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SIGA A AOMESP

Prezados associados,

este mês estamos publicando a notícia da aquisição do imóvel para a
instalação da Regional Araçatuba, o que se dará no início de 2022. Nos-
sa intenção era dar esta notícia no ano passado, conforme prometemos
na campanha, mas até nisso a pandemia do novo Coronavírus interferiu
negativamente. Agora, porém, com a vida voltando ao normal, em breve
teremos uma nova Regional, a décima de nossa lista. Para os associados
de Araçatuba e região, o contato com a Associação será facilitado. Eles
estão ligados à Regional Bauru, que fica a cerca de 200 quilômetros de
distância. Aproveito para cumprimentar e agradecer ao Ten Cel Silvio Or-
ti, diretor-regional de Bauru, pelo excelente atendimento, ao longo de to-
dos esses anos, aos nossos amigos de Araçatuba.

Dezembro será mês de encontros de confraternização de final de ano, e
já estamos com festas programadas em quase todas as Regionais. Os pri-
meiros associados a se reunir foram os de Ourinhos. A última festa será a
da Sede, em São Paulo. Para o ano que vem, já programamos muitas op-
ções de lazer para os associados, principalmente na Colônia de Férias.
Teremos excursões do Interior, pacotes em datas festivas, temporada aber-
ta... Este é um importante trabalho que a AOMESP realiza, sempre to-
mando o cuidado de oferecer preços baixos e ótimas condições de paga-
mento. O outro trabalho de vulto refere-se às ações, e estamos na esperan-
ça de ver vingar no ano que vem o cumprimento da ação de integralização
de 100% do ALE no padrão.

Veja ainda, neste edição, a participação da AOMESP na reunião da
FENEME, em Brasília, e uma reportagem sobre a alíquota de 10,5% do
Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais.

Boa leitura!
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SOCIAL

Sede em festa de
aniversariantes

Bolo e canção de
aniversariantes,

prêmios e baile: festa
voltou como antes.

Pela segunda vez depois de encerrado o jejum da
pandemia do novo Coronavírus, a Sede da AOMESP, em

São Paulo, abrigou a tradicional festa de aniversariantes
do mês. É verdade que a presença de público está limi-

tada pelas medidas sanitárias, mas os aniversariantes
têm seu lugar garantido. “Queremos que tudo volte ao nor-

mal o mais rápido possível”, disse o presidente da Diretoria Execu-
tiva, Cel PM Jorge Gonçalves. “Vamos fazer tudo com segurança

para o bem de todos.”
A festa teve bolo para o “parabéns a você”, distribuição de

presentes aos aniversariantes, sorteio de prêmios e música ao
vivo. Muitos casais foram à pista para dançar e matar a saudade

dos bailes que a AOMESP realizava e voltará a realizar em breve.
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ADMINISTRAÇÃO

Regional Araçatuba será instalada
no começo de 2022

Pandemia atrasou o cumprimento de promessa de
campanha feita pelo Cel Jorge Gonçalves em 2019.

Imóvel acaba de ser adquirido e foi totalmente
reformado. Está pronto para uso!

A 10ª Regional AOMESP, em Ara-

çatuba, a 520 quilômetros da Capi-
tal, será inaugurada no começo do

ano que vem, em fevereiro. O imóvel
tem 165 metros quadrados de área

construída, quatro salas e três banhei-
ros, cozinha e salão onde serão rea-

lizadas as festas de aniversariantes
do mês. A AOMESP adquiriu também

o terreno vizinho, com área de 240
metros quadrados, que será utilizado

como estacionamento e posterior am-
pliação, se necessária.

A nova regional AOMESP será ins-
talada muito tempo depois do que foi

planejado pela Diretoria. Como tudo
no mundo, a pandemia do novo Coro-

navírus dificultou este importante em-
preendimento da AOMESP que visa

dar mais comodidade e conforto para

os 1.200 associados daquela região.
A Regional Araçatuba está nos pla-

nos da Diretoria desde 2019. Foi num
jantar de confraternização que o pre-

sidente da Diretoria Executiva, Cel PM
Jorge Gonçalves, prometeu que a re-

gional seria instalada no
início do novo mandato.

Só agora está sendo pos-
sível.

A mais nova regional
da AOMESP está localiza-

da na zona central da ci-
dade, com fácil acesso,

a pequena distância do
quartel do Comando de

Policialmento do Interior,
CPI/10 da PMESP.
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JURÍDICO

A AOMESP mantém contrato de prestação de serviço
com o Escritório Negri Advogados Associados visando as-

sistência jurídica nas seguintes áreas de Direito Adminis-
trativo, Direito Civil, Direito Trabalhista, Direito Penal, Direi-

to Penal Militar e Direito Previdenciário.
Na área do Direito Penal, de acordo com o contrato de

prestação de serviço e o Regimento Interno da AOMESP,
não haverá atendimento em caso de crimes tipificados co-

mo hediondos. Cabe destacar que não há atendimento ju-
rídico em prol de dependentes contra o próprio associado

nem associado contra outro associado.
Em caso de falecimento do associado, os dependentes

só terão atendimento caso se tornem sócios, pois após o
falecimento do sócio se encerra o “vínculo” do dependente

com a AOMESP.
Para o atendimento jurídico é necessário o prévio

agendamento diretamente no Escritório através dos telefo-
nes: (11) 3101-0423 / 2665 / 0598, ou através do email

contato@negriadvogados.com.br, informando o nome, CPF
e o assunto. O atendimento sem agendamento somente

Atendimento jurídico AOMESP
Orientações a serem observadas pelos associados em caso
de necessidade de atendimento jurídico.

será possível em caso de urgência judicial ou administrati-
va a ser avaliada por um advogado do escritório Negri Advo-

gados ou pelo Diretor Jurídico da AOMESP.
O associado residente no interior deverá fazer contato

com a sua respectiva regional, visto que algumas têm aten-
dimento jurídico através de escritório contratado na própria

cidade, para receber instruções mais detalhadas de como
será o atendimento jurídico, geralmente não há desloca-

mento de associado residente no interior para atendimen-
to em São Paulo, Capital.

Despesas
O associado pagará os honorários advocatícios em caso

de êxito na ação com ganho patrimonial, ou em caso de

perda da ação individual a sucumbência judicial a ser esti-
pulada pelo Poder Judiciário.

Ações temerárias
O Escritório se reserva, conforme estabelecido na Lei nº

8.906/94, o direito de evitar ações de mérito temerário,

conforme avaliação de cada caso.
Feito o agendamento o associado (a), no dia do atendi-

mento deverá retirar um memorando de apresentação na
AOMESP, para apresentação no Escritório Negri Advogados.

Cel PM Vanderlei de Campos Segundo
Diretor Jurídico AOMESP
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REPRESENTATIVIDADE

Reunião com associados de
Ourinhos renova relacionamento

A AOMESP, por meio de sua Regi-

onal Bauru, realizou no dia 26 deste
mês reunião de confraternização de

final de ano com 31 associados de
Ourinhos. Foi um dia de muita chuva

na região, o que prejudicou o com-
parecimento dos cerca de 90 que es-

tavam inscritos.
Mesmo assim, o encontro foi mui-

to produtivo porque serviu também
para fortalecer o bom relacionamen-

to  da Diretoria com os associados. O
Ten Cel Silvio Orti, diretor-regional em

Bauru, à qual Ourinhos está ligada,

disse que mais eventos como este
serão realizados rotineiramente

No encontro deste mês, as con-
versas giraram em torno das ações,

benefícios e demais serviços presta-

dos pela Associação, e também so-
bre Previdência e campanha por re-

posição salarial. Os associados man-
terão contato com a Sede por meio

de grupo de WhatsApp.

Deputado e vereador
na Regional Campinas

No dia 25 deste mês, a Regional Campinas da AOMESP cedeu o sa-
lão social para uma conversa do deputado Major Mecca e do vereador

em Campinas, Major Jaime, com os policiais militares. As assessorias
dos parlamentares convidaram associados de todas as entidades PM.

Mecca e Jaime falaram da importância do engajamento dos policiais
na Política, em defesa dos interesses da categoria, e incentivaram a

adesão à campanha por reajuste salarial liderada pelo Major Mecca.
Eles também esclareceram várias dúvidas da plateia, notadamente a

respeito do Sistema de Proteção Social dos Militares e sobre eleições.

Os parlamentares
receberam mimo da
Regional AOMESP
que lhes foi entregue
pelo diretor-regional
Cap Avelino.

O deputado Major Mecca falou de sua
insistência em cobrar do governador Doria

o cumprimento da promessa de
campanha  em relação aos salários dos

policiais militares.
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COLÔNIA

Rio Preto fecha
temporada de
excursões

A excursão da Regional São José
do Rio Preto, realizada no início des-

te mês, foi a última do ano. Dois ôni-
bus lotados levaram os associados

para cinco dias de muita diversão na
praia e nos arredores.

Encerrado o período de excursões
do Interior, a administração da Colô-

nia passa a preparar tudo para a alta
temporada de verão, Natal e Réveil-

lon, ambos com lotação esgotada e

lista de espera enorme! Em seguida,
vem o Carnaval.

A temporada 2022 das excursões
do Interior começa em março. As via-

gens já estão sendo organizadas. Os
interessados devem procurar as regio-

nais para confirmar presença.
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BENEFÍCIOS

Seu Cartão nas drogarias
São mais de 23.000 drogarias creden-

ciadas em todo o Brasil que aceitam o Car-
tão AOMESP Saúde. Ele garante desconto de no míni-

mo 30% em medicamentos. A lista completa das drogarias, separada por cida-
de, 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 Aten-

dimento nos telefones 4000-1640 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-
836-8836 (demais localidades) para desbloquear. É simples, rápido e lucrativo.

Todos os associados AOMESP, por-
tadores do Cartão AOMESP Saúde,

têm até o dia 31 de dezembro para
realizar check-up médico em condi-

ções muito especiais. Será concedi-
do desconto de 20% em toda a rede

de laboratórios para extensa lista de
exames incluindo hemograma com-

pleto, glicemia de jejum, colesterol
total, HDL, VLDL, LDL, PSA Livre e To-

tal, colpocitologia e muitos outros.
Aproveite a oportunidade. O che-

ck-up médico anual faz toda a dife-
rença na prevenção e identificação

precoce de doenças. Exames preven-
tivos aumentam as chances de trata-

mento e recuperação. Com saúde
não se brinca!

Agendamento
É preciso agendar consulta médi-

ca. Ligue para a Tem Saúde nos tele-

fones 4000-1640 (capitais e regiões
metropolitanas) ou 0800-836-8836

(demais localidades). Em até 48 ho-
ras você receberá indicação de até

três médicos e laboratórios de sua
região, para escolher.

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

de. Solicite Nota Fiscal ou recibo do
médico e do laboratório porque o va-

lor dos exames pode ser deduzido de
sua declaração de IR.

Aproveite a campanha
de check-up médico



11CLARINADAS DA TABATINGUERA - NOVEMBRO/2021

SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL

A decisão do Supremo

Tribunal Federal (STF) sobre
a alíquota do Sistema de Pro-

teção Social dos Militares
Estaduais agitou as associa-

ções, os policiais militares e
os advogados. O que o STF

disse, no começo do mês, é
que o governo federal não

pode estabelecer a taxa de
contribuição, que isto é prer-

rogativa dos Estados e, por-
tanto, parte da Lei 13.954/2019 é

inconstitucional. Ou seja, a alíquota
de 10,5% sobre o salário (ou qual-

quer outra) deve ser definida pelos
Estados por meio de Lei.

A decisão do STF ensejou muitos
discursos e tomadas de decisão. Há

associações que entraram com Man-
dado de Segurança Coletivo, há poli-

ciais militares que entraram com ação
individual. Em todos os casos, que-

rem a volta ao sistema antigo (taxa-
ção só sobre o que excede o teto do

INSS) e a recuperação daquilo que
foi pago a mais. Eis aqui uma grande

questão a ser resolvida.

STF declara inconstitucional alíquota
definida pelo governo federal

Com a decisão, há associações e policiais militares entrando com
ação para reaver o que foi pago além do sistema anterior. Estados
terão de legislar sobre o tema. AOMESP vai esperar para decidir se
entra ou não com Mandado de Segurança Coletivo.

Só por Lei estadual
Sobre a taxação, o certo é que os

Estados poderão legislar sobre o as-

sunto através de lei complementar es-
tabelecendo sobre a taxa a ser apli-

cada sobre os salários dos policiais
militares. O Rio Grande do Sul já fez

isso no começo do ano, e hoje aplica
tabela progressiva que vai de 7% a

22%.
O governo paulista ainda não se

pronunciou, mas poderá fazer isso.
Hoje, o que se desconta dos policiais

militares é inconstitucional, como dis-

se o STF. Então será preciso

definir a situação. O Estado
pode manter os 10,5%, po-

de cobrar menos ou cobrar
mais, ou implantar uma ta-

bela progressiva. Mas isso
tudo por meio de Lei.

Outro problema é sobre
o que foi pago neste tempo

todo. Ao entrar em vigor, a
Lei 13.954/2019 acabou

com o sistema antigo e ins-
tituiu o Sistema de Proteção Social.

Começou do zero. Portanto, como
definir “o que foi pago a mais” como

querem algumas entidades e os ad-
vogados? Coisa para ser decidida nos

tribunais.

AOMESP aguarda
A AOMESP decidiu esperar para

decidir se vai entrar com Mandado de
Segurança Coletivo ou não. Primeiro

vai aguardar o que o governo vai fa-
zer. Depois, analisará se cabe reque-

rer judicialmente a devolução de va-
lor, o que fará por meio de Mandado

de Segurança Coletivo.

@www.aomesp.com.brAOMESP NAS REDES SOCIAIS
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REAJUSTE SALARIAL

Governador sinaliza bônus
para pessoal da Ativa

Representantes de associações

PM e de sindicatos das forças de se-
gurança do Estado de São Paulo reu-

niram-se no dia 18 deste mês na pra-
ça Vinícius de Moraes, no Morumbi,

para o terceiro ato público em prol
do reajuste salarial. A campanha é

liderada pelo deputado estadual Ma-
jor Mecca (PSL) e conta com apoio

de 22 entidades.
Depois de breves palavras no lo-

cal do encontro, os manifestantes ca-
minharam em direção à Rede Ban-

deirantes de Televisão, que fica pró-
xima do Palácio dos Bandeirantes. Ali,

criticaram o governador que até ago-
ra não cumpriu sua palavra de reajus-

tar dignamente o salário dos policiais
(São Paulo está no último lugar no

ranking nacional de remuneração das

Depois da manifestação das forças de segurança, governador foi a
programa da Rede Bandeirantes para dizer que vai anunciar
“recompensa para quem trabalha”. Entidades PM interpretaram
que veteranos e pensionistas não terão nada este ano.

polícias), falaram das péssimas con-

dições financeiras de todos os inte-
grantes das forças de segurança e

exigiram reajuste.
No começo da noite, em entrevis-

ta ao apresentador José Luiz Date-
na, no programa "Brasil Urgente", o

governador disse que não haverá re-

ajuste salarial este ano (por conta de

decreto do governo federal em tem-
pos de pandemia do Coronavírus),

mas que "o pessoal que trabalha" se-
rá recompensado. O deputado fede-

ral Capitão Augusto alertou que o go-
verno vai implantar política de bônus

só para o pessoal da Ativa.
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INSTITUCIONAL

O vice-presidente da Dire-

toria Executiva da AOMESP, Cap
PM Marco Aurélio Ramos de

Carvalho, participou de reunião
da FENEME – Federação Naci-

onal de Entidades de Oficiais
Militares Estaduais realizada

em Brasília no dia 10 deste
mês. O encontro foi reservado

para atualização das informa-
ções sobre os diversos proje-

tos em andamento no Congres-
so Nacional que afetam diretamente

as polícias e os policiais e bombei-

AOMESP participa de reunião
da FENEME em Brasília

Dirigentes de 25 associações filiadas conversaram com deputados
sobre os projetos em andamento. Presidente da FENEME elogiou
presença da AOMESP, a maior entidade filiada à Federação.

ros. Participaram 25 associações re-

presentativas de policiais e bombei-
ros militares de todo o País.

Atualização
Na parte da manhã, o

Ten Cel CBMRS Roger

Nardys de Vasconcellos,
diretor de Assuntos Jurídi-

cos da FENEME, falou so-
bre o Sistema de Proteção

Social dos Militares; em

seguida, foi a vez dos deputa-

dos federais General Peternelli
(relator do projeto de reforma

do Código Penal Militar, Cap
Augusto (relator do projeto da

Lei Orgânica) e Cel Tadeu (re-
lator do projeto de reforma do

Código de Processo Penal Mi-
litar).

Na parte da tarde, falaram
os deputados Delegado João

Campos e Capitão Derrite. De-
pois foi a vez do Cel PMESP Elias Miler

da Silva explicar as principais mudan-
ças do Código de Processo Penal, da

Lei Orgânica, do Acesso Único, da Re-
forma Administrativa e do Código Elei-

toral. Depois, os dirigentes falaram a
respeito de suas associações, as re-

alizações e projetos. Representantes
da Tem falaram dos benefícios do

Cartão AOMESP Saúde.

Maior filiada FENEME
O Cel PMSC Marlon Jorge Teza,

presidente da FENEME, elogiou a pre-
sença do vice-presidente Cap Marco

Aurélio na reunião. “A AOMESP é a
maior entidade filiada à FENEME,

tem presença sempre atuante nas
reuniões, e isso abrilhanta e engran-

dece nossos encontros”, explicou. O
vídeo foi publicado na página AOMESP

no Facebook.

FENEME reuniu 25 associações filiadas.

Cap Marco Aurélio (à esquerda) e Cel Marlon
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SPPREV

No ano que vem, todos os que

recebem pela SPPREV deverão reali-
zar o Censo Previdenciário. É obriga-

tório para todos sob pena de suspen-
são do benefício conforme Portaria

SPPREV 236, de 16 deste mês.
Não se trata de recadastramento

pura e simplesmente. Em 2022, os
beneficiários terão de fazer os dois:

Censo e Recadastramento.

Censo
Logo em janeiro, acesse a SPPREV

pelo site (www.spprev.sp.gov.br) e cli-
que no canal “Serviços Online aos Be-

neficiários” para fazer a Atualização
Cadastral Online. Ao concluir a atua-

lização do cadastro, o sistema emiti-

No ano que vem, serão obrigatórios o
Censo e o Recadastramento.

rá um comprovante que poderá ser

salvo no computador do beneficiário
ou impresso.

Para acessar o sistema, é neces-
sário entrar com login e senha. Em

caso de esquecimento, é possível
reiniciar a senha na opção “Esqueci

a Senha”. Se preferir, o beneficiário
poderá entrar em contato com o Tele-

atendimento (0800-777-7738 - liga-
ções gratuitas de telefones fixos) ou

(11) 2810-7050 para ligações tari-
fadas de celulares.

Recadastramento
É como vem sendo feito todos os

anos no mês do aniversário. Basta

dirigir-se a uma agência do Banco do

079808-8

037532-2

065776-0

065015-3

021723-9

773330-5

772978-2

770214-A

863649-4

019004-7

027811-4

013370-1

18/9/2021

23/10/2021

25/7/2021

25/10/2021

12/6/2021

25/10/2021

12/11/2021

16/8/2021

3/11/2021

26/10/2021

12/8/2021

1/11/2021

Ten Cel FABIO LOPES AZEVEDO

1º Ten ODAIR FERREIRA GOMES

1º Ten TIM TONIN SANTONINI

2º Ten VICENTE TEIXEIRA DE CARVALHO

2º Ten ANTONIO CAVALCANTE

2º Ten ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS

2º Ten LUIZ CARLOS DA ROCHA

2º Ten JOAO RUFINO LIMA

Subten CELSO BUZATTO

1º Sgt EDUARDO MESQUITA

1º Sgt ONERIO ALVES

1º Sgt ULERIK ILEK
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1º Sgt VALDIR FONTANEZI FERREIRA

3º Sgt JOSE CARLOS SOBRINHO

3º Sgt JOSE RONALDO DA SILVA

Cb SIDNEY PEREIRA DOS SANTOS

Sd NELSON FERREIRA CABRAL

Pens CARMEN ADELINDA LAGO

Pens GERALDINA RODRIGUES

Pens MARIA CARMELITA DA SILVA

Pens MARIA JOSE DOS SANTOS

Pens NORMA CLARICE M. MARCELINO

Pens VERA MARQUES DAS NEVES

Pens VERONICA NENARTAVICIUS
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Brasil ou unidade da SPPREV. Deve
ser apresentado um documento ofi-

cial de identificação com foto (RG,
RNE, CNH, Carteira de Trabalho, pas-

saporte...). A SPPREV só aceitará do-
cumento que permita a identificação

visual do beneficiário.

Não deixe de fazer os dois proce-
dimentos. Se fizer apenas um, esta-

rá sujeito à suspensão do benefício.



ESTACIONAMENTO ASSOCIADOS - 2 HORAS GRÁTIS.




