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EDITORIAL

Prezados associados,

este mês, na excursão da Regional de Ribeirão Pre-
to, colocamos mais um “veículo” em funcionamento
na Colônia. Estou falando da cadeira anfíbia. Ela
foi adquirida para dar conforto, tanto na terra como
na água, aos nossos associados que têm problemas
de locomoção, que usam cadeira de rodas no dia a
dia, que não podiam entrar no mar porque as cadei-
ras comuns afundam. A anfíbia, não. Foi projetada
para boiar com segurança de modo a que o passagei-
ro possa tomar um delicioso banho de mar. Nosso
salva-vidas conduziu a primeira pessoa na estreia. Foi
muito bom ver a alegria da senhora Mathilde cortan-
do as ondas, coisa que ela não fazia há muito tempo.

Destaco, nesta edição, mais uma inovação: nosso
site foi repaginado e está no ar, funcionando normal-
mente. Ficou mais arejado, destacando os benefícios
que oferecemos, com mais espaço para a Colônia de
Férias e para o noticiário. Por falar em benefícios,
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convido-os a navegar pelo site no Cartão AOMESP
Saúde e no Clube de Descontos. Muita gente está uti-
lizando o cartão e obtendo o desconto fixado, com
ótimo ganho financeiro que muitas vezes é maior que
o valor da mensalidade. Muitos estão obtendo des-
contos no Clube adquirindo produtos ou serviços nos
parceiros com os quais já firmamos contrato.

Quero agradecer a homenagem que nos foi conce-
dida pelo Cel Fábio Rogério Cândido, comandante
do CPI/5, de São José do Rio Preto. Temos procurado
ajudar, na medida do possível, os comandos PM em
suas realizações, e também participamos de todas por
meio de nossos diretores regionais. Isto é engrandecer
nossa Polícia Militar e valorizar nossos policiais. Man-
do um abraço ao Sgt Mendes, eleito presidente da
AIPOMESP, nosso grande amigo, desejando a ele e
sua equipe muito sucesso no mandato.
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Com destaque para os principais
benefícios e para a Colônia de Férias,
a versão 2022 do site da AOMESP foi
lançada na segunda quinzena deste mês.
A nova diagramação deu mais visibili-
dade às ferramentas de atualização de
endereço e do processo e documenta-
ção de novos associados. O noticiário
da AOMESP ficou mais “arejado” na
homepage, permitindo rápido enten-
dimento e acesso.

Também foram simplificados os
caminhos de contato com as Regionais
e a Sede por e-mail que pode ser envi-
ado direto do site. Todas as informa-
ções (endereço, telefone, mapas de lo-
calização e diretor-responsável) das

AOMESP atualiza site
A versão 2022 do www.aomesp.com.br já está no ar com
nova diagramação e ferramentas que facilitam a navegação O site traz em destaque o cami-

nho para interessados em associar-
se e usufruir de todos os benefícios
da AOMESP, além das ações em an-
damento. Ao abrir o quadro ASSO-
CIE-SE À AOMESP – localizado
no canto superior direito da home
com a foto da Sede em São Paulo –,
o futuro associado poderá fazer o ca-
dastro inicial e enviar o formulário
com um simples clique.

PORÉM, A ADESÃO NÃO
ESTARÁ DEFINITIVAMENTE

FORMALIZADA.

A Secretaria da AOMESP, de
posse do cadastro enviado pelo site,
vai entrar em contato com o interes-
sado para tratar da documentação
necessária e também da assinatura
documental. Sem isso, o interessa-
do não pode se considerar um “as-
sociado”.

A documentação poderá ser en-
tregue pessoalmente na Sede ou em
uma das Regionais, ou ainda envia-
da pelo Correio. Os colaboradores
da Secretaria vão esclarecer todas as
dúvidas relativas ao envio.

ASSOCIE-SE À AOMESP

Regionais estão em lista à parte, e po-
dem ser acessadas com um clique. O
“Clube de Descontos” também está em
destaque e separado por Sede e Regio-
nais. O associado pode localizar as van-
tagens por Categorias e localidade.

A última edição da revista “Clari-
nadas da Tabatinguera” é postada no
site tão logo começa a circular. O ar-
quivo completo das edições (para ler e
imprimir) também está disponível.
Completam o site as informações “ad-
ministrativas” da AOMESP como Di-
retoria Executiva e Conselho, Estatu-
to e Regimento Interno, História da
Associação, arquivo de notícias e noti-
ciário da Aomesp Solidária.
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A AOMESP recebeu do CPI/5 (São José do Rio
Preto) o Certificado de Agradecimento pela participa-
ção no Projeto "Banda de Portas Abertas - Resgatando
Tradições". Trata-se de uma iniciativa pioneira do CPI
então comandado pelo Cel PM Fábio Rogério Cândi-
do. O objetivo é incentivar as bandas da região a fre-
quentar o quartel para aprender a tocar marchas milita-
res para manter viva a cultura da Polícia Militar do Es-
tado de São Paulo.

O diretor-regional da AOMESP, Ten PM Laércio
Ricardo Alves, recebeu um Certificado de Agradeci-
mento “pelos relevantes serviços prestados à PMESP,
ao profissionalismo e o amor à causa pública demons-
trados ao longo dos anos de dedicação à Corporação”.

AOMESP homenageada pelo CPI/5
Projeto que AOMESP ajudou foi lançado
para preservar marchas militares e
manter viva a cultura na PMESP

AOMESP vem colaborando com a PMESP em iniciativas
e eventos de várias unidades. É uma obrigação estatutária

e motivo de orgulho para todos os associados.
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Cartão AOMESP Saúde é benefício
que dá resultado financeiro
Ele garante desconto mínimo de 30% em extensa rede de
drogarias Brasil afora. O dinheiro economizado é muitas
vezes superior à mensalidade AOMESP.

Como usar o 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 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 car-
tão com a marca Vidalink. Este é o Autorizador do Cartão. Antes de utilizar, ligue

para a Central de Atendimento nos telefones 4000-1640 (capitais e regiões
metropolitanas) ou 0800-836-8836 (demais localidades) para desbloquear.

Desde que foi implantado, no final
de 2019, o Cartão AOMESP Saúde
vem conquistando os associados; a
imensa maioria, mais de 22 mil, utili-
za este benefício todos os meses. Não é
para menos. O Cartão garante descon-
to mínimo de 30% em extensa lista de
drogarias em todo o País, dentre elas
as redes como Drogaria São Paulo,
Droga Raia, Drogasil e outras. A lista

é grande e pode ser consultada em site
específico no site da AOMESP.

O sucesso do Cartão pode ser com-
provado no número de associados que
o utilizam, mas também nos elogios e
provas de sua eficácia que chegam à
AOMESP. Muitos associados já envia-
ram cópias de notas fiscais de compra
de medicamento em que consta a apli-
cação do desconto. Muita gente pas-

sou a economizar um bom dinheiro
todo mês. O gasto médio do associado
com remédios é R$ 300,00 por mês, o
que resulta em R$ 90,00 de desconto –
valor superior à mensalidade que ele
paga à Associação.

Este era o resultado pretendido pela
Diretoria da AOMESP à época da im-
plantação do Cartão. Ele tem um cus-
to, é claro, cobrado pela administra-
dora e suportado pela AOMESP – sem
repasse ao associado. “Entendemos que
é uma maneira de devolver uma parte
da mensalidade que o nosso pessoal
paga”, explica o presidente da Direto-
ria Executiva, Cel PM Jorge Gonçal-
ves. “O Cartão passou a ser lucrativo
em duas frentes, na farmácia e no valor
da mensalidade, que acaba ficando me-
nor com o desconto”, conclui.



8 CLARINADAS DA TABATINGUERA - ABRIL/2022

Este mês, associados de Campinas, Ribeirão Preto e Sorocaba estiveram
na Colônia de Férias nas excursões programadas especialmente para o Interior.

Foram dias de muita festa, confraternização e lazer seguro na Colônia,
na praia e na cidade. Confiram nas fotos.

Em abril, excursões de três regionais lotam a Colônia.

Na excursão da Regional Ri-
beirão Preto, a senhora Mathilde
Barbosa (esposa do associado José
Barbosa Lima Filho) estreou a ca-
deira de rodas anfíbia. A cadeira
foi adquirida pela AOMESP para
dar àqueles que têm dificuldades
de locomoção a oportunidade de
um revigorante banho de mar.

A cadeira de rodas é adaptada
para operar tanto na praia ou terra
como na água. Conta com quatro
flutuadores com apoio para braços
e pernas, além do quebra-ondas. A
sugestão de compra foi da Regio-
nal Ribeirão Preto.

Mar com acessibilidade

Regional Ribeirão Preto levou uma TV para sortear

Associados de Campinas

Associados de Sorocaba também lotaram ônibus
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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

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

Mais de 120 associados, fa-
miliares e amigos estiveram na
Colônia para comemorar a Pás-
coa aproveitando as ótimas con-
dições oferecidas no pacote es-
pecial. Foram três dias de muita
diversão para adultos e crianças.
O pessoal da Administração ca-
prichou na decoração e nas atra-
ções que contaram com passeio
de trenzinho pelos pontos turís-
ticos de Itanhaém, bingo “carte-
las grátis” e samba, pagode e ser-
tanejo ao vivo.

Páscoa da Colônia com “coelhinho”
Caíram no gosto dos hóspe-

des as atrações tradicionais de
Páscoa. Este ano, a AOMESP
contratou um artista fantasiado
de coelho para distribuir os ovos
para a criançada. Foi uma festa
que todas aproveitaram no do-
mingo! Também foram sortea-
das três cestas de Páscoa com
ovos e doces de chocolate. To-
dos os hóspedes receberam mi-
mo: um saco plástico com coe-
lhinho de chocolate e muitos
docinhos.

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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Na Sede a festa foi no dia 12. Mais de 120 associados e familiares presentes.
Brindes para todos e sorteio de uma TV.

Regional Campinas: festa no dia
20 com distribuição de presentes
e sorteio de uma TV.

Na Regional Sorocaba,
festa no dia 28 com salão

lotado de associados e
familiares. Sorteio de
prêmios em dinheiro!

Festa para mais de 100
associados e familiares
realizada pela Regional
Jacareí no dia 29.
Sorteio de prêmios e
uma TV.
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Regional Araçatuba
festa realizada no

dia 29 com o
comparecimento de

80 associados e
familiares. Sorteio

de prêmios em
dinheiro.

Regional S J do Rio Preto em festa no dia 27 para
cerca de 120 associados e familiares. Presentes
para todos e sorteio de uma TV.

Regional Ribeirão Preto
reuniu os associados de
março e abril em almoço no
Fazendinha no dia 14 deste
mês. Mais de 100
participantes. Presentes,
brindes e sorteio de duas TV.
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Clube de Descontos: consulte antes de comprar.

A AOMESP tem se empenhado em
aumentar o rol de parcerias de seu Clu-
be de Descontos procurando benefici-
ar todos os associados. Já são mais de
20 categorias cadastradas, mais de 60
parceiros com contrato firmado ofere-
cendo descontos, facilidade de paga-

Já são mais de 60 parceiros oferecendo descontos e facilidades
de pagamento para associados, familiares e colaboradores

mento e outras vantagens. O que foi
oferecido pelo parceiro deve ser cum-
prido à risca.

O Clube de Descontos está no site
da AOMESP (www.aomesp.com.br).
Para melhor visualização e consulta,
pelos associados, foi estruturado por

Sede e Regionais, e, dentro delas, por
categorias como farmácias, médicos e
clínicas médicas, turismo, ensino su-
perior etc. Não há custo para os parcei-
ros; o objetivo da AOMESP é oferecer
oportunidades para o associado fazer
economia.

Antes de comprar, consulte o Clu-
be de Descontos. Vale a pena.

Não deixe isso acontecer. Observe na tabela ao lado o prazo
que você tem para fazer o Censo e o Recadastramento obrigató-
rios. Quem não cumprir, vai perder salário ou pensão até que a
situação seja regularizada – e isso dá trabalho. Então, é mais
fácil cumprir o prazo para não sofrer depois.

Se você tiver algum problema para fazer o Censo, a Sede e as
Regionais da AOMESP podem ajudá-lo. Basta comparecer ou
mesmo telefonar. É tudo muito simples e rápido.

Você pode perder seu salário
ou pensão; fique atento.

@www.aomesp.com.brAOMESP NAS REDES SOCIAIS
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Os associados da AIPOMESP (As-
sociação dos Policiais Militares da Re-
serva, Reformados, da Ativa e Pensio-
nistas da São Paulo Previdência) ele-
geram a Diretoria e o Conselho Fiscal
que vão comandar a entidade até 2028.

Nossos cumprimentos ao presiden-
te eleito, 1º Sgt PM Antonio Mendes.

AIPOMESP tem presidente eleito
Desejamos a ele e seus diretores muito
sucesso e realizações no mandato que
se inicia. No dia da eleição, 21 deste
mês, a AIPOMESP também estava em
festa por completar 37 anos de ativida-
des. Foi fundada pelo Cap Gesofato
Vernin (falecido em junho de 2019)
em 21 de abril de 1985.

Foi publicada no Diário Oficial de 27 deste mês a transfe-
rência do Cel PM Fábio Rogério Cândido do comando do
CPI/5, em São José do Rio Preto, para o CPC - Comando do
Policiamento da Capital, como subcomandante.

A AOMESP deseja ao Cel Fábio boa sorte na realização de
seus projetos. É um amigo que sempre foi muito prestativo,
sempre a postos para ajudar nossa Regional naquela cidade.

Cel Fábio deixa comando do
CPI/5 em Rio Preto

Médicos da WMS - Work Medicina do Trabalho estiveram na Sede da AOMESP
para fazer o exame médico anual obrigatório nos colaboradores. Todos passaram
por aferição de pressão arterial, ausculta cardíaca e entrevista. Nenhum problema
foi registrado. Todos foram liberados para trabalhar normalmente.

Exame médico anual obrigatório
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A AOMESP Solidária realizou
mais duas entregas de gêneros alimen-
tícios este mês. Uma foi para o Lar Vo-
luntários do Amor (Embu-Guaçu), a
outra foi para a AMME (Vila dos Re-
médios). Leite, pão, bolachas, biscoi-
tos, farinha, açúcar, macarrão, óleo,
conservas, frango, linguiça, margari-
na... itens que não podem faltar na ali-
mentação das crianças assistidas pelas
duas entidades.

O Lar Voluntários do Amor abriga
20 crianças de várias faixas etárias que
para lá são enviadas pelo Conselho Tu-

Mais entregas
da AOMESP Solidária para
duas entidades assistidas
Compras estão sendo feitas por
quinzena para combater a alta
de preços.

telar. A AMME (Associação de Mães
Mantenedoras Especiais) atende cer-
ca de 100 crianças, todas especiais, que
ali ficam em regime integral enquanto
mães e pais vão trabalhar. Esta assis-
tência é totalmente gratuita.

A AOMESP Solidária foi fundada
e é dirigida pelos colaboradores Sandra
Regina Alves, encarregada de Recur-
sos Humanos, e pelo jornalista Silvio
Forato. Os recursos são obtidos nas fes-
tas e no bingo semanal, na Sede.

Acima, entrega na
AMME recebida pela
diretora-responsável Vera.
Ao lado, no Lar, material
recebido pela diretora-
responsável, Sueli.
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Cel SERGIO PEREIRA

Cel JOSE SANCHEZ FELIX

Cap ANTONIO MARIANO CORREA

1º Ten ADAIR BENEDITO PAIVA

1º Ten EVARISTO HERRERO GARCIA

1º Ten JONAS CHAVES

1º Ten JOSE DAVILA COVO

1º Ten LUIZ CARLOS TELLES

1º Ten MILTON DA SILVA

1º Ten JOSE FERREIRA DIAS

2º Ten ODARIO VLADI COLLIN MALTA

2º Ten CARLOS VIEIRA SOARES

2º Ten ELISEU MARCELINO

Subten ANTONIO FERNANDO SILVA

Subten ANTONIO RIBEIRO DA COSTA

Subten EDGARD  SILVA
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1º Sgt ANTONIO RUBERTI

1º Sgt CARLOS ANTONIO FAGUNDES

1º Sgt JOSE FERREIRA DA CUNHA

1º Sgt JOSE JOAO DA ROSA

1º Sgt WALDEMAR DOS SANTOS

2º Sgt DANIEL PIRES DE LEMOS

3º Sgt AGENOR DE OLIVEIRA FILHO

3º Sgt ANGELO BARCA CARVALHO

Cb TIAGO INACIO NOVAES

Cb ANTONIO PONCE DE ARRUDA NETO

Pens IDALINA A. TORRES SANCHES

Pens ISBELA DE SOUZA E SA

Pens LOURDES BANIN FRANCO

Pens NEYDE DIAS PENSIONISTA

Pens ROSILEIA MENDONCA LINO

26156-4

039196-4

029837-9

021468-0

034828-7

772671-6

049296-5

801614-3

127519-4

11232-1

19/3/2022

29/3/2022

11/3/2022

27/2/2022

27/3/2022

21/3/2022

29/3/2022

31/3/2022

3/3/20220

1/3/2022

7/4/2022

3/4/2022

17/3/2022

26/3/2022

27/2/2022

@www.aomesp.com.brAOMESP NAS REDES SOCIAIS



ESTACIONAMENTO ASSOCIADOS - 2 HORAS GRÁTIS.




