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EDITORIAL

Prezados associados,

foi com muita satisfação que participei da cerimô-
nia de inauguração da 10ª Regional da AOMESP na
cidade de Araçatuba, a 520 quilômetros da Capital.
Foi um evento pelo qual esperamos quase dois anos;
prometi a Regional na nossa campanha pela reelei-
ção à Presidência da AOMESP mas as coisas não
saíram do jeito que esperávamos. Primeiro veio a
pandemia do Coronavírus, que travou tudo neste País!
Depois gastamos mais tempo do que pretendíamos pa-
ra encontrar o imóvel ideal. No final, deu tudo certo.

Os discursos da cerimônia, notadamente do pre-
feito e do presidente da Câmara Municipal, dão a exata
dimensão da grandeza de nossa Associação. Além de
falarem da importância de nossa presença na cidade,
mostraram-se dispostos a colaborar para que os nos-
sos associados tenham o tratamento que merecem. O
apoio também foi oferecido à Polícia Militar, à qual
todos nós pertencemos e nos orgulhamos disso.
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Outra boa notícia desta edição refere-se ao Cartão
AOMESP Saúde. Conseguimos encurtar o prazo para
que os novos associados passem a usufruir deste im-
portante benefício. Agora, os dados são atualizados
toda semana, na segunda-feira, e dois dias depois já é
possível telefonar para desbloquear o Cartão e come-
çar a usar e obter o desconto de 30% na compra dos
medicamentos. Também em relação ao Cartão, temos
novidades para quem precisa de cirurgia.

Quero destacar as festas organizadas pela Sede e
pelas Regionais para homenagear os aniversariantes;
são sempre eventos com muita alegria pelo reencontro
dos amigos e pelos prêmios e brindes oferecidos. Tam-
bém tivemos o Carnaval na nossa Colônia de Férias,
em Itanhaém, e o Grito realizado no baile de quarta-
feira da Sede.

Boa leitura e grato pela companhia!
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Já está em pleno funcionamento a
10ª Regional da AOMESP, em
Araçatuba, a 520 quilômetros da

Capital. A cerimônia de inauguração
foi realizada no dia 19 deste mês, um
sábado, e contou com a presença do
presidente da Diretoria Executiva, Cel
PM Jorge Gonçalves, e do vice-presi-
dente Cap PM Marco Aurélio Ramos
de Carvalho. Os cerca de 50 convida-
dos, dentre eles o prefeito e o presi-
dente da Câmara Municipal, foram re-
cebidos pelo diretor-regional Cel PM
Manuel Alves Guimarães e pelo dire-
tor-adjunto, Cel PM Paulo Augusto
Leite Motooka.

O Cel Jorge relembrou a história
da AOMESP, desde sua fundação, e
falou das atividades e dos serviços que
presta aos associados. “Hoje, nossa
Associação congrega cerca de 30 mil
associados que são policiais militares
– do soldado ao coronel –, pensionis-

Cerimônia foi prestigiada pelo prefeito e pelo presidente da
Câmara Municipal, além de outras autoridades da cidade.

AOMESP inaugura a 10ª Regional, em Araçatuba.

tas e civis atendidos pela Sede e por
nove regionais”, explicou. O presiden-
te destacou os benefícios como a As-
sistência Jurídica, a Assistência Fune-
ral e o Cartão AOMESP Saúde. Falou
também da Colônia de Férias, sempre
muito elogiada, e incentivou os associ-
ados a participar das excursões.

PROMESSA DE CAMPANHA
O Cap Marco Aurélio lembrou que

a nova Regional da AOMESP havia
sido prometida aos associados duran-
te a campanha eleitoral de 2019 já para
o primeiro ano de gestão. A pandemia
do novo Coronavírus, porém, e as difi-
culdades para encontrar o imóvel ade-
quado atrasaram o cronograma de im-
plantação. “Tenho certeza de que esta
Regional tem um futuro brilhante pela
frente; vai ter o mesmo sucesso da Re-
gional São José do Rio Preto, que em
dois anos triplicou o número de asso-
ciados”, salientou. A Regional Ara-
çatuba começa com 1.300 associados
que antes estavam ligados à Regional
Bauru que é comandada pelo Ten Cel
Silvio Orti.

Ao falar sobre a nova Regional
AOMESP, que passa a dirigir, o Cel
Guimarães destacou os planos e lem-
brou os obstáculos enfrentados duran-
te a implantação, principalmente em
relação à aquisição do imóvel, que de-
veria ser adequado ao trabalho em prol

Cel Manuel Alves Guimarães Vereador Alceu Batista

Cel Jorge Gonçalves Prefeito Dilador Borges Damasceno



5CLARINADAS DA TABATINGUERA - FEVEREIRO/2022

dos associados. Agora, finalmente tudo
está resolvido e já foi possível come-
morar com os associados, os amigos e
as autoridades que prestigiaram o even-
to. “Creio que a maior importância da
nossa Regional seja a proximidade com
o associado, que é a razão da existên-
cia desta associação”, disse.

RELACIONAMENTO
O diretor-adjunto, Cel Motooka –

que é o atual comandante do CPI/10
da Polícia Militar, localizado em Ara-
çatuba – disse que a nova Regional re-
presenta um fortalecimento da valori-
zação do policial militar porque a
AOMESP direciona o olhar também
à saúde, ao lazer e às atividades sociais
dos associados, além das questões jurí-
dicas. “É a única associação a manter
uma comemoração festiva mensal aos

associados, o Cartão Saúde e
caravanas à Colônia. Nosso
maior patrimônio é o PM e
sua família, e dele a AOMESP
está cuidando com muita ex-
celência.”

O prefeito Dilador Borges
Damasceno ressaltou a impor-
tância da AOMESP em Ara-
çatuba, o que comprova a for-
ça da cidade. Disse também
que o poder executivo está à disposi-
ção para o que for necessário, e reve-
lou-se tranquilo por saber que o Cel
Guimarães estará na sua direção. O
vereador Alceu Batista, presidente da
Câmara Municipal, destacou a impor-
tância da representatividade do asso-
ciado e da proximidade com a direto-
ria. Batista colocou a Câmara à dispo-
sição para trabalhos conjuntos.

A cerimônia de inauguração da 10ª
Regional AOMESP contou também
com a presença do capelão, Pastor Li-
sandro, e da banda Regimental de Mú-
sica, ambos do CPI/10. Também pres-
tigiaram o evento o diretor-regional e
o diretor-adjunto da Regional de São
José do Rio Preto da AOMESP, Ten
PM Laércio Ricardo Alves e Ten PM
Laércio Pacheco.
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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.

Novos associados têm o Cartão
liberado em no máximo 8 dias
AOMESP, Tem e Vidalink juntaram esforços para
cadastrar com mais rapidez os novos associados para
permitir uso do Cartão em no máximo oito dias úteis

Por solicitação da AOMESP, a Tem
e a Vidalink passarão a cadastrar os
novos associados com mais rapidez de
modo a deixar o Cartão AOMESP Saú-
de livre para uso em no máximo oito
dias. Pelo acordo, a AOMESP deve
enviar a listagem dos novos associados
toda segunda-feira; Tem e Vidalink fa-
rão o cadastramento em dois dias e já
disponibilizarão o Cartão.

Quem se associar à AOMESP

numa segunda-feira, por exemplo, vai
esperar até a quarta-feira da semana
seguinte (oito dias úteis) para liberar o
Cartão e começar a usar. Quem se as-
sociar numa sexta-feira, vai esperar
apenas dois dias úteis.

DESBLOQUEIE E GANHE
A partir da quarta-feira seguinte a

sua adesão à AOMESP, o novo associ-
ado já poderá telefonar para a Tem (veja

abaixo) para desbloquear o Cartão e
começar a usufruir do benefício de
30% de descontos em medicamentos
em extensa rede de drogarias no país.

Atualmente, mais de 22.000 asso-
ciados estão utilizando o Cartão e ob-
tendo descontos muito vantajosos que
superam o valor da mensalidade à As-
sociação. Ao comprar, basta apresen-
tar o cartão com a marca Vidalink ao
vendedor para obter o desconto.
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Consultas por R$ 70,00 no
Cartão AOMESP Saúde
Oftalmologia, Cardiologia, Odontologia,
Psicologia, Ginecologia, Urologia e
Dermatologia: estas são as especialidades
médicas definidas para as campanhas de 2022.

Em reunião com a Tem Saúde rea-
lizada no dia 3 deste mês, a AOMESP
definiu a grade da campanha de con-
sultas para o ano. Nas especialidades
acima, serão oferecidas aos associados
possibilidades de realização de consul-
tas com médicos e clínicas particula-
res. As consultas poderão ser pagas no
cartão de crédito em parcelas de no mí-
nimo R$ 20,00.

O agendamento da consulta segue
o mesmo protocolo das campanhas
anteriores. Ligue para a Tem Saúde nos
telefones 4000-1640 (capitais e regi-

ões metropolitanas) ou 0800-836-88-
36 (demais localidades). Em até 48 ho-
ras você receberá indicação de até três
especialistas, 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.

OFTALMOLOGIA
é a especialidade

contemplada na campanha
abril/maio.

Cartão facilita contratação de cirurgias
de baixa e média complexidades

A Tem Administradora de Cartões,
parceira no Cartão AOMESP Saúde,
lançou o Vidia, modalidade de con-
tratação de cirurgias de baixa e média
complexidades em hospitais como o
Hospital Alemão Osvaldo Cruz e o

Hospital  Sabará Infantil. A Tem ga-
rante que os preços praticados são cer-
ca de 40% abaixo do mercado. Além
disso, pelo Cartão AOMESP Saúde o
associado obtém 5% de desconto e
pode pagar em até 12 vezes sem juros.

Dentre o rol de cirurgias ofereci-
das estão a de catarata por 12 parcelas
de R$ 264,91 e a de varizes por 12 par-
celas de R$ 552,41.

Conheça melhor o novo sistema
em www.souvidia.com ou ligue para a
Central de Atendimento da Tem nos
números 4000-1640 (capitais e regi-
ões metropolitanas) ou 0800-836-
8836 (demais localidades)

5 5
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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

Carnaval marca o fim da temporada
de verão na Colônia de Férias
A partir de 1º de março passa a vigorar a tabela
de preços para a “baixa temporada”, que vai até
30 de novembro. Associado também pode
aproveitar os pacotes especiais e as excursões.

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%

integralDiárias mais baratas, menor fluxo
de veículos, pontos turísticos menos
concorridos, praia com mais
espaço... Na Colônia AOMESP,
em Itanhaém, o único detalhe
que não muda é a qualidade do
atendimento e das refeições. As-
sim, a baixa temporada torna-se
ótima oportunidade para você
passar ótimos dias à beira-mar
com sua família e amigos.

A Colônia estará movimen-
tada com as excursões das regi-
onais e com as festas que já es-
tão programadas (Páscoa, Juni-
na, Primavera e Dia da Crian-
ça). Você pode escolher dentre estas
datas para conviver com mais pessoas
ou ver outras datas para ter mais sosse-
go. Consulte o site da AOMESP ou en-
tre em contato com a Sede, com a Co-
lônia ou com as Regionais para infor-
mar-se e decidir pelo melhor período.

Todos os serviços e as comodida-
des oferecidos na alta temporada esta-
rão valendo também para a baixa – a
exemplo do transfer Colônia/praia/Co-
lônia no trenzinho. Mesinhas, cadei-
ras e guarda-sóis estarão à disposição
na praia e no Conjunto Aquático.

A alimentação já está prevista nas
festas e nas excursões das regionais. Na
baixa temporada, funciona o sistema
self-service com pagamento por con-
sumo (quilo) no almoço e no jantar. O
café da manhã está incluído no preço
da diária (tabela acima).

“Cama de Anchieta”,
um dos pontos turísticos
mais visitados.

Inscrições/Reservas São Paulo
(11) 3188-7500

Inscrições/Reservas Colônia
(13) 3425-1096 ou 3425-6849
(13) 98-837-4172 (whatsApp)

Também nas Regionais
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Carnaval na
Colônia
Sol, praia e piscina,
música ao vivo,
atividades para adultos
e crianças e muita,
muita diversão numa
festa inesquecível!

Sol aberto todos os dias e Colônia
lotada de amigos e familiares. Praia,
piscina, passeio de trenzinho, bingo,
bailes com música ao vivo e eventos
“Mulher” – com curso de maquiagem

e sorteio de prêmios – e “Homem”
com mesas de carteado.

Mais uma vez a AOMESP surpre-
endeu e promoveu festa segura para
seus associados. O Carnaval marca o
encerramento da temporada de verão.
Mas prepare-se: a Colônia estará lotada
o ano todo. Aproveite!



REGIONAL BAURU
Cerca de 250 associados e familiares compareceram à festa de aniversariantes realizada no dia 9 deste mês.
Um dos associados presentes foi o deputado federal Capitão Augusto. Foram sorteados vários brindes.

Regionais e Sede em festa para aniversariantes

REGIONAL CAMPINAS
Salão lotado em festa no dia 16. Presença do presidente da Diretoria Executiva, Cel PM Jorge Gonçalves, e
do vice, Cap PM Marco Aurélio Ramos de Carvalho. Dentre os prêmios, TV de 32 polegadas.

REGIONAL SOROCABA
Com a a presença do Cel Jorge e da diretora-
administrativa, Cel PM Hilda Magro, a Regio-
nal promoveu jantar no dia 23 deste mês. Foram
sorteados vários prêmios.
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REGIONAL RIBEIRÃO PRETO
Vêm fazendo sucesso as festas de aniversariantes realizadas agora
no Restaurante Fazendinha (local das festas de confraternização
de final de ano). No dia 16 deste mês, homenagem para os nasci-
dos em janeiro e fevereiro em clima de muita alegria. Foram
sorteadas duas tevês de 32 polegadas.

REGIONAL SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
O vice-presidente Cap
Marco Aurélio participou
da festa da Regional de São
José do Rio Preto, realiza-
da no dia 23, no Rancho do
Cupim, ponto turístico da
cidade. Foi sorteada uma
TV de 32 polegadas. Todos
os aniversariantes receberam presentes que foram entregues depois do
corte do bolo.

SEDE

Festa para os aniversariantes de fevereiro realizada no dia 8
com a presença de cerca de 90 associados, amigos e familiares.
Todos os aniversa-
riantes receberam
presentes. Depois do
corte do bolo, foi
sorteada uma tevê de
43 polegadas. A  festa
da Sede contou com
música ao vivo para
dançar.
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Sede tem Carnaval com concurso
e bolo de aniversariantes
A edição do dia 23 do tradicional baile das
quartas-feiras da Sede foi uma grande festa de
carnaval com direito a concurso de fantasias e
bolo para os frequentadores que fazem
aniversário em fevereiro

Aos poucos, os bailes das quartas-feiras da Sede vêm ganhando
corpo. A cada semana, mais frequentadores voltam para curtir boa
música e boa companhia em ambiente seguro. A edição da quarta,
23, foi a mais movimentada desde o retorno e fez sucesso: baile de
carnaval, concurso de fantasias, bolo para os aniversariantes do
mês e distribuição de prêmios. A competente banda Sabor Verão
agradou e foi aplaudida.

Os bailes da Sede começam às 15h30 e terminam por volta de
19 horas. O traje exigido é o esporte fino. Associados têm entrada
franca; convidados pagam R$ 20,00.
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004030-4
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13/11/2021

19/1/2022

7/1/2022

28/1/2022
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27/11/2021

22/1/2022

21/1/2022

21/1/2022

10/2/2022

28/11/2021

14/1/2022

7/2/2022

30/8/2021
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1º Ten ACIDINO DOS SANTOS

Cb ADILSON DE SOUZA SILVA

1º Sgt ANTONIO BAGGIO

Cap ANTONIO DE SOUZA

1º Sgt ANTONIO FERREIRA

1º Ten CARLOS MAGNO SILVA

Cb CLAUDIO DA SILVA FABER

1º Sgt CLAUDIO NICOLETI

Subten DEVANIL ALVARES TORRES

Cel EDISON FERREIRA PINTO

Cap EDMAR JOSE DA PAIXAO

Subten EDSON RODRIGUES DE VIVEIROS

1º Ten EUGENIO BRANDO GRIGOLON

Subten EUVALDO CONCEICAO ROCHA

Subten GILBERTO SCANDIUZZI

3º Sgt GILMAR CORBACHO

1º Sgt ISAIR APPARECIDO J.  NASCIMENTO

1º Ten JOAO GAMA

1º Sgt JOARES PEREIRA DOS SANTOS

Cap JORGE VERGILIO

Sd JOSE ALBERTINO DE JESUS

Subten JOSE BENEDICTO OLIVEIRA Fº

1º Sgt JOSE CARLOS DIAS

1º Sgt JOSE EDUARDO CASSUCCI

N
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3º Sgt LUIZ CARLOS DOS SANTOS

2º Ten MARIO BERTAGLIA FILHO

1º Sgt MARIO FRANCISCO BERNARDES

1º Ten MARIO MARTINS

1º Sgt NELSON EDISON DA SILVA

2º Ten NILO ALVES GUIMARAES

1º Sgt NIVALDO AZOLI

1º Sgt OLDEMAR NOLASCO FILHO

Subten OSWALDO GALAN

Cb OTAVIO BATISTA DE CARVALHO

1º Sgt PAULO DA SILVA ARANHA

1º Ten PETRARCA MAURO FAVARETO

1º Ten TEODORO PINTO DA SILVA

Pens ALICE ROMANO SANTANA

Pens IRACEMA CRIVELENTI GUIMARAES

Pens MARIA NAIR SOARES DA SILVA

Pens MIRTES IBRAHIM GONCALVES

Pens SEBASTIANA GOMES PONTES

Pens SEBASTIANA VIEIRA S. LEMES

Pens SEMIRAMIS ALVES DE OLIVEIRA

Pens WANDA SANTOS TREVISOLI

1º Sgt VALTAIR MOREIRA LEAL

Cel VLADIMIR DE OLIVEIRA REIS

084649-0

065369-1

002941-6

059448-2

076051-0

062603-1

032710-7

802545-2

081340-A

045004-9

016857-2

001632-2

043063-3

042956-2

030644-4

23/1/2022

31/1/2022

22/1/2022

21/1/2022

22/1/2022

18/1/2022

14/1/2022
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AOMESP Solidária retoma
atividades e entregas

Depois de um longo perío-
do de atividades congeladas pe-
la pandemia do novo Corona-
vírus, a AOMESP Solidária
retomou as atividades e o pro-
grama de auxílio: este mês, en-
tregou para o Lar Voluntários
do Amor (foto) 40 pacotes de
biscoitos e bolachas, 10 dúzias
de ovos, 48 litros de leite, 58 quilos de
gêneros alimentícios diversos e 40 li-
tros de material de limpeza. A primei-
ra entrega para a AMME (Associação

Mantenedora de Mães Especiais) será
no início de março. Para combater a
alta de preços, as compras e entregas
serão realizadas quinzenalmente.

A AOMESP Solidária foi fundada
em janeiro de 2016 por iniciativa da
encarregada de RH, Sandra Regina
Alves, e do jornalista Silvio Forato. Ho-
je, auxilia o Lar Voluntários do Amor
(que abriga 18 crianças para lá envia-
das pelo Conselho Tutelar) e a AMME,
que socorre 100 crianças especiais.
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