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EDITORIAL

Prezados associados,

no próximo dia 19 de fevereiro vamos inaugurar a
nossa mais nova Regional, a décima do nosso grupo.
Ela está localizada em Araçatuba, a 520 quilômetros
da Capital, e já vai nascer com cerca de 1.300 asso-
ciados que estavam ligados à Regional Bauru. Criar
uma nova regional significa dar mais conforto e aten-
ção aos associados de determinada região, que pas-
sarão a ter atendimento mais próximo e mais perso-
nalizado. Convidamos o Cel Guimarães e o Cel Moto-
oka, ambos nascidos e criados na cidade, para co-
mandar este novo empreendimento.

Há mais novidades no universo policial-militar que
quero destacar aqui. A primeira é o novo presidente
da Associação dos Cabos e Soldados, Sd Milton Vi-
eira. Ele sucede nosso grande amigo Cb Wilson, com-
panheiro de muitas jornadas, lutas e trabalho em prol
da Polícia Militar e dos policiais militares. Nosso abra-
ço ao Wilson e votos de sucesso ao Milton.
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Também houve mudança de comando na nossa
federação das entidades representativas dos policiais
militares. Quem assumiu o bastão foi o Cel Pistori,
presidente da Defenda PM, nossa coirmã. Estive na
Assembleia Eleitoral e ajudei a elegê-lo, assim como
vamos ajudar e apoiar seu trabalho que promete ser
árduo. Este é um ano “delicado”, ano de eleições, em
que nós precisaremos de habilidade para conversar
com os candidatos sempre tentando melhorias para a
nossa Polícia Militar e para os policiais militares.

Na área do lazer, convido-os para examinar os pa-
cotes especiais que estamos lançando para este ano
em nossa Colônia de Férias. Junto com as excursões
das regionais, são ótimas oportunidades para o lazer
das famílias e amigos a custo muito baixo e excelentes
condições de pagamento.

Boa leitura!
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Regional Taubaté economiza
com energia solar

A despesa com energia elétrica na
Regional Taubaté caiu a quase zero
desde que foi instalado o sistema de
captação de energia solar, no final do
ano passado. De lá para cá, o investi-
mento vem se provando seguro e ex-
tremamente vantajoso.

Pontos de luz, aparelhos de ar-con-
dicionado, computadores, geladeira e
tudo que utiliza energia vem funcio-
nando com energia solar sem proble-
mas e praticamente sem custo.

O sistema adquirido pela Regional
Taubaté é composto de 10 módulos fo-
tovoltaicos que foram instalados no te-
lhado.

Energia limpa

A Regional Taubaté
é a primeira a utilizar
energia do sol para fun-
cionar. A Diretoria está estudando o
sistema, testando sua viabilidade, cus-
tos e retorno para eventual implanta-
ção nas outras Regionais e na Sede.

Já há proposta para implantação do
mesmo sistema na Colônia de Férias
localizada em Itanhaém. Ali é onde po-
derá haver maior economia com ener-
gia, pelo elevado consumo, dada a ocu-
pação intensa verificada nos últimos
anos.

Placas instaladas no telhado
da Regional Taubaté. Na

foto menor, o inversor.
Regional passa a utilizar

energia limpa!
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Criada a 10ª Regional AOMESP - Araçatuba
Ato do Presidente foi assinado no dia 26 deste mês.
Inauguração será no dia 19 de fevereiro.

A partir de 1º de fevereiro, estarão
à  frente da mais nova Regional dois
experientes oficiais que são da cidade.
O diretor-regional será o Cel PM Ma-
nuel Alves Guimarães; o adjunto será
o Cel PM Paulo Augusto Leite Mo-
tooka.

O Cel Guimarães é bacharel em
Direito e mestre em Ciências Policiais
de Segurança e Ordem Pública pelo
Centro de Altos Estudos (CAES) da
Polícia Militar. Em 2020, candidatou-

Cel Guimarães e
Cel Motooka vão
comandar a
Regional

Está oficialmente criada a 10ª Re-
gional da AOMESP, localizada em
Araçatuba, a 520 quilômetros da Ca-
pital. O Ato de Criação foi assinado
pelo presidente da Diretoria Executi-
va, Cel PM Jorge Gonçalves, no dia 26
deste mês. A Regional será inaugura-
da no dia 19 de fevereiro, um sábado.

A nova Regional nasce com 1.300
associados de Araçatuba e Região
composta de 44 cidades. Eles estavam
vinculados à Regional Bauru, coman-
danda pelo Ten Cel Silvio Orti. A par-
tir da inauguração, o vínculo será com
a nova Regional. Todos os serviços e
benefícios oferecidos pela AOMESP
serão atendidos no novo local, inclusi-
ve reservas de Colônia, organização de
excursões, eventos, reuniões e festas

Casa está pronta
para uso. No
terreno ao lado
será construída
área de
estacionamento
para os
associados.

como as de aniversariantes do mês que
já serão realizadas a partir de março.

Imóvel próprio
O imóvel onde vai funcionar a Re-

gional foi adquirido no final do ano
passado. Trata-se de uma casa recém-

reformada com 165 metros quadrados
de área construída com quatro salas,
três banheiros, cozinha e salão. A
AOMESP também adquiriu o terreno
vizinho, com área de 240 metros qua-
drados, que será utilizado como esta-
cionamento e posterior ampliação.

se a vereador, pelo PSL. Foi eleito com
1.590 votos; atualmente é o 1º secretá-
rio da Câmara Municipal de Araça-
tuba para o biênio 2021/2022.

O Cel Motooka é bacharel em Di-
reito, bacharel em Psicologia, especia-

lista em Direito Ambiental e doutor
em Ciências Policiais de Segurança e
Ordem Pública (CAES). Ainda está no
serviço ativo da Polícia Militar. Ele já
comandou o CPI/10 (Araçatuba); é o
comandante da Polícia Ambiental.

Cel Guimarães Cel Motooka
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Sorocaba - dia 25

Sede - dia 11

Rio Preto - dia 26

Festas de aniversariantes do mês
Sede e Regionais de São José do Rio Preto e
Sorocaba homenageiam nascidos em janeiro com
bonitas festas e sorteios de prêmios

As festas de aniversa-
riantes do mês voltaram
com tudo em 2022. A
Sede manteve o calendá-
rio de festa mensal; as
regionais de São José do
Rio Preto e Sorocaba
inovaram e prometem
festas todo mês com
sorteio de prêmios (que
podem ser dinheiro vivo
como se viu na Regional
Sorocaba).

Em todos os encon-
tros, o importante foi o
clima de confraterniza-
ção, harmonia e alegria
pelo reencontro com os
amigos. Este é o espírito
da AOMESP sempre
renovado!
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Mais de 22 mil associados utilizam
o Cartão AOMESP Saúde
Aproveite você também este benefício
AOMESP. O Cartão garante desconto de
no mínimo 30% em farmácias e drogarias.

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.

A AOMESP tem reunião marcada
com a Tem Administradora de Cartões
para o início do mês que vem para tra-
tar das campanhas de saúde de 2022. É
o que vem acontecendo desde o lança-
mento do Cartão: além de garantir óti-
mos descontos nas drogarias, ele tam-
bém facilita a consulta médica e exa-
mes laboratoriais em regime particu-
lar sempre a preços muito baixos.

No ano passado foram realizadas

campanhas com cardiologistas, com
oftalmologistas, com urologistas e com
ginecologistas. Muitos associados e
associadas aproveitaram a oportunida-
de para cuidar da saúde.

Se você ainda não tem o Cartão, en-
tre em contato com sua Regional ou
com a Sede da AOMESP. Você pode
estar deixando de economizar um bom
dinheiro!
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Associados
PM e Pensionistas não associados
Convidados

Crianças até 4 anos
Crianças de 4 a 11 anos
Acima de 11 anos

TABELA DE PREÇOS - ALTA TEMPORADA
(Diária = Hospedagem + Café da Manhã)

de 1º de dezembro a 28 de fevereiro

R$ 79,00
R$ 96,00

R$ 132,00

grátis
50%

integral

Aproveite o verão na
Colônia de Férias AOMESP
Vá passar pelo menos um final de semana à
beira-mar com a família e os amigos. A Colônia
oferece completa infra-estrutura na praia (mesa,
cadeiras e guarda-sol) para você aproveitar.

O Carnaval marca o encerramento
da temporada de verão na Colônia de
Férias da AOMESP, em Itanhaém. Este
ano, o movimento tem sido intenso até
mesmo fora dos pacotes e excursões
do interior, e tudo indica que vai con-
tinuar assim ao longo de 2022. Todas
as festas (exceção de Natal e Réveillon)

Associados
PM e Pensionistas não associados
Convidados

Crianças até 4 anos
Crianças de 4 a 11 anos
Acima de 11 anos

TABELA DE PREÇOS - BAIXA TEMPORADA
(Diária = Hospedagem + Café da Manhã)

de 1º de março a 30 de novembro

R$ 59,00
R$ 72,00
R$ 99,00

grátis
50%

integral

já estão programadas e as
excursões já foram todas
agendadas para o primei-
ro semestre.

Fora das excursões e
pacotes, o associado pode
frequentar a Colônia no
momento que desejar, pe-

lo período que desejar. Se decidir
descer para a praia num final de se-
mana, poderá entrar na Colônia a
partir das 16 horas da sexta-feira e
sair até as 16 horas do domingo. Veja
nas tabelas de diárias os valores em
vigor; elas contemplam hospedagem
e o café da manhã. O restaurante
funciona no sistema self-service.

Além da praia, há várias opções

de lazer na Colônia: salão de jogos, sa-
lão infantil, conjunto aquático e o
inflável da foto ao lado para a alegria
da criançada. Todo final de semana um
artista fantasiado de “homem-aranha”
puxa a brincaderia com as crianças e
distribui algodão-doce para todos.

As reservas podem ser feitas na Se-
de, em São Paulo, nas regionais e tam-
bém na própria Colônia.
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Festas e eventos 2022
Reserve já para não perder nada durante este
ano na Colônia de Férias. Pacotes elaborados
com carinho para toda a família a preços
reduzidos e ótimas condições de pagamento.

Páscoa, Festa Junina, Primavera e Dia da Criança: pacotes
imperdíveis para o associado e sua família “esquecerem da vi-
da” na Colônia de Férias Mares do Sul, da AOMESP, em Ita-
nhaém. Todos no sistema “all inclusive” com bebidas à vontade
no horário das refeições e nos eventos. Música ao vivo, passeios,
bingo, prêmios em sorteios, brindes para adultos e crianças... tudo
foi pensado
com muito ca-
rinho, todos os
detalhes plane-
jados, experi-
ência de anos
anteriores e, o
melhor das fes-
tas, os preços e
as condições
de pagamento.

Pacotes prevêem passeios pelos pontos turísticos de
Itanhaém e navegação pelo Rio Negro: não perca!

DIA DAS
CRIANÇAS

FESTA DA
PRIMAVERA

FESTA
JUNINA

13 a 15 de outubro
10 x R$ 32,30

crianças até 10 anos grátis

23 a 25 de setembro
10 x R$ 41,80

com passeio de barco

24 a 26 de junho
10 x R$ 39,80

com passeio de trenzinho

FESTA
 DA PÁSCOA

14 a 17 de abril
10 x R$ 53,20

com passeio de trenzinho

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 Cabos e Soldados
elege novo comando
Cb Wilson deixa Associação depois de 30 anos de
mandatos. Novos diretores assumem no dia 12 de
março para mandato de 2022 a 2026.

O Sd PM Milton Vieira foi acla-
mado Presidente da Diretoria Execu-
tiva da Associação dos Cabos e Solda-
dos na noite de 28 deste mês, durante a
Assembleia Geral Ordinária Eleitoral.
Também foram eleitos os demais mem-
bros da Executiva, do Conselho Fiscal
e das Diretorias Regionais.

Pela primeira vez em 30 anos o Cb
PM Wilson Morais não estará nos ór-
gãos diretivos da entidades que vai com-
pletar 65 anos este ano. Ele continuará
participando da entidade nacional, de
cuja diretoria faz parte.

A Diretoria da AOMESP reafirma
a amizade que sempre norteou o rela-

cionamento com o Cb Wilson, amigo
de longa data, reconhecendo seu tra-
balho em prol da ACS, da Polícia Mi-
litar do Estado de São Paulo e dos po-
liciais militares.

Ao Sd Milton, que passa a ombrear

mais diretamente com as demais asso-
ciações na defesa da PMESP e dos po-
liciais militares, a mensagem é de para-
béns pela vitória e oferta de apoio da
AOMESP para que possa bem desem-
penhar sua missão.

A partir da esquerda:
Cb Wilson, Cel Jorge e
Sd Milton Vieira, novo

presidente da ACS.

Reunião com ministro Tarcísio
A convite do deputado federal Guilherme Derrite, a AOMESP participou de

reunião com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura, pré-candida-
to ao governo do Estado de São Paulo, realizada no sábado, 29 deste mês, em
Sorocaba. Foi um encontro rápido para o ministro conhecer a realidade dos poli-
ciais militares do Estado de São Paulo. O Cel PM Luiz Alberto Pezato, diretor da
Regional Sorocaba da AOMESP, representou a Associação.
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FERMESP elege nova
Diretoria e Conselho Fiscal

 Presidentes das associações PM
reuniram-se no dia 31 deste mês em
Assembleia Geral Ordinária para ele-
ger os novos dirigentes da FERMESP
- Federação das Entidades Represen-
tativas dos Militares do Estado de São
Paulo. O Cel PM Luiz Gustavo Toaldo
Pistori foi eleito Presidente (ele é pre-
sidente da DEFENDA PM), e o 2º Ten
PM Írio Trindade de Jesus foi eleito
vice-presidente (ele é presidente da As-
sociação dos Subtenentes e Sargentos).
Para o Conselho Fiscal foram eleitos
os presidentes da AFAM, da Associa-

Entidades filiadas reuniram-se no dia
31 deste mês para eleger novo
comando para o biênio 2022/2024.

ção dos Cabos e Soldados e da AOPP.

Federação
Dentre as finalidades da Federação

destacam-se “a representatividade das
entidades filiadas junto aos poderes
constituídos da União, dos Estados e
dos Municípios, defender os interes-
ses institucionais e políticos dos mili-
tares do Estado de São Paulo e de seus
pensionistas, negociar com as autori-
dades dos poderes Executivo e Le-

gislativo assuntos afetos à remunera-
ção, benefícios e reajustes salariais, le-
vando em consideração a data-base
estabelecida em Lei; e coordenar as
ações das entidades filiadas em movi-
mentos e campanhas salariais dentro
das normas e preceitos legais vigentes
no País”.

União
O novo presidente agradeceu a to-

dos pela confiança, falou de sua enti-
dade e elogiou as demais associações.
Pediu, sobretudo, a união de todos em
torno de um trabalho que pretende im-
primir em defesa da Polícia Militar e
dos policiais militares.

O Cel PM Jorge Gonçalves, presi-
dente da AOMESP, rememorou a his-
tória da FERMESP, que começou co-
mo “coordenadoria” das entidades por
iniciativa do Cel Hermes Bittencourt
Cruz, e elogiou o trabalho desenvolvi-
do ao longo dos anos.

Acima, o Cel Jorge
com o Cel Pistori,
novo presidente
da FERMESP. Ao
lado, todos os
diretores de
associações PM
que prestigiaram a
Assembleia.
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SPPREV define
datas do Censo e do
Recadastramento
Censo pode ser feito a qualquer
momento até o mês do
aniversário. O Recadastramento
deve ser feito no mês do
aniversário.

A tabela ao lado está visível no site
da SPPREV e acaba com todas as dú-
vidas acerca de prazos de Censo e de
Recadastramento.

O Censo pode ser feito a qualquer
momento, desde 1º de janeiro deste
ano, mas não deve ultrapassar o mês
de aniversário do beneficiário. Já o Re-
cadastramento deve ser feito no mês
de aniversário do beneficiário.

Faça os dois. Um ou nenhum im-
plica em suspensão do benefício.

Acesse o site (www.spprev.sp.gov.br) e clique no canal “Serviços Online aos Be-
neficiários” para fazer a Atualização Cadastral Online. Ao concluir a atualização do
cadastro, o sistema emitirá um comprovante

Para acessar o sistema, são necessários 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 Teleatendimento (0800-777-7738 - ligações gratui-
tas de telefones fixos) ou (11) 2810-7050 para ligações tarifadas de celulares.

063597-9

011990-3

067756-6

061805-5

020592-3

025492-4

076055-2

860403-7

066180-5

021212-1

832376-3

044173-2

065180-0

890770-6

031538-9

034384-6

031449-8

864279-6

12/12/2021

17/12/2021

5/1/2022

17/12/2021

23/10/2021

10/10/2021

1/10/2021

14/12/2021

31/12/2021

6/10/2021

17/1/2022

11/11/2021

10/12/2021

20/12/2021

12/12/2021

1/12/2021

20/11/2021

9/8/2021

Maj ANTONIO DE SOUZA RIBEIRO NETO

1º Ten AGUINALDO CORREA DA SILVA FILHO

1º Ten ALCIDES GOMES ROSA

1º Ten DARCY NOBILE

1º Ten FRANCISCO MENDES

1º Ten MARINO GUTIERRE DURAN

1º Ten NELSON VEIGA

2º Ten DAUER JACOBSEN SALVADOR

2º Ten ANTONIO SOLER FERRE

2º Ten JOSE ANTONIO DE FREITAS

2º Ten JOSE ELIAS DOS SANTOS PEREIRA

2º Ten WALDENOR ESTELLA CAETANO

2º Ten OSVALDO SANTOS

Subten ADOLPHO AUGUSTO URBAN

Subten MANOEL R. CARVALHO NETTO

Subten OSVALDO PEIXOTO VIANA

1º Sgt JOSE CLEMENTE LEAL

1º Sgt ANTONIO DADAO

N
EC

R
O

LO
G

IA

1º Sgt ERNESTO BARDUCHI

1º Sgt GUIDO APPARECIDO ROVIDA

1º Sgt JOSE TRINDADE FILHO

1º Sgt RUBENS LINS DE CARVALHO

1º Sgt NIVALDO APARECIDO RUFINO

3º Sgt FRANCISCO PEREIRA NETO

3º Sgt MANOEL JESUS GALLINA

Cb MANOEL PEIXOTO ARAUJO FILHO

Sd LUCIANO APARECIDO GOUVEIA

Sd LUIZ ALBERTO MONTES SANTOS

Pens APARECIDA SALES LEITE

Pens CLARINDA C. DURAN VENTURA

Pens EMILIA LOCILLA CAMURI

Pens IRACEMA SOARES CORREA

Pens MARIA DA GLORIA SILVA SANTOS

Pens MARIA DO CARMO SANTOS

Civil ARLINDO ASSADA

005181-A

026877-1

078662-4

021849-9

031471-4

773653-3

087935-5

045161-4

125379-4

823434-5

9/11/2021

31/12/2021

17/11/2021

19/12/2021

18/11/2021

3/1/2022

9/12/2021

26/12/2021

9/12/2021

19/1/2022

7/1/2022

23/12/2021

23/1/2022

16/12/2021

26/12/2021

11/1/2022

9/1/2022

@www.aomesp.com.brAOMESP NAS REDES SOCIAIS



ESTACIONAMENTO ASSOCIADOS - 2 HORAS GRÁTIS.




