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SIGA A AOMESP

Prezados associados,

dentre as várias notícias boas desta edição, vou destacar três. A pri-
meira delas é o andamento de nossa ação de integralização de 100% do
ALE no nosso padrão salarial. Já faz tempo que estamos falando que o
governo não tem defesa, que a ação é vitoriosa e que a ordem para cum-
primento é apenas uma questão de tempo. Agora, com a decisão do STJ,
o processo deve caminhar para o STF apenas para cumprir o protocolo.
Como o assunto é de interesse local, vai prevalecer aquilo que foi decidi-
do pela Justiça de nosso Estado. Não deixem de ler o esclarecedor artigo
do nosso advogado, Wellington Negri da Silva. As duas tabelas que estamos
publicando, sobre os frutos que esta ação vai nos proporcionar, é para
que todos tomem conhecimento daquilo que virá. Não são valores exatos,
é bom que se diga, mas não será muito diferente do que ali está.

Outra boa notícia desta edição é a retomada de nossas atividades que
foram interrompidas pela pandemia do coronavírus. Fizemos nossa pri-
meira festa de aniversariantes na Sede, assim como ocorreu na Regional
Bauru. Foi uma alegria muito grande ver os associados reunidos nova-
mente. E esta mesma alegria foi vista em nossa Colônia de Férias na Festa
das Crianças e nas excursões de três regionais (Taubaté, Ribeirão Preto e
Bauru). As excursões, especialmente programadas para os associados do
Interior, têm sido um sucesso. E aproveitamos para definir os pacotes do
ano que vem. As regionais já estão se organizando.

Por fim, destaco a campanha pelo reajuste salarial. Pela primeira vez,
vemos todas as forças de Segurança de nosso Estado unidas em torno de
um causa. Os policiais paulistas têm um salário muito ruim, estamos em
último lugar na tabela de remuneração do País, e estamos pleiteando jun-
to ao governo um reajuste digno, que merecemos.
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JURÍDICO

A 1ª Turma do Superior Tribunal
de Justiça decidiu pelo “não reconhe-

cimento” do recurso da Fazenda es-
tadual e da SPPrev na ação de inte-

gralização de 100% do ALE no salá-
rio-padrão dos policiais. A decisão foi

dada em julgamento de um agravo
interno contra decisão anterior do STJ

favorável à AOMESP.
Agora, é aguardar o trânsito em

julgado. O processo tem de passar
pelo Supremo Tribunal Federal (STF),

um ato de cumprimento de rito, ape-

ALE 100%: a um passo do
cumprimento da sentença

nas. O assunto é reconhecidamente
de interesse local (Estado de São

Paulo), e não há questão constitucio-
nal a ser discutida. Não é possível es-

timar em quanto tempo o STF vai se
pronunciar.

De qualquer maneira, depois de
analisado pelo STF (com decisão fa-

vorável à AOMESP e a seus associa-
dos), o processo vai voltar para São

Paulo, possibilitando o cumprimento
da sentença.

A ação foi vitoriosa em 2016, e

até hoje os advogados da AOMESP
travam batalha pela incorporação.

Vários recursos foram impetrados pe-
la SPPrev e pela Fazenda, todos ne-

gados. A decisão que jogou uma pá
de cal no assunto foi proferida pelo

ministro Sérgio Kukina, do STJ, em
junho deste ano, a favor da AOMESP.

A Fazenda e a SPPrev tentaram
revogar a decisão, o que lhes foi ne-

gado agora.
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ALE 100%: veja quanto o associado
AOMESP poderá receber a mais.

ADICIONAIS
(quinquênios)POSTO

CRÉDITO MENSAL
EM HOLERITE

Soldado 1
2
3
4
5
6
7

777,00
814,00
851,00

1.036,00
1.079,17
1.122,33
1.165,50

Cb a Subten 1
2
3
4
5
6
7

819,00
858,00
897,00

1.092,00
1.137,50
1.183,00
1.228,50

Aluno 1
2
3
4
5
6
7

971,25
1.017,50
1.063,75
1.295,00
1.348,96
1.402,92
1.456,88

Oficiais 1
2
3
4
5
6
7

1.323,00
1.386,00
1.449,00
1.764,00
1.837,50
1.911,00
1.984,50

ALE - INTERIOR

ADICIONAIS
(quinquênios)POSTO

CRÉDITO MENSAL
EM HOLERITE

Soldado 1
2
3
4
5
6
7

971,25
1.017,50
1.063,75
1.295,00
1.348,96
1.402,92
1.456,88

Cb a Subten 1
2
3
4
5
6
7

1.023,75
1.072,50
1.121,25
1.365,00
1.421,88
1.478,75
1.534,63

Aluno 1
2
3
4
5
6
7

971,25
1.017,50
1.063,75
1.295,00
1.348,96
1.402,92
1.456,88

Oficiais 1
2
3
4
5
6
7

1.653,75
1.732,50
1.811,25
2.205,00
2.296,88
2.388,75
2.480,63

ALE - CAPITAL

JURÍDICO

ALE será totalmente incorporado ao salário-padrão dos policiais
militares associados à AOMESP. Confira nas tabelas abaixo (valores
aproximados, sujeitos a mudanças para maior em função de
reajustes) o quanto você poderá receber a mais todo mês.

O resultado de tanta luta
da AOMESP com sua vitoriosa
ação de incorporação de
100% do ALE no padrão de
vencimentos/proventos dos
policiais militares está nas ta-
belas ao lado: o holerite pas-
sará a ser acrescido destes
valores, conforme posto do
policial militar, número de
quinquênios e local de
exercício.

Esta tabela está com va-
lores aproximados e deverá
ser corrigida em virtude de
possíveis reajustes salariais.

Outro detalhe a ser ob-
servado é que somente os
associados da AOMESP farão
jus ao benefício porque assim
manda a Lei e porque a ação
é particularmente da AOMESP.

Não há prazo para que
isso venha a acontecer, mas é
um caminho sem volta. O
Estado não tem mais a quem
recorrer como vinha fazendo
até agora.

@www.aomesp.com.brAOMESP NAS REDES SOCIAIS
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Temos observado o aparecimento de alguns co-
mentaristas de ações judiciais, e sem querer frear
a inexplicável conduta dessas pessoas, cumpre-
nos apenas esclarecer alguns pontos sobre o man-
dado de segurança coletivo referente ao paga-
mento de 100% do ALE sobre o salário-base pa-
drão:

1. A ação ainda não transitou em julgado, mas
já é possível afirmar de maneira objetiva que a
procedência está assegurada de forma intangível,
ou seja, o Estado foi derrotado;

2. Não temos uma data certa para que a inci-
dência de 100% do ALE sobre o salário-base pa-
drão seja cumprida; contudo, adotaremos as me-
didas processuais para que o Estado fique obri-
gado a partir do início do próximo exercício fis-
cal, ano de 2022;

3. A ação beneficiará todos os policiais milita-
res e pensionistas, desde que associados à
AOMESP, pois o pedido assim foi delimitado; ade-
mais, o Estatuto da Associação só permite a repre-
sentação de seus associados, de forma que a rela-
ção jurídica restou travada sobre este teto subjeti-
vo, conforme assentada jurisprudência e legisla-
ção pertinentes; do contrário o Estado poderia ale-
gar ilegitimidade ativa. Neste sentido. Em outras
palavras, não acreditem na tese de que é possível
a extensão àqueles que não integrem o rol de asso-
ciados da AOMESP;

4. O cumprimento da obrigação de fazer, con-

JURÍDICO

ESCLARECIMENTO SOBRE A AÇÃO DE
"INTEGRALIZAÇÃO DE 100% DO ALE NO PADRÃO", EXCLUSIVA DA AOMESP.

Wellington Negri da Silva
Advogado

substanciada na realocação de 100% do ALE so-
bre o salário-base padrão, se dará em favor de
todos os associados da AOMESP, não sendo rele-
vante a análise sobre a data de entrada deste na
entidade, desde que anterior ao efetivo cumpri-
mento;

5. É possível que mesmo após iniciado o cum-
primento, aquele que chegar depois consiga ser
contemplando com o ALE 100%, porém é exigido
maior empenho processual do nosso escritório, o
que demanda tempo sem o recebimento atribuí-
do à ação, sendo que um único mês de atraso re-
presenta cerca de 20 mensalidades da AOMESP,
e não é incomum consumir alguns meses neste ex-
pediente, portanto, o prejuízo pode ser pouco ou
significativo;

6. A execução não poderá ser feita por outro
escritório, visto que adotaremos a mesma forma
da ação principal: será coletiva, com valores in-
dividualizados para cada associado; por esta ra-
zão, recomenda-se cuidado às propostas ou pe-
didos de informações sobre dados que não se-
jam solicitados ou declarados pelo Departamen-
to Jurídico da AOMESP ou pelo escritório Negri
Advogados Associados;

7. Nenhuma questão ventilada pelos comenta-
ristas de ações judiciais é verdadeira. Não há ris-
co de o Estado promover ação rescisória de for-
ma exitosa (ver artigo 966, do CPC/15) e o sim-
ples ajuizamento não obviaria o cumprimento da
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obrigação de fazer. Nunca houve interferência do
IRDR n. 5; aliás, a PGE já se valeu desta pífia tese,
no entanto não colheu êxito, haja vista o citado
IRDR ser inaplicável aos julgamentos tidos antes
de seu advento, também porque o IRDR n. 5 tran-
sitou em julgado sem afetar qualquer outro pro-
cesso. Cabe lembrar que o Estado se valeu desta
teoria incompatível com o processo civil, tanto que
no TJSP e no STJ, por mais de uma ocasião em
cada Corte julgadora, foram experimentados se-
guidos insucessos, bastando a simples leitura dos
embargos opostos na apelação cível do TJSP, do
recurso especial, bem como do agravo em recur-

JURÍDICO

so especial no STJ, visto que todos os julgados
fulminaram as tentativas, não remanescendo ques-
tão a ser solvida nos autos do mandado de segu-
rança coletivo e menos ainda em ação rescisória;

8. A AOMESP e o escritório Negri Advogados
Associados não se responsabilizarão por proce-
dimentos adotados fora do contexto informado
por seus canais oficiais.

Fontes: Mandado de Segurança Coletivo n.
1001391-23.2014.8.26.0053 / 13 Câmara de
Direito Público do TJSP – AREsp. 1.744.084/SP

ADMINISTRAÇÃO

No dia 7 deste mês, o presidente
da Diretoria Executiva da AOMESP, Cel

PM Jorge Gonçalves, reuniu diretores
e conselheiros para receber três visi-

tantes ilustres. Estiveram na AOMESP
o Cel PMSC Marlon Jorge Teza, presi-

dente da FENEME - Federação Naci-
onal de Entidades de Oficiais Milita-

res Estaduais (à qual a AOMESP é fili-
ada), acompanhado do assessor da

entidade, Cel PMSC Marcello Martinez
Hipólito, e o deputado estadual Ma-

jor Mecca (PSL).
Nesta reunião, tratou-se principal-

mente de temas institucionais, assun-
tos que afetam as polícias militares

e seus integrantes. O Cel Marlon des-

A partir da esquerda: Cap PM Marco Aurélio Ramos de
Carvalho (vice-presidente da AOMESP), Cel PMSC

Marcello Martinez Hipólito e Cel PMSC Marlon Jorge
Teza (assessor e presidente da FENEME), Cel PM

Jorge Gonçalves (presidente da AOMESP) e o
deputado estadual Major Mecca.

AOMESP recebe
visitantes e fala de
Congresso e Alesp

tacou a Lei Orgâ-

nica e a reforma do
Código de Processo Pe-

nal, que tramitam no Con-
gresso Nacional, além do papel da

FENEME na defesa das instituições –
a exemplo do trabalho realizado nas

discussões sobre o Sistema de Pro-
teção Social dos militares estaduais

que garantiu a manutenção da pari-
dade e da integralidade salarial.

O Major Mecca pontuou sua con-
versa na luta pelo reajuste salarial dos

policiais militares, que são “os mais

mal-pagos do País”. O deputado in-
formou sobre as manifestações que

está organizando com apoio de as-
sociações e sindicatos policiais das

forças de segurança, algo inédito na
história das polícias. Integrantes das

polícias Militar, Civil, Técnico-Cientí-
fica e Penal estão juntos. Leia mais

sobre este assunto na página 13.
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Interior lota Colônia em outubro

COLÔNIA

Associados vinculados às regionais de Bauru, Ribeirão Preto e Taubaté
lotaram a Colônia de Férias da AOMESP, em Itanhaém. O pacote foi
de cinco dias de hospedagem com pensão completa, lazer, atrações e
muita amizade e alegria. Confira nesta seleção de fotos.

Antonio Carlos de
Oliveira e Maria
de Lourdes,  de
Ribeirão Preto,

comemoraram o
61º aniversário de

casamento.
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DIA DAS CRIANÇAS

Muita alegria, lazer,
diversão e presentes

Este ano, 49 crianças participaram da festa na Colônia
de Férias Mares do Sul, da AOMESP, em Itanhaém. Suces-

so total mais uma vez! Foram dias de pouca chuva e de
muita alegria, lazer nos gramados e na praia, no salão de

festas e na área do restaurante, diversão e presentes. Pa-
pais e mamães também se divertiram com a programação

adulta oferecida à noite com bingo após o jantar. Veja mais
detalhes e fotos em www.aomesp.com.br.
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COLÔNIA

Definida a programação de excursões

AOMESP incentiva a viagem dos associados do Interior a sua
Colônia de Férias Mares do Sul, em Itanhaém. Associados já
podem procurar as Regionais para contratar o pacote.

Desde que foi lançado, o pacote

especial para os associados do Inte-
rior têm atraído cada vez mais gente.

E não é para menos: são cinco dias e
meio na Colônia sem que o turista

tenha de colocar a mão no bolso.
Tudo está previsto: hospedagem em

quarto com ar-condicionado, TV e fri-
gobar; café da manhã, almoço e jan-

tar com bebidas à vontade; várias
atrações e passeios; música ao vivo,

bingo e muita dedicação e carinho da
equipe de colaboradores.

Toda esta comodidade está sen-
do oferecida a preço muito camara-

da: o associado poderá pagar em até
dez parcelas iguais de R$ 67,20 no

cartão de crédito. Os convidados dos
associados, em até dez parcelas de

R$ 79,00. A viagem para a Colônia
será em ônibus categoria luxo, sendo

a passagem um item à parte, por de-
liberação do diretor-regional.

Todas as Regionais já estão co-
meçando a organizar as excursões do

ano que vem. Dependendo do inte-
resse dos associados, poderão ser

realizadas duas viagens, uma no pri-
meiro, a outra no segundo semestre,

evitando o período de inverno. Os in-
teressados já podem entrar em con-

tato para ver a melhor data e fechar
o pacote. É aconselhável não deixar

para a última hora.

 A Colônia oferecerá várias opor-
tunidades para outros pacotes (Car-

naval, Festa Junina, Dia das Crian-
ças e Primavera – além do pacote de

Natal e Réveillon) que serão lança-
dos logo no início do ano. Será dada

continuidade à política de oferecer o
melhor para os associados ao menor

custo possível. Desta maneira, todos
poderão passar dias agradáveis à bei-

ra-mar sem abalar as finanças.
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ANIVERSARIANTES DO MÊS

Primeira festa
da Sede

A retomada das festas de aniversariantes na Sede foi re-

alizada no dia 19 deste mês com o comparecimento de cer-
ca de 80 associados, seus familiares e amigos. Só faltou

mesmo a música para dançar (ainda
não era permitida pelas autoridades

sanitárias), mas o objetivo de reunir
os associados em clima de amizade

e confraternização foi alcançado. O
vice-presidente, Cap PM Marco Auré-

lio Ramos de Carvalho, falou das ati-
vidades que já são desenvolvidas nor-

malmente, como a Colônia de Férias
em Itanhaém, e comentou sobre o andamento das ações judiciais. Ele também

relembrou os amigos que se foram, vítimas do coronavírus, e pediu um momento
de reflexão. O presidente da Diretoria Executiva, Cel PM Jorge Gonçalves, ao

violão, cantou quatro canções em homenagem aos que partiram.

Festa teve entrega de presentes
aos aniversariantes e sorteio de

diversos prêmios.

Bauru comemora
A Regional Bauru foi a primeira da AOMESP a promover

festa de aniversariantes depois de meses impedida pela
pandemia do coronavírus. Foi realizada na noite de 8 deste

mês e reuniu cerca de 250 associados e seus familiares.
Foram momentos muito agradáveis em clima de alegria

e confraternização, reencontro de amigos e a presença de
muitos associados que visitavam a Regional pela primeira

vez. Ótima comida, cerveja gelada, música ao vivo, sorteio
de prêmios e o bolo foram muito elogiados.

O diretor-regional, Ten Cel Silvio Orti, pediu um minuto
de silêncio pelos amigos e familiares que partiram, home-

nagem que emocionou todos os presentes.
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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.

Esta campanha é só
para os homens

A parceria Cartão AOMESP Saú-

de/Tem está com uma campanha es-
pecial neste Novembro Azul, mês de

incentivar os homens a marcar con-
sulta com um urologista para fazer o

exame da próstata. O diagnóstico pre-
coce evita que possíveis problemas

evoluam para quadros mais graves e
de consequências imprevisíveis.

Todos os homens sabem da im-
portância do exame, que deve ser fei-

to anualmente. Muitos que não bus-

caram o médico por puro preconcei-

to já não estão mais neste mundo.
Se você ainda pensa que “isso não é

coisa de homem”, está na hora de
mudar. Toda doença diagnosticada no

início tem enorme chance de cura.
Portanto, aproveite a oportunida-

de e a companhia de milhares de ho-
mens que estarão fazendo a mesma

coisa. De 1 a 30 de novembro, os
associados AOMESP podem realizar

a consulta por apenas R$ 75,00.

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 urologistas, para escolher.
No dia marcado, compareça a sua

consulta com o Cartão AOMESP Saú-
de. Solicite Nota Fiscal ou recibo do

médico porque o valor da consulta po-
derá ser deduzido de sua declaração

de Imposto de Renda.
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SEGURANÇA PÚBLICA

Policiais em campanha salarial
Nos dias 15 e 27 deste mês, po-

liciais das forças de segurança (polí-

cias Militar, Civil, Técnico-Científica e
Penal) reuniram-se publicamente para

reivindicar ao governo Doria o prome-
tido reajuste salarial. Este movimen-

to vem sendo liderado pelo deputado
estadual Major Mecca (PSL) e tem o

apoio de outros parlamentares.
O primeiro ato público foi ao lado

do Quartel da Rota, e de lá seguiu
em passeata até o DHPP (Departa-

mento de Homicídios e Proteção à
Pessoa). O segundo, mais robusto, na

praça Roberto Gomes Pedrosa, em
frente ao estádio do Morumbi. O ob-

jetivo era seguir em passeata até o
Palácio dos Bandeirantes, sede do go-

verno, mas os manifestantes foram
impedidos por uma barreira da Polí-

cia Militar.
Nos dois atos, parlamentares e

representantes de associações e de

sindicatos foram unânimes em cobrar
do governador João Doria o cumpri-

mento de sua promessa de campa-
nha. Várias vezes ele disse que a Po-

lícia de São Paulo seria a segunda
mais bem-remunerada do País, o que

até agora não cumpriu. O único rea-
juste de sua gestão foi de 5% aplica-

do nos salários em 2019.
O deputado Major Mecca diz que

os policiais estão abandonados pelo
governo Doria e estão sendo obriga-

dos a fazer “vaquinha” para sobrevi-
ver. “Queremos que você cumpra sua

palavra, governador”, exigiu. No pri-
meiro ato público, realizado este mês

ao lado do Quartel da Rota, Mecca
disse que a situação é “insuportável”.

O próximo ato público será reali-
zado no dia 18 de novembro (até o

fechamento desta edição, não havia
sido definido o local). O de encerra-

mento está marcado para o dia do a-
niversário da Polícia Militar, em 15 de

dezembro, em local a ser definido.

Barreira policial impediu os
manifestantes de chegar ao

Palácio dos Bandeirantes.
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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 o Departamenmto Social e
Marketing pelo telefone (11) 3188-7500.

ALUGUEL A PREÇO ESPECIAL

66092-2

39713-0

71872-6

29422-5

74618-5

60781-9

32962-2

24703-A

25346-4

76407-8

27/9/2021

16/9/2021

20/9/2021

3/9/2021

2/10/2021

20/5/2021

24/8/2021

7/10/2021

22/5/2021

29/9/2021

4/10/2021

17/10/2021

1/10/2021

13/10/2021

23/4/2021

15/6/2021

Maj ARISTIDES FERNANDES

Maj FRANCISCO LEODORO ALVES

Cap JOSE FERREIRA FILHO

1º Ten JOSÉ AURELIO GROTA NOGUEIRA

1º Ten JOSE PINTOR GARCIA

1º Ten SEVERINO MARQUES NETO

2º Ten WALTER NEVES

2º Ten EDMUNDO DE SOUZA TEIXEIRA

2º Ten MARIO RODRIGUES DO NASCIMENTO

Subten ANTONIO MORAES DA SILVA

1º Sgt JURANDYR CARLOS DA SILVA

1º Sgt ANTONIO CARLOS COUTO

1º Sgt BENEDITO JOSÉ ANUNCIAÇÃO

1º Sgt JOÃO MARIA DE PAIVA

1º Sgt JOSE NASCIMENTO DE JESUS

1º Sgt JOSÉ PARRA MAIRENA

N
EC

R
O

LO
G

IA

1º Sgt NORIVAL DE JESUS

1º Sgt ORLANDO BENEDITO SANTOS

1º Sgt PAULO CHAGAS DE SOUZA

1º Sgt SEBASTIÃO PEREIRA

3º Sgt JOSÉ CLAUDIO FLAUZINO

3º Sgt NATAL ROBERTO AGOSTINHO

MARIA EUNICE SAKOSIGUE S. LIMA

MÁRCIA ANTONIA SILVA GARCIA

Pens CÍCERA DAMIÃO DA COSTA

Pens DERLI DE LIMA PEREIRA

Pens GERALDA EDWIGES BARBOSA

Pens JUDITH PARANHOS CARRARA

Pens MARIA OZENA ALVES MARINHO

Pens MARIA OLIVEIRA DE MORAIS

Pens SOLEMNIA DOS SANTOS FREITAS

Pens YONICE PEREIRA SOUTO

27141-1

40813-1

21799-9

40506-0

16031-8

6786-5

45001-4

21770-A

19831-5

35837-1

780794-5

773607-0

21/10/2021

11/10/2021

7/10/2021

8/6/2021

20/9/2021

14/6/2021

26/9/2021

1/3/2021

7/6/2021

19/9/2021

6/9/2021

4/9/2021

1/8/2021

7/10/2021

19/7/2021

8/10/2021

JURÍDICO

Depois de ter a obrigatoriedade

suspensa por causa da pandemia do

Coronavírus, o recadastramento dos

beneficiários da SPPREV voltou a ser

obrigatório em setembro. A Norma foi

publicada no Diário Oficial de 26 des-

te mês. Quem não fizer o recadastra-

mento terá o pagamento do benefí-

cio suspenso até que a situação es-

teja regularizada.

Recadastramento obrigatório
O recadastramento pode ser reali-

zado na Sede e também nos escritó-

rios da SPPREV. É necessário agendar

horário pelo 0800-777-7738 (liga-

ções gratuitas de telefones fixos) e

(11) 2810-7050 para ligações tari-

fadas de celulares. O procedimento

também pode ser efetuado em qual-

quer agência do Banco do Brasil, sem

necessidade de agendamento.

DEVEM RECADASTRAR-SE...

Em novembro,
os nascidos em Novembro e Julho;

Em dezembro,
os nascidos em Dezembro e Agosto.



ESTACIONAMENTO ASSOCIADOS - 2 HORAS GRÁTIS.




