, a

Sede fará a festa no dia
19. As confraterniza-

ções de fim de ano es-
tão sendo programadas

na Sede e nas Regio-
nais. Assim que o calen-

dário for definido, será divulgado.
Em todos esses encontros, o Pro-

tocolo Sanitário será cumprido à ris-
ca: número de pessoas, uso de más-

cara facial e disponibilização de álco-

ol em gel. Só não será permitido dan-
çar. Bailes continuam proibidos até

que o governo autorize.

Confraternização da Regional
Santos em dezembro de 2018.
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REPRESENTATIVIDADE

AOMESP participa de
audiência na Alesp

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

Dirigentes das entidades represen-
tativas das forças de segurança do Es-

tado (polícias Militar, Civil, Científica
e Penal) participaram de audiência pú-

blica promovida pelo deputado esta-
dual Major Mecca. O ato foi realizado

na Assembleia Legislativa no dia 30
deste mês e teve como tema princi-

pal “melhorias para a Segurança Pú-
blica”.

O deputado insistiu várias vezes na
união das forças de segurança para

cobrar do governo o pro-
metido reajuste salarial.

“Não dá mais, já ultra-
passamos a barreira do

suportável”, gritou . “Não somos tra-
tados com dignidade, aposentados

não valem nada para este governo,
estamos à míngua”.

A audiência pública marcou o iní-
cio da luta pelo reajuste salarial a ser

encampada pelas associações e sin-
dicatos das forças de segurança. A

estratégia ainda será definida, poden-
do haver campanha em jornais e mí-

dias sociais e chegar até manifesta-
ção em praça pública. Em setembro

de 2019, na praça da Sé, mais de
20 mil policiais protestaram contra a

ameaça de quebra de paridade, pelo
governo.
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DIREITOS PM

Associados da AOMESP têm per-

guntado ao Departamento Jurídico se
a Associação entrou com ação para

incorporação da URV no salário dos
PM. Esta questão trata de recebimen-

to dos valores provenientes da con-
versão a menor da moeda, em 1994,

o que supostamente gerou prejuízo
ao padrão remuneratório dos milita-

res estaduais.
A AOMESP entrou com esta ação,

sim, e ganhou em primeiro grau.  Só
que o STF decidiu que os PM não têm

direito à incorporação porque rece-

AOMESP também entrou
com ação da URV

bem salário de mês vencido, o que já

corrige perdas. Por isso, a AOMESP
optou por desistir da ação.

Ganhar em primeiro grau não sig-
nifica vitória definitiva; é a tal “execu-

ção negativa”. Ganha mas não leva.
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13/8/2021

27/6/2021

20/8/2021

1º Ten BENEDICTO CHRIGUER BERNARDES

1º Ten BENEDITO GONCALVES DE ARRUDA

1º Ten ROBERTO BOSSIO

1º Ten WALDEMAR GALDINO

2º Ten JOSE DE ARAUJO NEVES

2º Ten JOSE LOPES

Subten ANTONIO JAYME

1º Sgt LUIZ ARAUJO BRAGA

1º Sgt LUIZ SANGALI VENANCIO

1º Sgt ANTONIO VALVERDE MORENON
EC

R
O
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G

IA

1º Sgt IVO JOLLO

1º Sgt VALDIR DE OLIVEIRA

1º Sgt XERXIS SINHORELLI

3º Sgt ELISEU APARECIDO S.PARREIRA

3º Sgt ORLANDO DE ARRUDA

Cb JOSE LUIZ NARDI

Pens ELZA FERREIRA SUMELE

Pens ROSA FURLAN PICCININI

Pens TERESA DE JESUS MORAES

035307-8

077548-7

020743-8

880725-6
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088799-4

28/8/2021

29/7/2021

31/7/2021

28/7/2021

12/8/2021

10/8/2021

14/8/2021

1/8/2021

4/9/2021

MANTENHA-SE ALERTA.
A PANDEMIA DO
CORONAVÍRUS
NÃO ACABOU!
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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.




