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EDITORIAL

Prezados associados,

estamos comemorando neste mês o aniversário de
87 anos de fundação de nossa AOMESP. Quase um
século! Tudo começou num almoço de oficiais refor-
mados da Força Pública, futura Polícia Militar, co-
memorando o aniversário da cidade de São Paulo.
Quanto tempo já passou... Por quantas mudanças nós
já passamos... O que não mudou até hoje foi aquele
espírito de congraçamento, aquele ideal de unir e reu-
nir as famílias, buscar melhorias para a classe e aju-
dar na defesa da Instituição. Isto permanece intacto.

Desde que assumi a administração, tenho empre-
endido um modelo que busca a estabilidade financei-
ra e a perenidade da AOMESP. Entendo que este é o
principal dever do dirigente: cuidar daquilo que não é
dele, respeitar o cargo e cumprir a missão que lhe foi
dada em eleições. Além disso, buscar melhorias, estar
atendo às necessidades dos associados, atendê-los da
melhor forma possível em todas as áreas.
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Hoje, temos em nossa retaguarda uma Associação
forte, estável financeiramente e confortável em seu pa-
trimônio. Implementamos, nos últimos anos, benefí-
cios que estão fazendo a diferença na vida de muitos
dos nossos. Destaco a assistência jurídica, o Cartão
AOMESP Saúde, a assistência funeral e o lazer ofere-
cido principalmente na Colônia de Férias.

Quero relembrar e honrar a memória daqueles que
me antecederam e que edificaram esta tão nobre As-
sociação. Cada um deles, em seu tempo e lutando
contra muitas dificuldades, foi edificando o que é esta
AOMESP pujante e respeitada de hoje. Nossa grati-
dão a todos eles; dos fundadores ao último antes de
mim, minha melhor continência.

Vamos em frente! Temos planos para melhorar mais,
para oferecer mais conforto e proteção aos associa-
dos e familiares. Feliz aniversário!
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Cerca de 300 associados e convi-
dados participaram da cerimônia co-
memorativa dos 87 anos de criação da
AOMESP realizada na noite de sexta-
feira, 25 deste mês, na Sede em São
Paulo. Presentes todos os componen-
tes da Diretoria Executiva e do Conse-
lho Fiscal, além de diretores regionais
de Araçatuba, Bauru, Jacareí, São José
do Rio Preto e Sorocaba. Também pres-
tigiaram a cerimônia o presidente da
Associação dos Oficiais da Polícia Mi-
litar, Cel PM Synesio de Oliveira Jú-
nior, e representantes da SPPREV, Tri-
bunal de Justiça Militar e OAB/SP.

O Cel PM Manuel Alves Guima-
rães, diretor da mais nova regional da
AOMESP, Araçatuba, falou sobre o
prestígio que a Associação tem na re-
gião, o que pode ser comprovado com
o relacionamento já estabelecido com

AOMESP comemora
87 anos de vida
Cerimônia de aniversário reuniu
associados, convidados, autoridades e
diretores em noite de festa.

autoridades locais. O Ten Cel PM Sil-
vio Orti, diretor-regional de Bauru,
enfatizou a prestação de serviços da As-
sociação notadamente nas áreas jurí-
dica, saúde e lazer, o que a destaca no
meio policial-militar. “Este é o grande

diferencial que tem colocado a nossa
AOMESP em evidência em nosso seg-
mento de atuação”, disse.

O presidente da Diretoria Executi-
va, Cel PM Jorge Gonçalves, falou so-

Nossa história
A AOMESP nasceu de um grupo de oficiais reformados da

Força Pública do Estado de São Paulo, durante um almoço, quando
se comemorava o aniversário da cidade de São Paulo, em 25 de

janeiro de 1935.

Em 25 de março de 1935, aqueles oficiais reuniram 177
colegas, oficiais de vários postos, em assembleia realizada no

Salão Nobre da Cruz Azul, na Avenida Tiradentes nº 15, às 19

horas, e aprovaram por unanimidade a constituição da Associa-
ção e seu Estatuto, com a denominação de Associação dos Ofi-

ciais Reformados da Força Pública do Estado de São Paulo.

No curso do tempo, foram registradas várias alterações de
atos constituintes. Em 12 de setembro de 1972, após a fusão do

Círculo Militar do Estado de São Paulo (oriundo da união da

Associação dos Inativos da Guarda Civil com o Clube dos Tenen-

tes da Força Pública), a denominação foi alterada para “Clube
dos Oficiais da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Pau-

lo”.

Em 10 de agosto de 1995, cumprindo exigências legais de-
correntes de legislação específica da Secretaria da Fazenda do

Estado de São Paulo, com vistas à consignação das mensalida-

des de associados, a denominação foi mudada para Associação
dos Oficiais da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo

- AORPMESP.

Em 9 de janeiro de 2004, a entidade passou a denominar-se
Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Mi-

litar do Estado de São Paulo - AORRPMESP.

A atual denominação – Associação dos Oficiais Militares do
Estado de São Paulo – foi definida em Assembleia Geral realiza-

da no dia 25 de novembro de 2010.

Momento especial da
festa quando
integrantes da Mesa e
público cantam a
Canção da Polícia
Militar.
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bre o papel da AOMESP e o trabalho
que realiza para seus associados desta-
cando as ações, o atendimento na Sede
e nas regionais e o rol de benefícios
que oferece. Ele também evidenciou a
Colônia de Férias, que tem registrado
frequência crescente nos últimos anos
em virtude das promoções, lazer e pre-
ços praticados. Outros destaques do

presidente foram o Cartão AOMESP
Saúde e a Assistência Funeral, servi-
ços que têm sido muito elogiados pe-
los associados e familiares.

No campo administrativo, o Cel
Jorge falou sobre a administração por
resultados que decidiu implementar
sempre buscando a estabilidade finan-
ceira e a perenidade da Associação. O

respeito à mensalidade dos associados,
investindo recursos naquilo que é ne-
cessário, buscando sempre a melhor
relação custo/benefício são os princí-
pios que norteiam sua administração.
“Precisamos pensar sempre no futuro
e estar preparados para eventuais sur-
presas”, salientou.

Ao final, o presidente agradeceu a
todos os diretores, colaboradores e aos
associados, principalmente, pelo apoio
que todos têm demonstrado ao longo
dos anos em benefício da AOMESP.

O presidente Cel Jorge relembra a história da AOMESP

AOMESP homenageia
os dois colaboradores

com mais tempo de
serviços prestados: o

zelador Raimundo (36
anos) e a encarregada

no Financeiro, Isa,
com 43 anos de casa.
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Consulta com oculista: aproveite a
campanha do Cartão AOMESP Saúde
Atendimento em consultório particular, preço
baixo e parcelamento no cartão de crédito.
Agende por telefone.

O Cartão nas drogarias

São mais de 23.000 drogarias cre-

denciadas em todo o Brasil que acei-
tam o Cartão AOMESP Saúde. Ele ga-

rante desconto de no mínimo 30%
em medicamentos. 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 Vida-
link. Este é o Autorizador do Cartão.

Antes de utilizar, ligue para a Central
de Atendimento nos telefones 4000-

1640 (capitais e regiões metropoli-
tanas) ou 0800-836-8836 (demais

localidades) para desbloquear.

Em abril e maio, você poderá fazer
consulta com oculistas por meio do
Cartão AOMESP Saúde pagando mui-
to pouco – e em parcelas de no míni-
mo R$ 20,00 no cartão de crédito. É a
segunda campanha das muitas que se-
rão realizadas durante o ano.

Depois desta especialidade virão
Cardiologia, Odontologia, Psicologia,
Ginecologia, Urologia e Dermatolo-
gia. Não perca a oportunidade de cui-
dar de sua saúde!

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.

Conheça a Vidia
Novo benefício por meio do Car-

tão AOMESP Saúde, a Vídia é uma
modalidade de contratação de cirurgi-
as de baixa e média complexidades em
hospitais como o Hospital Osvaldo
Cruz e o Hospital  Sabará Infantil. A
Tem Administradora de Cartões  ga-
rante que os preços praticados são abai-

xo do mercado. Além disso, pelo Car-
tão AOMESP Saúde o associado ob-
tém 5% de desconto e pode pagar em
até 12 vezes sem juros.

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)
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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 - 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

Excursões Interior: definido o pacote
para o segundo semestre
Programação segue com atrações na Colônia, na
praia e no passeio de trenzinho pelos pontos turísticos
de Itanhaém. Reservas devem ser feitas nas Regionais.

Todas as Regionais AOMESP es-
tão organizando excursões com desti-
no à Colônia de Férias para o segundo
semestre deste ano. O pacote especial
prevê atrações na Colônia e na praia,
música ao vivo para dançar e inclui
uma novidade já testada neste semes-
tre, a “Festa de Boteco”, no Conjunto
Aquático, na tarde de sexta-feira, com
sertanejo ao vivo.

São cinco dias e quatro noites de
estadia com tudo incluído: transporte,
hospedagem, todas as refeições, atra-

ções e bebida livre no horário das atra-
ções e das refeições. Vai custar apenas
R$ 727,00. O associado pode pagar em
até 10 vezes no cartão de crédito, sem
acréscimo.

Inscrições/Reservas São Paulo
(11) 3188-7500

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

Também nas Regionais

Aproveite a
época de baixa
temporada para
curtir o mar

COLÔNIA FORA DOS PACOTES
Não é necessário comprar os paco-

tes para curtir a Colônia de Férias. Se
o associado quiser passar lá alguns dias
ou final de semana, basta fazer a reser-
va conforme a tabela abaixo.
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O Interior na Colônia

Bauru,
S. J. Rio Preto
e Taubaté

Bauru,
S. J. Rio Preto
e Taubaté

A Colônia de Férias da AOMESP, em Itanhaém,
recebeu este mês excursões das regionais de
Bauru, São José do Rio Preto e Taubaté. Cerca

de 200 associados, familiares e amigos foram recebidos
com o carinho de sempre para passar ótimos dias à bei-
ra-mar curtindo merecido descanso.

As excursões têm sido sucesso garanti-
do há mais de três anos. Os pacotes ofere-
cem lazer barato (e com a facilidade de
pagar em 10 parcelas no cartão de crédi-
to), atendimento de primeira, comida far-
ta e saborosa. Veja na página anterior a
programação para o segundo semestre des-
te ano e a nova atração, “Festa de Boteco”.

Este mês, também foram programadas
muitas atrações para o entretenimento de
todos como os almoços e jantares com música ao vivo, bingo
com sorteio de prêmios, passeio aos pontos turísticos da re-
gião e a mais nova atração, o “Encontro das Mulheres” no
Espaço Kid’s com sorteio de procedimentos estéticos e dis-
tribuição de brindes para todas as participantes.

Nos últimos anos, a Colônia foi es-
truturada para oferecer o máximo de

conforto aos turistas nas excursões e nos
pacotes em datas especiais. Nos quartos, os
hóspedes contam com o “kit higiene” com-
posto de sabonete, xampu e condicionador

– além do serviço de limpeza e arrumação dos quartos que é
feito toda manhã.

O “transfer” praia/Colônia/praia é feito em trenzinho vá-
rias vezes ao dia. Na areia, são disponibilizados mesas, cadei-
ras e guarda-sóis em local privativo. Tudo muito cômodo, se-
guro e sem custo adicional.



ANIVERSARIANTES DO MÊS

ARAÇATUBA - festa com
jantar e prêmios realizada
na noite de 23 deste mês
para os nascidos em
janeiro e fevereiro.

PRESIDENTE PRUDENTE - No dia 7, café da
manhã com alguns associados que representaram os
aniversariantes de janeiro e fevereiro. Foram
sorteadas duas TVs  32”.

SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO - Festa
mensal realizada no
dia 30 com sorteio de
uma TV e dezenas de
outros prêmios.

SANTOS - festa para os
nascidos no trimestre
janeiro/março realizada
no dia 27. Foi sorteada
uma TV de 43”.
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ANIVERSARIANTES DO MÊS

SOROCABA - jantar para os aniversariantes na noite de 30
deste mês. Vários prêmios sorteados.

TAUBATÉ - No dia 18, festa para os aniversariantes
de março com sorteio de uma TV e outros prêmios.

JACAREÍ - Uma TV sorteada entre os
aniversariantes de janeiro e fevereiro.
João Antonio Signal levou o prêmio e
foi à Regional retirá-lo.

SEDE - comemoração mensal
realizada no dia 8 deste mês
com entrega de presentes,
sorteio de brindes e uma TV.
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O vice-presidente da Dire-
toria Executiva da AOMESP,
Cap PM Marco Aurélio Ra-
mos de Carvalho, representou
a Associação em dois eventos
de muita repercussão realiza-
dos em Florianópolis (SC) de
9 a 11 deste mês. O primeiro
foi o Encontro Estadual dos
Oficiais de Santa Catarina.
promovido pela ACORS - As-
sociação de Oficiais Capitão
Osmar Romão da Silva. O se-
gundo foi a Reunião Geral da
FENEME - Federação Nacional de En-
tidades de Oficiais Militares Estadu-
ais, à qual a AOMESP é filiada.

Os dois primeiros dias foram re-
servados à programação técnica da
ACORS com palestras temáticas so-
bre a Polícia Militar de Santa Catarina
e comparações com as polícias milita-
res de outros Estados. A reunião da FE-
NEME ocupou o terceiro dia e foi com-

AOMESP participa de dois
eventos em Florianópolis (SC)
Cerca de 550 oficiais e representantes de
Associações PM discutiram projetos que afetam
as polícias militares nos Estados e no Congresso
Nacional. FENEME lançou livro comemorativo.

posta de atualização das informações
sobre projetos de interesse dos milita-
res estaduais em andamento no Con-
gresso Nacional como a Lei Orgânica,
o Código de Processo Penal e o Códi-
go de Processo Penal Militar. As elei-
ções 2022, consideradas decisivas para
o Brasil, foram objeto de discussão.

Cerca de 550 oficiais e represen-
tantes de Associações PM de todo o

país participaram dos eventos. Também
presentes estiveram o Cel Marcelo
Pontes, comandante-geral da PMSC, e
o Cel Marcos Aurélio Barcelos, coman-
dante-geral do CBMSC. Participou da
reunião da FENEME o governador do
Estado, Cel Carlos Moisés. Por video-
conferência, o deputado federal Capi-
tão Augusto comentou o projeto da Lei
Orgânica das polícias militares e cor-
pos de bombeiros militares, do qual
ele é o relator, que está em vias de apro-
vação no Congresso Nacional.

O evento foi encerrado com o lan-
çamento do livro comemorativo dos
15 anos da FENEME. O presidente,
Cel PMSC Marlon Jorge Teza, disse
que a obra mostra a trajetória da Fede-
ração e o trabalho que lidera no Con-
gresso Nacional à frente das Associa-
ções filiadas em prol das polícias e cor-
pos de bombeiros militares do Brasil.

Cap Marco Aurélio (vice-presidente da AOMESP) à
esquerda, Cel Marlon (presidente da FENEME)  e

Cel Pontes (comandante-geral da PMSC).
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Atualização oficial sobre o andamento processual
da ação do ALE 100%

DEPARTAMENTO JURÍDICO

As maravilhas do mundo digital permitem o acesso a
meios de comunicação instantânea. Nos últimos dias, mais
do que nunca, as redes sociais têm sido palco de boatos
(Fake News) envolvendo a Ação do ALE 100%.

Circulam áudios e vídeos produzidos por “especialistas”
que não conhecem a ação, mas que aparentemente muito
têm a dizer sobre ela. Estou me referindo aos “advogados
piratas”.

Na literatura, os piratas são personagens gananciosos,
dedicados ao máximo em burlar regras para tentar localizar
os tesouros escondidos em baús. Esses profissionais se
infiltram em redes sociais de militares e prometem maior
efetividade na entrega do Direito que está sendo conquista-
do pela AOMESP. O que eles não contam é que o TJSP paci-
ficou o entendimento de que nenhuma nova ação preten-
dendo o ALE 100% poderá ter êxito (IRDR n. 5).

Na verdade, eles aguardam o trâmite final da ação da
AOMESP para tentar pegar carona, clandestinamente, no
único navio que entregará o Direito ao ALE 100% aos Polici-
ais Militares e Pensionistas do Estado de São Paulo: o Man-
dado de Segurança Coletivo impetrado pela AOMESP.

No afã de conseguir novos contratos (o baú de ouro),
prometem informar os militares a respeito do andamento
do processo que não conhecem. Frequentemente são in-
formações equivocadas, que circulam rapidamente nas re-
des e confundem o associado. No último mês, os piratas
chegaram a afirmar que a AOMESP teria perdido a ação no
STJ. É mentira.

A AOMESP segue vitoriosa. Não é tarefa fácil explicar
com palavras simples o andamento de processos judiciais.
Numa alusão comparativa, quando saímos de nossas ca-
sas para o trabalho, traçamos mentalmente um caminho
que permita o deslocamento entre o ponto A ao ponto B. O
processo judicial é uma viagem longa, com várias paradas,
dentre as quais algumas estavam previstas no roteiro e ou-
tras imprevisíveis, mas que estão passíveis de ocorrer.

Pois bem. A AOMESP ganhou o processo no Tribunal de
Justiça. Em função disso, O Estado de São Paulo apresen-
tou dois recursos, ao STJ e ao STF, que serão julgados
sucessivamente.No STJ o julgamento está praticamente

encerrado. Os Ministros afirmaram que os argumentos do
Estado de São Paulo não podem alterar o resultado favorá-
vel que foi dado à AOMESP pelo Tribunal e Justiça. Com
isso, o processo deverá ir ao STF para análise.

Acontece que as chances do Estado de São Paulo no
STF são ainda menores. O STF, noutra oportunidade, já re-
jeitou as teses que agora são reiteradas no recurso apre-
sentado pela PGE. Por isso, pode-se afirmar que o recurso
que irá ao STF é apenas procedimental e não alterará a
vitória da AOMESP.

Estamos muito próximos do nosso destino, que é o trân-
sito em julgado da ação. O trânsito em julgado é indispen-
sável para que possam ser cobradas as diferenças do ALE
100% desde o ano de 2014, que deverão ser pagas pela
via dos precatórios.

Em paralelo, a AOMESP iniciou um cumprimento provi-
sório de sentença na primeira instância. Nessa nova etapa,
a AOMESP pretende que o ALE 100% seja corrigido na folha
de pagamentos dos seus associados. Essa conquista virá,
mas certamente não será da noite para o dia. Sabemos a
forma que a Procuradoria Geral do Estado atua, mas a
AOMESP permanecerá executando incontinentemente um
bom trabalho representativo. As vitórias virão, mas, enquanto
isso, pede-se ao Policial Militar para fazer uma avaliação
íntima, focada, como deve, a respeito da intenção de quem
avoca para si uma autoridade de falar de processo promo-
vido por terceiros.

Por todo o exposto, deixamos aqui nossa resposta ofici-
al sobre o atual andamento processual do ALE 100%. Con-
fiem apenas nas informações prestadas diretamente pela
Diretoria Jurídica da AOMESP e pelo advogado que patroci-
na a ação, o Dr. Wellington Negri da Silva, por meio dos
canais oficiais de comunicação, abaixo indicados.

Negri Advogados Associados
contato@negriadvogados.com.br

Cel PM Vanderlei de Campos Segundo
Diretor Jurídico da AOMESP
juridico@aomesp.com.br
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030696-7

001332-3

011019-1

077172-4

062605-8

041254-6

001135-5

018222-2

003120-8

028402-5

061144-1

032732-8

074000-4

046728-6

002764-2

26/2/2022

12/2/2022

13/2/2022

18/1/2022

12/2/2022

25/11/2021

12/2/2022

8/3/2022

15/11/2021

14/2/2022

22/1/2022

25/2/2022

7/2/2022

5/2/2022

21/2/2022

Cel ALVIM GAGLIATO

Cel HUGO DUARTE RANGEL

Ten Cel JOSE RIBEIRO DE GODOY

Ten Cel OTTO LANGE

Cap RAIMUNDO PEREIRA LUNA

1º Ten ALFREDO BATISTA ALVES

1º Ten ANTONIO ARANTES

1º Ten JOSE DOS SANTOS

1º Ten JOSE FELIPE

1º Ten JOSE VALDIR DE ARAUJO

1º Ten PAULO DE OLIVEIRA

1º Ten SALVADOR JOSE RODRIGUES

1º Ten JOSE ANTONIO DE CAMPOS

2º Ten JOSE CARLOS IZIDORO

2º Ten PEDRO AZARIAS

N
EC

R
O

LO
G

IA

2º Ten ALBERTO CASTRO FERNANDES

Subten BELLAMAR DA SILVA

1º Sgt OSMAR ALVES RIBEIRO

1º Sgt OZIRIS DA SILVA FONTES

1º Sgt ANTONIO CANDIDO DA SILVA

3º Sgt JOSE WANDERLEY RIBEIRO

3º Sgt MARIO DO AMARAL

Cb MARCO ANTONIO R. FREDERICO

Cb ANTONIO PINTO RIBEIRO

Cb ALBERTO JOAO MAGALHAES

Pens ELZA DORA R. ALVES BORGES

Pens MARIA GUILHERMINA DE JESUS

Pens MARIA THEREZA B. DE ANDRADE

Pens RAQUEL FEDER DE C. PEREIRA

005713-4

070752-0

032452-3

031498-6

027860-2

034217-3

793241-3

090621-2

089322-6

044807-9

27/1/2022

1/3/2022

7/3/2022

16/1/2022

20/1/2022

12/2/2022

10/2/2022

18/12/2021

22/2/2022

22/12/2021

5/3/2022

10/1/2022

24/2/2022

9/11/2021

Censo e
Recadastramento
são obrigatórios
Censo pode ser feito a qualquer
momento até o mês do
aniversário. O Recadastramento
deve ser feito no mês do
aniversário.

Não perca o prazo para fazer o Cen-
so e o Recadastramento da SPPREV,
ambos obrigatórios. Se fizer apenas
um, ou nenhum dos dois, o benefício
será suspenso até a regularização. Para
evitar contratempos, siga as orienta-
ções ou procure ajuda na Sede ou nas
regionais da AOMESP.

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 EM CASA
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.



ESTACIONAMENTO ASSOCIADOS - 2 HORAS GRÁTIS.




