Briga na Justiça

APMDFESP quer igualdade
do AOL para policiais da
ativa e extensão do
benefício para inativos
Como divulgado anteriormente, a APMDFESP ajuizou na 3ª Vara da Fazenda Pública
uma Ação Ordinária para garantir a igualdade do pagamento do Adicional Operacional de
Localidade para todos os policiais da ativa, determinando o “Local IV” como valor de
referência. A Ação também busca garantir o benefício do Adicional para os inativos.
Para o Presidente da APMDFESP, Jefferson Eduardo Patriota dos Santos, “na verdade
o Governo Estadual não quis produzir um adicional, mas sim um aumento dissimulado,
criando uma distinção entre os policiais da ativa, em afronta ao princípio da isonomia,
bem como da segurança jurídica e do direito adquirido. Hoje os policiais que trabalham
em cidades pequenas estão pedindo transferência para municípios maiores, pois terão
o direito a um Adicional superior. Não podemos ter esse tipo de problema na Corporação.
O Governo criou um mal estar entre nossos companheiros”.
Uma das teses defendidas pelos advogados que prepararam a Ação é de que “em
verdade, quando se fala em igualdade de direito entre funcionários do serviço ativo
e inativo, verifica-se que referida igualdade é reconhecida e aplicada pela própria
instituição policial militar, o que se vislumbra através da Lei Complementar nº 893
de 9 de março de 2001, que em seu artigo 2º equipara ativos e inativos, pois
consta expressamente que estão sujeitos ao Regulamento Disciplinar da Polícia
Militar os militares do Estado do serviço ativo, da reserva remunerada, os
reformados e os agregados. A diferenciação da concessão do AOL representa
verdadeira afronta ao princípio da isonomia constitucional”.
Pg. 8

FOLHA DE SÃO PAULO
nega espaço
para Entidade
defender policiais

Secretário de Segurança
terá que responder
Requerimento de
Informações

Filha de associado
é a entrevistada da coluna
“Quem são os
nossos sócios”

O Jornal publicou artigo de ex-prefeito
Hélio Bicudo que ataca diretamente os
policiais paulistas, mas negou espaço
para o presidente da APMDFESP
publicar artigo que rebate acusações
contra PMs. Entidade ainda tenta obrigar
o Jornal a ter critérios iguais e publicar
defesa dos policiais.
Pg. 5

Um ofício da APMDFESP encaminhado
ao coordenador da Frente Parlamentar
de Defesa dos Policiais Paulistas na
Assembléia Legislativa, originou um
Requerimento de Informação, onde o
Secretário de Segurança Pública fica
obrigado a responder aos
questionamentos da entidade.
Pg. 6

Nesta edição o INFORMATIVO
APMDFESP entrevistou Alexia Bornioti
Augusto, filha do Sd PM José Valter
Augusto. Com 10 anos de idade sonha
ser médica; reclama das dificuldades
para se locomover e gostaria que sua
cidade tivesse pelo menos um parque
para poder passear.
Pg. 7
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Palavra do Presidente

A decisão é nossa....
Mais uma vez voltamos a falar sobre
eleições. Desta vez escolheremos nossos
representantes para a Assembléia
Legislativa, Congresso Nacional, Governo
Estadual e Presidente da República.
Vivemos nos últimos meses fatos que
devem refletir na nossa decisão em 1°
outubro. Tivemos vários companheiros
tombados, além de Unidades da
Corporação atacadas por membros da
facção criminosa. Aqueles que saíram em
defesa dos “direitos dos manos” devem ser
punidos na hora de votarmos e deixa-los
sem mandato. Mas temos que valorizar
aqueles que realmente saíram em nossa
defesa. Mesmo que sem muito espaço
na imprensa, mas que sabemos que
foram os nossos defensores - e precisamos distinguir os verdadeiros
defensores, dos exploradores.
Um outro fato recente que ainda está claro
em nossas mentes, principalmente para a
nossa decisão para os representantes na
Assembléia Legislativa é em relação às
discussões e votação sobre o AOP Adicional Operacional de Localidade.
Noticiamos detalhadamente quem
defendeu o correto na Assembléia,
aqueles que nos traíram e outros que

fizeram demagogia sobre o assunto.
Para que você escolha corretamente os
seus candidatos, procure relembrar o que
leu nas últimas edições do INFORMATIVO
APMDFESP e que ainda está disponível
no site www.apmdfesp.com.br
Se reclamarmos da pouca representatividade em São Paulo e Brasília, é o
momento de mudarmos o quadro. Temos
a chance em 1° de outubro de votarmos
em pessoas sérias e comprometidas com
a Família Policial Militar.
A APMDFESP sente-se com a missão
cumprida de ter informado durante os
últimos anos todos aqueles que nos foram
imprescindíveis em nossas reivindicações
e também os “traidores”.
Não adianta só reclamarmos de tudo.
Temos que fazer a nossa parte. O
momento do voto é um dos poucos em
que cada um de nós tem os mesmos
poderes daqueles que detêm mandato e
que possuem riquezas. Cada um só tem
direito a um voto e faça do seu a justiça
que pode cobrar amanhã.
Faça a sua parte. Seja consciente na hora
de votar e mais do que nunca, faça justiça.
Boa sorte e que Deus ilumine aqueles
que devem ser coroados com êxito.....
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APMDFESP
Esporte
Atletas se destacam
em torneio de tênis
de mesa adaptado

Edson e Wladimir entre os 5 melhores do tênis de
mesa adaptado em Fortaleza.

Os atletas Edson Rodrigues dos Santos e
Wladimir Garcia de Menezes ficaram entre os 5
melhores atletas do Brasil durante a Etapa
Fortaleza do 4º Circuito Brasileiro de Tênis de
Mesa Adaptado.
Na classe 4, Wladimir ficou com a 5ª
colocação, enquanto Edson ficou em 4º lugar
na classe 3.
A próxima etapa do torneio será em Curitiba,
no mês de agosto. Os atletas da APMDFESP
permanecem entre os melhores do Brasil.

ERRATA
No mês do seu aniversário procure a agência bancária em que
tem conta e faça o seu recadastramento. Se acaso isso não
acontecer, o pagamento da pensão poderá ficar retido. Evite
problemas. Procure a sua agência e faça o recadastramento.

Ao contrário do que foi publicado na última edição
do INFORMATIVO APMDFESP - edição março/abril
de 2006 - pg 5, o soldado PM Levi César Pontes
Kojol não foi tombado em combate com o crime
organizado. Ele foi ferido e graças a Deus se
recuperou. Hoje trabalha no 44º BPM/M.

EXPEDIENTE
O INFORMATIVO APMDFESP é o órgão informativo da Associação dos Policiais
Militares Portadores de Deficiência do Estado de São Paulo.
Diretoria Executiva
Presidente - Jefferson Eduardo Patriota dos Santos
Vice Presidente - Elcio Inocente
Secretário Geral - Antônio Figueiredo Sobrinho
Secretário Adjunto - Wladimir Garcia de Menezes
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Carta do Associado
Venho por meio desta, agradecer aos integrantes
dessa Associação, pela solidariedade demonstrada
durante os momentos difíceis pelos quais passei
desde a internação de meu marido (Sd PM Luís Antonio
da Silva Júnior) até seu falecimento.
Solidariedade esta que não se atêm somente na ajuda, como também
nas palavras de conforto, no abraço ou num simples aperto de mão.
Todo tipo de ajuda e palavra amiga que recebi, serviram para aliviar a
angústia e me ajudaram a reunir força para seguir em frente.
Que Deus abençoe a todos e possa recompensá-los pela
demonstração de carinho e amizade que recebemos.
Obrigado a todos.
Salete Aparecida Schevenin da Silva

Atendimento do Departamento
Social cresce 25% em 2006
Os atendimentos da Diretoria Social da APMDFESP cresceram
significativamente no ano de 2006. Os benefícios concedidos aos Policiais
Militares e seus dependentes superam, muitas vezes, o valor da
contribuição mensal de cada beneficiado.
No 1º semestre de 2006 o aumento nos atendimentos cresceu 25% em
relação ao mesmo período do ano anterior.
Segundo o Diretor Social, Alexandre Miragaia de Araújo, “a APMDFESP
fornece periodicamente a inúmeros policiais militares portadores de
necessidades especiais - permanente ou não e aos seus dependentes,
que em iguais situações restringem seus rendimentos, materiais
ortopédicos, cirúrgicos ou para curativos, além de cestas básicas, cadeiras
de rodas e de banho, muletas, bengalas, andadores, órteses, próteses,
botas ortopédicas, fraldas geriátricas e infantis, camas hospitalares, auxílio
natalidade e funeral e ainda contamos também com um leque de profissionais
para reabilitação física e psicológica, bem como assistência odontológica,
social e jurídica”.
Para o Secretário Adjunto da Entidade, Wladimir Garcia de Menezes, “o
aumento dos atendimentos ao quadro associativo é mais um dos motivos
que se torna obrigatório o aumento do número de sócios da APMDFESP.
Se nossas despesas aumentam, automaticamente precisamos aumentar
as nossas receitas e a única maneira é ter mais sócios para continuarmos
mantendo nossos atendimentos”.

Nota de Falecimento
É com pesar que a Diretoria da APMDFESP
registra o falecimento da Sra. Maria Ribeiro, mãe do Diretor
de Patrimônio da APMDFESP, Marcelo Estevam Ribeiro.
Aos seus familiares os votos de pêsames e condolências.
Data de nascimento: 25/06/1940
Data do falecimento: 03/08/2006

Salários serão pagos
apenas pelo BANCO
NOSSA CAIXA S/A
A partir de 1° de janeiro de 2007, os pagamentos
de vencimentos, salários, proventos e pensões
dos militares, ativos, inativos, pensionistas e
benefícios de pensões especiais serão feitos
exclusivamente no Banco Nossa Caixa S/A.
A decisão foi tomada pelo Governador Cláudio
Lembo e publicada no Diário Oficial do último dia
18 de julho, através do Decreto n° 50.964. “Existe
um prazo para que cada um procure a agência da
Nossa Caixa de sua preferência para a abertura de contas e esperamos
que nossos policiais consigam cumprir os prazos estabelecidos”, afirmou
Ely Ribeiro, Diretor Financeiro da Entidade.
O Decreto estabelece os seguintes prazos para abertura de conta,
conforme o número final do RG (Registro Geral) - não considerando os
dígitos de verificação:
•
•
•
•

RG
RG
RG
RG

finais n°s 1, 2 e 3 - até 31 de agosto de 2006;
finais n°s 4, 5 e 6 - até 30 de setembro de 2006;
finais n°s 7 e 8 - até 31 de outubro de 2006;
finais n°s 9 e 0 - até 30 de novembro de 2006.

Associados terão
atendimento especial
na APMDFESP
O Departamento de Relações Públicas da entidade, para facilitar a
abertura de contas dos associados no Banco Nossa Caixa S/A,
fará um atendimento especial dos dias 14 a 18 de agosto, das 9h às
15h, na sede da entidade.
“Cada associado deverá trazer RG, CPF, comprovante de endereço
e o último holerite para a abertura de contas. Queremos facilitar
para os nossos associados, que não vão precisar ir até uma agência
bancária, além do que os reformados por invalidez não terão as
dificuldades que encontram para irem até um banco”, afirmou o
Diretor de Relações Públicas, Airton Belmiro.
“É até bom que cada um antecipe a abertura de sua conta, para
que não tenha problemas futuros. É necessário que ninguém deixe
vencer o prazo, pois podem ter problemas para o pagamento de
janeiro de 2007”, finalizou Airton Belmiro.

Seguros/APMDFESP
• Seguro Pleno para casos de morte de qualquer causa
• Sorteio semanal entre os segurados, pela Loteria
Federal, de um prêmio estipulado em R$ 1.500,00.
• Auxílio Funeral de R$ 2.000,00, extensivo também no
caso de morte da esposa ou filhos do titular.
• Seguro para invalidez parcial ou total, para o titular
ou para a esposa.
• Preços com descontos e condições
ões:
especiais para associados
Informaç
092
da APMDFESP.
0800-7028

Consultório Odontológico credenciado
para atendimento aos associados e
dependentes, na Sede da APMDFESP
Av. Nossa Senhora
da Concórdia, 25 - Sala 1
Tremembé • São Paulo
Fone (11) 6953-5979

Sede da APMDFESP
Rua Adolfo Samuel, 14
Santa Inês • São Paulo
Fone (11) 6203-7824
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Associado de Taubaté
recebe triciclo

O sócio Gerson Luix Charleaux com o triciclo doado pela APMDFESP e os
diretores Roberto Batista Carneiro, Claudinei Guimarães Simões e o sócio
José Simões Fortuna.

O Soldado Reformado Gerson Luiz Charleaux, que reside em Taubaté e é
atendido pelo representante da APMDFESP em Mogi das Cruzes, Claudinei
Guimarães Simões, recebeu recentemente da entidade um triciclo.
Segundo o associado “agora tenho mais facilidade para locomoção. A
doação do triciclo foi de suma importância para mim. Quero agradecer a
APMDFESP pela atenção e por ter feito a doação”, afirmou Gerson.
Já para o representante da APMDFESP em Mogi das Cruzes, Claudinei
Guimarães Simões, “a entidade procura atender o máximo que pode seu
quadro associativo. Nós sabemos o quanto é importante para o portador
de deficiência ter algo que facilite o seu dia-a-dia”.
O Diretor Social Adjunto, Roberto Batista Carneiro, que esteve na
residência do associado em Taubaté disse que “a APMDFESP atende
seus sócios nos quatro cantos do Estado. Procuramos levar a cada um a
nossa colaboração”.
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Momento de virar o jogo!
O dia 1º de outubro pode ser decisivo para os policiais paulistas,
“desde que haja uma conscientização dos nossos companheiros.
Podemos eleger quem quisermos. Temos um contingente de 94 mil
homens. Se cada policial conquistar mais 3 votos em sua família,
elegemos pelos menos 3 Deputados Federais e 4 Deputados
Estaduais, além de ser um número considerável de votos para eleger
um Senador e influenciar na eleição para Governo e Presidência da
República”, afirmou o sargento Jefferson Eduardo Patriota dos Santos.
Para o Secretário Geral da APMDFESP, Antônio Figueiredo Sobrinho,
“muitos companheiros estão totalmente desmotivados e até pensam
em votar em branco ou nulo, mas temos que dar uma resposta,
através das urnas, para aqueles que estiveram do nosso lado,
fazendo com que sejam ou permaneçam como nossos representantes
no Congresso Nacional ou na Assembléia Legislativa. Não podemos
jogar essa chance fora. Temos que votar em quem realmente tem
compromisso com a nossa categoria. Portanto é preciso que cada
um pense, vote, mas vote corretamente. Precisamos virar o jogo”.

Orientando o paciente
A Equoterapia na Reabilitação de Portadores
de Necessidades Especiais

APMDFESP doa cobertores
para Asilo e Psquiatria da PM
Paciente e profissionais da APMDFESP durante equoterapia

Diretores da APMDFESP e responsáveis pelo Asilo e Psquiatria do HPM

Os policiais militares que estão internados no Asilo ou na ala da Psquiatria
do HPM, receberam a doação de vários cobertores, que foi realizada pela
APMDFESP e que contou com a ajuda da empresa SOCICAM, que administra
terminais de ônibus urbano e intermunicipal na Capital e no Interior.
“Para nós é uma grande satisfação poder ajudar nossos companheiros,
principalmente quando podemos contar com a colaboração de uma
empresa séria como a SOCICAM que desenvolve um brilhante trabalho
social”, afirmou o Diretor Financeiro Adjunto, Edson Rodrigues dos Santos.
Para o Vice Presidente da APMDFESP, Élcio Inocente, “muita gente
desconhece o trabalho que existe no HPM. Gostaríamos de ajudar mais,
porém temos limites, mas esperamos que os cobertores sejam úteis para
os nossos companheiros”.

Os estímulos provenientes da marcha do cavalo ao passo para o
indivíduo que nele está montado, bem como o movimento tridimensional
originado desta marcha foi inúmeras vezes destacadas pela literatura
(o primeiro a relatar foi Hipócrates) como responsáveis por grande
parte dos benefícios do andar a cavalo, especialmente no que
concerne à melhora do controle e equilíbrio de cervical, tronco e, até
mesmo, equilíbrio ortostático estático e dinâmico.
Vale ressaltar a importância e o significado que a equoterapia assume
para o paciente (que aqui é chamado de praticante) que a ela se
submete, uma vez que ele se verá sobre um animal que possui, ao
menos, o dobro do seu tamanho corporal, dominando-o e, ao mesmo
tempo, realizando exercícios terapêuticos, sem, sequer, dar-se conta
de que está se tratando, pois o ambiente, o vestuário dos terapeutas e
do próprio praticante e a forma como as terapias são conduzidas
fazem com que o lúdico, o lazer venha à tona.
Pode-se, por exemplo, aproveitar datas e ocasiões específicas a fim
de se organizar gincanas e jogos que aconteçam durante as terapias,
fazendo com que os praticantes recebam o tratamento necessário,
contudo, enfocando o teor lúdico, como a Festa Junina que realizamos
em 28 de Junho.
A APMDFESP realiza esses atendimentos em parceria com o Regimento
de Cavalaria 9 de Julho, uma vez por semana, com todos os membros
da equipe clínica.
Silvia de Oliveira Rodrigues
Fisioterapeuta / fisioterapia@apmdfesp.com.br

05

Mai/Jun/Jul-2006

Folha de São Paulo publica artigo de Hélio Bicudo,

mas nega espaço para
defesa dos policiais
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entretanto até o fechamento desta edição não foi publicada.

Carta do associado Silvio Cavalli enviado a Folha de São Paulo
Com referência ao artigo de autoria do Dr. Hélio
Bicudo, publicado em 28/06/06 (Tendências/
Debates) e com o devido respeito à sua provecta
idade e sabedoria, refutamos da forma mais
veemente suas palavras, eivadas de rancor
pessoal e de tendenciosa generalização.
Quando no serviço ativo da PM, vivenciamos
inúmeras situações nas quais sempre foi o mau
policial militar alvo de exaustivas investigações
e punido assim que provado o cometimento do
fato delituoso, sendo expulso da Corporação,
sem prejuízo da posterior e inexorável sanção
penal. Saiba Dr. Hélio Bicudo, que a Polícia Militar
do Estado de São Paulo, a mais que secular
Milícia de Tobias de Aguiar, sempre ciosa de
seus deveres e tradições, nunca pactuou e
nunca pactuará com o crime! Ela é composta
por bons policiais militares, pais e mães de
família, esposos e filhos, os quais derramam
diariamente seu suor, lágrimas e muitas vezes o
seu sangue em prol da sociedade “Com o
sacrifício da própria vida!” Este é o trecho
final de nosso juramento ao povo paulista, para
sempre servi-lo, com lealdade, constância,

honra e dignidade. Talvez o senhor o ignore, ou
faça por ignora-lo, porém é o juramento, que é
proferido, solenemente, por ocasião das
formaturas dos novos policiais militares nos
cursos de formação e pelos novos oficiais da
Academia do Barro Branco, um dos quais seu
sobrinho, atualmente o valoroso tenente Bicudo,
o qual nos enche de orgulho compondo o efetivo
do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do
Estado de São Paulo.
Abandone o seu rancor pessoal, suas
generalizações e se digne visitar o tenente
Bicudo. Pergunte a ele o que é ser policial militar;
o que é ensinado aos nossos soldados,
graduados e oficiais. Visite nossas escolas e
examine nossos currículos. Visite nossa
Corregedoria e verifique o seu trabalho honesto
e incessante. Visite e veja como é o lar de um
policial militar, verifique o bairro onde ele reside
(e se oculta) com sua família. Observe que ele e
seus familiares são pessoas comuns, com as
mesmas necessidades, temores, tristezas e
aspirações do bom povo brasileiro. Saiba quais
são seus vencimentos ao final de um mês de

trabalho de altíssimo risco e assim ficará
sabendo também que ele possui um “bico” para
conseguir cobrir as despesas domésticas.
Conheça a escola de seus filhos e saiba qual é
a profissão, que eles dizem ser a de seu pai (ou
a de sua mãe), a fim de que permaneça oculta a
sua condição de policial militar. Finalmente,
orgulhe-se do tenente Bicudo, pela coragem e
nobreza de caráter ao ostentar o nome de sua
família desde que cruzou os portões da Escola
de Oficiais, a qual sempre o acolheu de forma
digna e fraterna, bem como toda a PM, mesmo
sabendo de seu parentesco.
Quando o senhor generaliza é forçoso que
venham à nossa mente os recentes e
lamentáveis fatos que envolveram e enodoaram
os nomes de muitos políticos e vários partidos,
sendo que até os dias atuais não se deu a lume
explicações para o seu real esclarecimento.
Dr. Hélio Bicudo, então deveremos também
generalizar?
Sílvio Cavalli, oficial da reserva da Polícia
Militar (Vinhedo, SP).
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Reivindicações da
APMDFESP se transforma
em Requerimento de
Informações na Assembléia
Um ofício encaminhado ao Dep. Est. Rafael Silva,
coordenador da Frente Parlamentar de Defesa dos
Policiais Paulistas, se transformou em um Requerimento
de Informações, publicado no Diário Oficial no dia 14 de
junho de 2006. Foram algumas reivindicações da
entidade, que agora aguarda uma resposta oficial da
Secretaria de Segurança Pública sobre os
questionamentos.
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Você sabia???

Que pode
colaborar com a
APMDFESP de
DUAS FORMAS!
SENDO SÓCIO - Fazendo parte do quadro
associativo você terá uma série de benefícios, além
de colaborar para tudo aquilo que fazemos para os
policiais militares reformados por invalidez e para
seus dependentes. Só assim poderemos aumentar
nossos atendimentos e benefícios. Se ainda não é sócio,
solicite uma ficha de adesão através do 0800-7278090.
SER SEGURADO - Uma parceria firmada entre a
APMDFESP e a Previdência do Sul garante aos
associados da Entidade uma série de benefícios de
seguros diferenciados dos praticados pelo mercado,
como o seguro pleno para casos de morte de
qualquer causa. Através dos nossos planos, o seguro de vida
é pago em qualquer causa, independente da forma como
aconteceu a morte do associado, e mais ainda, incluímos
também a extensão dos benefícios em caso de morte da
esposa do titular. Os segurados também concorrem a um
sorteio semanal, pela Loteria Federal, de um prêmio estipulado
em R$ 1.500,00.
Existe também o pagamento de um Auxílio Funeral de R$
2.000,00, extensivo também no caso de morte da esposa ou
filhos do titular do seguro.
SE VOCÊ TEM DÚVIDA SE É UM ASSOCIADO OU SEGURADO,
CONSULTE A SECRETARIA DA APMDFESP PELO 0800-7278090
(ligação gratuita, exceto de celular).

Associados devem indicar quem
receberá Medalha ETERNO GUERREIRO
Criada em 2005, a Medalha ETERNO GUERREIRO que é concedida em
11 de outubro durante a cerimônia do Dia do Policial Militar Portador de
Deficiência, será entregue, neste ano, aos homenageados que serão
indicados pelo quadro associativo. “Entendemos que os nossos policiais
devem indicar as pessoas que serão homenageadas. A votação vai ser
através do nosso site, possibilitando assim que os sócios de
todas as cidades do Estado possam enviar suas indicações”,
disse o Diretor de Relações Públicas, Airton Belmiro da Silva.
No site www.apmdfesp.com.br terá um link com o título Vote /
Medalha Eterno Guerreiro. Serão 5 indicações distintas. Os
associados poderão indicar um político (tanto no âmbito
municipal, estadual ou federal); jornalista; Praça ou Oficial da PM
(da ativa); Praça ou Oficial da PM (inativo) e Profissionais da
Saúde (da área de reabilitação). As indicações devem ser
feitas até o dia 31 de agosto.
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Quem são os nossos sócios.....
Quem é:
Alexia Bornioti Augusto, 10 anos, filha do Sd PM José Valter Augusto e
de Renata Cristiano Bornioti. Mora em Santa Rosa do Viterbo, interior do
Estado. Estuda na E.M. Maurílio de Oliveira e cursa a 4ª série.

Sua história:
A cada 20 mil crianças que nascem no Brasil, apenas uma possui
Osteogêneses inperfect (ossos de vidro), que causa problemas para o
crescimento, facilidade para fraturas pois os ossos do corpo são frágeis.

As conseqüências:
Face à doença, precisa a cada 4 meses tomar um medicamento chamado
Pamidronato. Fica internada no Hospital das Clinicas de Ribeirão Preto
para tomar o medicamento, que ajuda a fortalecer
os ossos.

O que mudou na vida da família:
Os pais se revezam para dar um cuidado
especial para Alexia. A mãe não pode
trabalhar pois se dedica quase que
exclusivamente para a filha. Como a cidade
de Santa Rosa do Viterbo não possui
muita acessibilidade os passeios são
prejudicados.

À volta por cima:
Mesmo com a falta de
consciência de parte da

população, os pais de Alexia precisaram se adaptar a uma série de fatores,
que criam obstáculos para Alexia. A dificuldade para encontrar uma escola
que tenha acessibilidade é um dos problemas. Ao invés de estudar na
escola mais próxima de sua casa, ela precisa praticamente atravessar a
cidade para estudar.

O dia a dia
Alexia tem um dia agitado. Estuda no período da manhã, quando encontra
as amigas Marília e Letícia e os amigo Atos (que é cadeirante) e Leonardo.
Diz que se prepara para encarar a 5ª série. Faz diariamente a “lição de
casa”, mas admite que também faz suas “artes”. Como uma criança de 10
anos, brincar é o que mais gosta. Gostaria que em sua cidade tivesse pelo
menos um parque adaptado, para que pudesse passear. Ficar internada
a cada 4 meses já não é mais problema para a pequena Alexia. Encara
legal a internação e faz questão de dizer que gosta muito da sua médica.
Faz criticas pela falta de rampas, que dificulta sua locomoção Em 2001
recebeu um triciclo motorizado que foi doado pela APMDFESP e totalmente
adaptado para ela.

Seus projetos:
Pensa em morar sozinha quando puder ir morar em Ribeirão Preto, onde
quer se formar em medicina. Quer ter uma casa muito grande além, é
claro, de ter um computador apenas para ela. Ser médica é seu sonho e
mesmo morando sozinha, disse que não vai se afastar dos pais.

“A diretoria da APMDFESP é muito prestativa.
Fomos atendidos em tudo aquilo que precisamos.
Encontramos muito amparo”
Renata Cristiano Bornioti

“A APMDFESP é imprescindível para os policiais.
Quando fiquei sócio a Alexia ainda não tinha nascido. Nunca
pensei que iria um dia precisar tanto da entidade. Só depois
do nascimento dela é que percebi o quanto
à entidade é importante para minha família”
Sd PM José Valter Augusto

“Quero ser médica.
Morar sozinha em
Ribeirão Preto mas
não vou me afastar
de meus pais”
Alexia Bornioti Augusto
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Plantão Jurídico
Adicional Operacional de Localidade

APMDFESP busca na Justiça
mudanças para pagamento do AOL
Está tramitando na 3ª Vara da Fazenda
Pública o processo 583.53.2006.118072-4
onde através de uma Ação Ordinária a
APMDFESP questiona os critérios criados
pelo Governo para o pagamento do AOL.
Para o Presidente da APMDFESP, Jefferson
Eduardo Patriota dos Santos, “na verdade
o Governo Estadual não quis produzir um
adicional, mas sim um aumento
dissimulado, criando uma distinção entre
os policiais da ativa, em afronta ao
princípio da isonomia, bem como da
segurança jurídica e do direito adquirido.
Hoje os policiais que trabalham em
cidades pequenas estão pedindo
transferência para municípios maiores,
pois terão o direito a um Adicional
superior. Não podemos ter esse tipo
de problema na Corporação. O
Governo criou um mal estar entre
nossos companheiros”.
Na Ação, a entidade também questiona a extensão do Adicional para os
inativos. “O pagamento do AOL abordou somente os integrantes do serviço
ativo, sem estender, ainda, aos policiais inativos, situação em que se
vislumbra, gritantemente, igual ofensa a princípios constitucionais, uma
vez que colocam os inativos em situação de completa desigualdade, seja
para com os ativos, seja para com os próprios inativos”, afirmou o Diretor
Jurídico, Romildo Pytel.
Segundo o Vice Presidente da Entidade, Élcio Inocente, “o Adicional é
mais do que merecido, porém é desproporcional, pois foi concedido de
forma diferente entre os iguais, isto é, diferenciando um policial militar das
grandes cidades em relação a um do interior, sendo que ambos ocupam o
mesmo nível hierárquico dentro da mesma Corporação e dentro do mesmo

APMDFESP

Estado. Todos os policiais, ao prestarem o concurso para ingressar na
PM, foram avaliados da mesma forma, aprovados segundo os mesmos
critérios e exercem as mesmas funções de policiamento”.
O Diretor de Interior, Mario Zan, afirma que “um policial lotado no interior
do Estado, por exemplo, exercerá sempre a mesma missão que exerce o
policial da Capital, qual seja, o policiamento, sujeitando-se, portanto, aos
mesmos riscos, pois estes são decorrentes da profissão, e não da região
em que encontra lotado. O policial do interior sofre os mesmos riscos de
vida que enfrenta o companheiro lotado na Capital. É claro que o efetivo
nas pequenas cidades é menor do que aquele previsto para os grandes
centros, mas é reduzido, além do efetivo, para as cidades do interior, os
recursos e as condições de trabalho”.
Uma das teses defendidas pelos advogados que preparam a Ação é de que
“em verdade, quando se fala em igualdade de direito entre funcionários do
serviço ativo e inativo, verifica-se que referida igualdade é reconhecida e
aplicada pela própria instituição policial militar, o que se vislumbra através da
Lei Complementar nº 893 de 9 de março de 2001, que em seu artigo 2º
equipara ativos e inativos, pois consta expressamente que estão sujeitos ao
Regulamento Disciplinar da Polícia Militar os militares do Estado do serviço
ativo, da reserva remunerada, os reformados e os agregados. A diferenciação
da concessão do AOL representa verdadeira afronta ao princípio da isonomia
constitucional”.
Os advogado que atuam no Departamento Jurídico da APMDFESP
aguardam o pronunciamento da Fazenda Pública para posteriormente se
manifestarem e aguardarem uma decisão judicial.
O advogado Fernando Fabiani Capano aguarda “a procedência do pedido,
determinando-se que a Fazenda do Estado de São Paulo, conceda o AOL,
de forma igual, isto é, com o mesmo valor de Adicional estabelecido no
‘Local IV’, a todos servidores da ativa e inativos da Polícia Militar do Estado
de São Paulo”.
“Já que o Governo deu as costas para nossas reivindicações, que são
legítimas, buscaremos no Poder Judiciário garantir os direitos dos nossos
associados”, afirmou o Presidente da APMDFESP.
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