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CAMPANHA DE REAJUSTE SALARIAL DAS
POLICIAIS DE SÃO PAULO

E

ciações e sindicatos

outras entidades, capi-

tinuação no dia 27/10

m 15 de outubro, a

AEPESP perfilou com
taneada pelo Deputado
Estadual Major Mecca,
no movimento “Campanha

de

Reajuste

Salarial às Polícias de
SP”.

compareceram

ao

evento, que teve cone 18/11/2021. O movimento agora conta
com 22 (vinte e duas)
associações e sindicatos da Polícia Militar, Polícia Civil, Polí-

Com o lema “Os Policiais de São Paulo
estão morrendo! Pior
Salário do Brasil”, concentrou-se na Av. Tiradentes com a R. João
Teodoro, onde ocorreu
o adesivaço.
Mesmo

com

adesão

de

baixa
policiais

da ativa, muitas asso-

cia Penal e da Polícia
Científica.
Novos
estão
dados.

encontros
sendo

estu-

A AEPESP

estará

sempre

pre-

sente.

Acompanhem

as chamadas de sua
associação nas redes
sociais e site da entidade.

FÓRUM

FALA Associado

RESISTE PC - SP

A IMPORTÂNCIA EM SER ASSOCIADO

As entidades representativas das carreiras da Polícia Civil se reuniram com o objetivo de instituir o Fórum Interassociativo e Intersindical das Carreiras Policiais Civis do Estado de São Paulo, denominado RESISTE PC-SP.

A

F

azer parte de uma en-

tidade de classe, seja ela
um sindicato ou associa-

atuação do Fórum RESISTE PC-SP tem por fundamentos a

ção tem suma importância

defesa dos princípios democráticos, valores republicanos, cidada-

pois desenvolve um im-

nia, salvaguarda da ética, da moralidade, da transparência no trato
da coisa pública e promoção da justiça social, em especial, por intermédio da preservação da participação e controle da sociedade so-

na vida de um trabalhador,
portante papel na valorização do profissional, zelando sempre pala ética e
promovendo a cidadania.

bre as políticas públicas, sobretudo na área de Segurança Pública.

As entidades de classe

(https://www.resistepcsp.com.br/)

papel de representativida-

desempenham importante
de juridica, administrativa

O

e política em prol de seus

1994 fui apresentada a AE-

associados.

PESP e desde então me

É através da entidade de

tornei associada.

classe que as garantias do

Em quase 27 anos de fi-

trabalhador são negociadas

liação, a AEPESP sempre

e seus direitos assegurados.

esteve presente em minha

Ser associado é uma forma

trajetória e nos momentos

de lutar pela democracia e

mais difíceis pelos quais

igualdade de direitos, pleite-

me deparei, seja com orien-

ados de forma coletiva, em

tações diversas ou assis-

busca do almejado cresci-

tências jurídicas.

mento profissional.

A prestatividade, eficiência,

São vários os benefícios de

agilidade e qualificação da

ser associado, mas a partici-

equipe profissional da AE-

pação, o conhecimento e o

PESP é inquestionável.

envolvimento do associado

Caros colegas, fortaleçam

em sua entidade de clas-

nossa entidade de classe.

se fortalece seus objetivos,

Associe-se. Juntos somos

proporcionando

melhores

mais fortes e podemos fa-

condições de trabalho, sa-

zer a diferença em prol dos

lário, aposentadoria, aten-

nossos direitos e garantias.

05 de Novembro

No dia 5 de outubro comemoramos os 60 anos

da Fundação da Associação dos Escrivães de
Polícia do Estado de São Paulo, com um grande
evento social, e recebemos as presenças de várias Autoridades, empresários e colaboradores.
Compareceram também neste dia, Conselheiros da Associação dos Funcionários Públicos
do Estado de São Paulo - AFPESP, dentre eles
Leda Regina Machado Lima e seu esposo José
Antonio de Lima, Edson Kubo esposa Juanita
Antonia Franzini de Oliveira Kubo e o conselheiro Romeu Benatti Junior, que contribuíram
e muito para abrilhantar o evento. Acrescento
que Leda é candidata a reeleição ao Conselho
da AFPESP. O evento ficou registrado no Jornal
do Escrivão de novembro de 2021. Abaixo inserimos mais algumas fotos daquele memorável
dia.

O DIA DO ESCRIVÃO DE POLÍCIA

N

o dia 5 de novembro, comemoramos o dia do escrivão onde
contamos com a presença de convidados e de toda comunidade
policial em nossa sede.
Um dia super memorável onde os colegas se reuniram para recordar experiências passadas na lida policial. O evento, que a princípio
imaginava-se apenas um encontro com poucos colegas, tornou-se
um evento recheado de pragmatismo, com diversos discursos.
Abaixo reportamos fotograficamente os presentes ao evento.
Marco Zaparolli
escrivão de
polícia de Marília
e Sr. Tanaka, do
SAM’s Club

Renato Del
Moura, Marcelo
Rigonato, Bruna
e Leandro Colaboradores
AEPESP
Ao lado , Renato
discursando

Renato Del Moura,
Jeremias Laurentis,
Horácio Garcia, Celso Arruda e Marcelo
Pickler, escrivães de
polícia

outros.

Ednilva de Souza

Em 24 de Novembro de

Escrivã de Polícia

Rodomil e
Sr. Monteiro
da Câmara
Minicipal de
São Miguel
Arcanjo.

mas. Sempre atendido de
forma carinhosa, pronto

Francisco de Oliveira, apo-

atendimento e a solucio-

sentado, residente em São

ná-los. Obrigada por me

João da Boa Vista, nos en-

acolher. E recomendo a

viou mensagem via what-

quem ainda não se asso-

sapp onde escreve: “Foi

ciou que o faça”. Lorival

encontrei

apoio

José Antonio de Lima, Leda Regina Machado Lima e Renato Del Moura
Ronaldo “Pantera” Lopes e Oscar de
Miranda - Escrivães Aposentados

Gian Paolo D’Alvia - Advogado, Renato Del Moura,
Marcelo Rigonato e Bruno Victório, advogados

Celso Arruda, Ronald
Sérgio escrivães de
polícia, Bruno Victório
advogado, Urbano
Moraes, Claudio Ferreira
Jr. e Marcio Rodrigues,
escrivães de polícia

Francisco de Oliveira.

diante dos meus proble-

Espaço do Associado
Divulgue seu trabalho

CUIDE DE SEU
CACHORRINHO
André Luiz Leite da Silva escrivão de polícia,
filósofo e cronista com 13 livros publicados.

C

Nuricionista Bruna,
Angela e
Jeremias,
escrivães de
polícia

Urbano
Moraes,
escrivão
de polícia
aposentado.

dimentos jurídicos, dentre

associado Lorival

onde

60

erta vez estava desanimado, desorientado e, então,
bem, então conheci um lindo
cachorrinho. Brincalhão, humorado, excitado, admirado,
relacionado, inteligente, mas
profundamente carente. Não
conseguia se alimentar sozinho sem que alguém colocasse algo em sua vasilha.
Não conseguia beber algo,
sem que alguém colocasse
em sua vasilha. Sequer conseguia se banhar sem que
alguém o fizesse. Enfim, era
um necessitado e, embora a
afinidade com ele fosse intrínseca, me obrigava a fazer coisas que não queria naquele
momento.
Este lindo cachorrinho pedia
para caminhar e, na rua, bem,
corria para lá, para cá, cheirava todo lugar, e, da mesma
forma levantava sua pata
traseira, quando não o fazia
abaixando o traseiro mesmo.
Então, às vezes parecia ser
ou estar adulto e, nas inúmeras vezes era uma criança,
um adolescente. Cheio de
vigor, cheio de energia, cheio
de sinergia com tudo e com
todos.
Animais de estimação não
são livres, não são leves e,
volte e meia é preciso que alguém os leve para lá ou para
cá. Gostava de uma voltinha
de carro e, quando saia, colocava meio corpo para fora na
janela e deixava que a brisa
invadisse seu ser. Ficava tão
feliz que seus pelos pareciam
que dançavam... E, sua expressão então? Era admirável.
É, após a domesticação dos
animais ou de alguns animais
destes tiveram “azar” ou foi
“sorte”? Sei lá, mas de se encontrar com estes humanos
e, assim, deixaram de ser
selvagens e, hoje, os chamamos de “domésticos”. Não
que isso tenha sido um atraso
na vida de algumas espécies,
mas de muitas, com certeza.
Sou filósofo e, assim, acredi-

to ou tento, de que somos formados por duas matérias. Uma
bruta e outra sutil. Uma carne e
outra espírito. Uma que necessita de cuidados e outra mais
ainda. Uma que tem necessidades imediatas e outras mediatas. Uma é o Senhor e a outra
seu cachorrinho. Entendeu? Estou tentando acompanhar...
Vamos imaginar, somente isso,
afinal se tem uma espécie que
o faz com muita naturalidade
com certeza é a humana. Mas
vamos supor que a alma, o
espírito seja um fato e, assim,
não necessita de cuidados
materiais, exceto os imateriais.
Os materiais são mais complicados, pois precisa buscar
alimentos, precisa se abaixar
para beber água, precisa tirar
a roupa e tomar banho, precisa
se mover para não criar fungos
e bactérias, precisa de energia
para manter o corpo saudável.
Entende isso? Sei não...
Então, deveríamos pensar que
o corpo, nosso corpo, a matéria, o veículo é seu animal de
estimação. Sim, ele precisa se
exercitar. Ele precisa de alimentos saudáveis. Ele precisa de
atenção. Ele precisa que jogue
seu graveto ao longe para que
pegue ou sua bolinha de tênis preferida. Ele precisa que
a jogue para que ele pegue,
somente assim sabe que se
importa com ele. Precisa que

saia para seu passeio matinal
e vespertino diariamente, para
fazer suas necessidades, principalmente a necessidade de sair
de casa, de caminhar, de sentir
novos cheiros, novos rueiros.
Tá entendendo isso?
Bem, já estou da meia idade
para frente e, agora, a negligência do passado vai começar
a emitir seus boletos. Não dá
para postergar seu pagamento
e, agora, alguns são a vista e,
não se importa se tem expensas ou não. Algumas contas já
estão sendo pagas a prestação
e outras estão na esteira para
ser entregue ao carteiro que
tem seu endereço.
Será que estou cuidando de
meu cachorrinho? Será que
gosto tanto dele quanto ele de
mim? Será que vou conseguir
terminar o percurso com meu
animal em pé e eu com ele?
Bem, amanhã vou pensar que
meu corpo é meu animal mais
querido de estimação e, assim,
vou fazer de tudo para que ele
se sinta bem na minha companhia, afinal, ele só tem a mim e
eu a ele.
E, ai meu “cachorrinho”, ficou
animadinho agora que o tirei
das sombras? Acho que vou te
dar um novo nome, afinal, nos
reencontramos após tanto tempo.
Acho que você é meu filho pródigo...
É, isso, vai se chamar de PRÓDIGO!
Que tal? Se você tá dizendo?
Aprendeu até a falar..

Renato Del Moura e Edson Kubo

Jarim Roseira e Ronaldo “Pantera”
Lopes - Escrivães Aposentados

Renato Del Moura e Romeu Benatti Junior

Auditório durante discurso
Escrivaes Aposentados
Jeremias de Laurentis e
João Varanda Neto

Escrivã Angela consultando
Dr. Marcelo, advogado
Renato Del Moura e Edilson Tanaka, do
SAM’S Club

Carlos Roberto, convidado do DETRAN

Associação dos Escrivães de Polícia do
Estado de São Paulo

A AEPESP firmou parceria com a AFPCESP para
utilização das colônias de férias da Associação dos
Funcionários da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Faça sua reserva!!! 11 – 3347-1700

Os artigos publicados são de inteira responsabilidade
de seus autores e não exprimem o pontos de vista da
entidade.

Jarim Roseira discursando

Edilton Azevedo, Renato del Moura e José
Vieira da Silva Junior
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Oscar de Miranda, Horácio Garcia, Jarim Roseira
e Renato Del Moura

Renato Del Moura e Horácio Garcia, escrivães aposentados

Jair Nunes da Costa - Escrivão Aposentado

Parceria com a profissional certificada FEBRABAN,
Lucileny Felipe, para empréstimos e cartões consignados. Sem consulta ao SPC/SERASA. Aproveitem!!!

A campanha AEPESP e SAM’s Club está a todo vapor. Trazendo um novo associado, a AEPESP reembolsa sua primeira anualidade no clube de compras.
Participe!!!!

Visitas à AEPESP
O associado Washington Mendonça Ferreira
dos Santos, recém aposentado, compareceu
a entidade para agradecer os serviços aqui
prestados. No dia conversou com o Presidente
Renato Del Moura e os diretores Jeremias e
Marcelo.

Associado Paulo Sérgio de Arruda Martins e
sua esposa Antônia Regina.Compareceu a entidade para fazer o recadastramento, atualização
de endereço e agradecer ao atendimento.

A colega e associada Maria Risoleta Estrela dos Santos, sempre presente em nossa
entidade.

Associado aposentado, Silas dos Santos em
companhia de sua esposa Maria Hosana Pires F. Santos, os quais utilizaram a assistência
odontológica.

Associado Ronaldo Lopes dos Santos, a.k.a
Ronaldo Pantera, compareceu à AEPESP
para que nossa diretora administrativa Gabriela
o auxiliasse no preenchimento do pedido da
nova funcional.
A AEPESP encontra-se a disposição, visando
auxiliar o associado no preenchimento, via internet, dos dados necessários para a obtenção
da nova funcional.

Recebemos a visita do colega, residente em
Itapeva/SP, Lucio Antonio Barbosa, acompanhado da esposa Sijiane Rodrigues
Andrade e da filha do casal Antonella A. T.
Barbosa, que veio a entidade dirimir dúvidas
quanto a carreira.

Associada Liria Aparecida da Silva que
visitou a nutricionista Bruna.

Sr. Mario Graf, assessor do Deputado Ataíde
Teruel, em visita de cortesia à AEPESP, em conversa com o Presidente Renato Del Moura que
discorreu assuntos relativos à carreira.

O ilustre causídico Roberto Bertotti tem se constituído um colaborador da AEPESP e tem se
destacado nas ações judiciais onde atua. Na foto Dr. Roberto Bertotti da RDB Sociedade de
Advogados Estagiária Beatriz Sabbatini e Presidente Renato Del Moura.

A escrivã de polícia da Assistência Policial Civil –
Gabinete do Secretário, Ana Paula de Oliveira,
em visita a Secretaria Geral Viridiana, aproveitou
e ficou associada, trazendo o escrivão de polícia
Rogério Aparecido da Silva, atual chefe dos escrivães do 78º DP para nossa classe associativa.
Sejam bem-vindos.

Srs. Roberto, Luis, Humberto, Sgto. Edmilson e
escrivã aposentada Valéria, que compareceram
a entidade trazendo novas empreitadas relativas a
moradia ao policial civil. Em breve anunciaremos
maiores detalhes.

