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É muito fácil viajar de trem em Por-
tugal, a linha expressa pode ser feita com 
reserva no Alpha Pendular, nas estações 
de trem. É melhor fazer reserva com an-
tecedência e para cada assento são co-
brados no mínimo 5 euros por viagem.   
Normalmente o trem contém: ar condi-
cionado, sistema de áudio, instalações 
para portadores de deficiências, jornais e 
revistas, restaurante, telas de vídeo e Wi-
-fi, as instalações podem variar de trem 
de rota, a velocidade dos trens em Portu-
gal vai até 220km/h. Em Portugal pode-
remos viajar de trem de Lisboa (Capital) 
até Faro, Coimbra, Porto e Braga.

A velocidade máxima nos Estados 
Unidos chega a 299 km/h, mas o obje-
tivo americano é de construir até 2029 o 
trem bala, e para isso pretende usar uma 
energia renovável de linha ferroviária. 
A rede ferroviária norte americana é a 
mais extensa do mundo, com cerca de 
226,612 mil quilômetros (2005) suas fer-
rovias são divididas em três classes (de 
acordo com cotas de lucro anual criadas 
pelo Surface Transportation Board).

Ferrovias de grande porte: são com-
panhias que obtém uma receita ope-
racional de milhões após terem a sua 
margem de lucro corrigida pelo índice 

do preço do frete ferroviário; 
Ferrovias classe II (médio porte);
Ferrovias de classe III (pequeno 

porte): obtém uma receita operacional 
de até 20 milhões de dólares.Apesar do 
transporte ferroviário ter nascido na 
Europa, os Estados Unidos adotaram 
esse meio de transporte de tal forma 
que sua história se confunde com a 
história do país, principalmente entre a 
metade do século XIX até a metade do 
século XX.

Cel. Reginaldo dos Santos
Presidente

Você elegeu os piores administradores do país, eles cortaram os trens de longo percurso

Malha ferroviária dos Estados Unidos Malha Ferroviária Americana Malha ferroviária de Portugal

Viajar de trem, uma experiência, única, 
mágica e rápida! Viajando pelo mundo!
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O associado da APAS-Osasco que usufruir de atendimento normal em outras APAS 
pagará pela diferença de preços, comparada com a nossa rede credenciada.

Você tem Plano de Saúde?
Os PMs tem essa dificuldade porque querem. Nós, da Apas, 

temos os melhores preços, que os da própria Cruz Azul.
As despesas gerais junto à associação  

(fora mensalidades) poderão ser descontadas 
no máximo conforme tabela abaixo:

Soldado a cabo: ................................... R$ 600,00
3º Sgt. à Asp. Of.: ................................R$ 800,00
Ten. à Cel.: .......................................R$ 1.000,00
Pensionista:..........................................R$ 600,00

Desde 27 de agosto de 2010, somente são aceitos no quadro de sócios 
da nossa entidade, policiais - militares, com menos de 21 (vinte e um 
anos), de carreira, conforme foi deliberado e decidido na assembléia 
geral do dia 26 de fevereiro de 2010. Os motivos já foram discutidos 
e exauridos em várias assembléias, além de amplamente divulgado 

em nossos periódicos. Fica aí o registro que todo e qualquer associado 
que porventura deseje sair ou ingressar em nossa entidade, terá que 

respeitar a regra em questão.

Nós da APAS-OSASCO, 
acreditamos em você!

E lançamos os menores preços possíveis, 
inclusive em comparação a própria Cruz 

Azul de São Paulo o plano na APAS é mais 
vantajoso, pois se trata de um plano sem 

coparticipação. Eu havia solicitado minha 
exclusão da CBPM, lei estadual nº 452 e relato 
que em 06.10.2017 deixaram de me descontar 
no holerite, por quê? Porque é irregular esse 

desconto perante a nossa comunidade policial.

Como nós não conseguimos pagar uma Amil, 
nos contentamos com um plano de cobertura 
regional que nos dê assistência tão merecida 
como precisamos, se nos deslocarmos para 

fora do estado e do país o plano vai nos cobrir 
porque está descrito pela própria ANS.

As pessoas que mais nos protegem são as 
Policias Femininas, que veem na saude a 

“Essencia da Vida”. 

Quando entramos na polícia, uma das coisas que tem que se preparar, é a saúde 
física, e ela vai acompanhar você, até seus últimos dias como policial. Então 

imagine que entramos na polícia em 1969, não tivemos ninguém para nos proteger, 
e, isto já é uma aventura. Fizemos os nossos cursos, frequentamos a Academia do 
Barro Branco, saímos como 2° Tenente, só que no final como 1° Tenente, tivemos 

um problema de joelho, e fomos perseguidos por esse motivo. Nessa época, 
frequentávamos o HPM (HOSPITAL DA POLICIA MILITAR). Só não sofri mais, 

porque tive que me entregar para a enfermidade. Houve até um dia, em que um 
enfermeiro, chegou a confessar, que lhe faltava um antidoto para conter um possível 

infarto de algum PM, que se sentisse mal à noite no Hospital. Depois que me 
formei, procurei nunca mais utilizar os recursos da PM, porque o governo, nunca se 
preocupou com a nossa saúde. Recentemente, na reserva, eu fui condenado a ficar 
preso, no Presidio Romão Gomes, e recebi o número 168, por pensão alimentícia, 
que eu não merecia. Não respeitam as condições das pessoas que tem problemas, e 

assim, eu com diabetes, sou hipertenso, cardiopatia, problemas no joelho, que só vou 
ter a solução agora, tive que fazer os exames de entrada, e saída da prisão.  Então 
eu pude perceber, que o descaso do governo, continua com a sua segurança, sabe 
porque, o lugar por onde as pessoas que necessitavam ser atendidas, tinha muito 

mau cheiro (fedia muito), e todo mundo, tinha que respirar aquele ar fedido. Então 
o governo continua a não nos considerar como seres humanos. Hoje, eu tenho dó de 

quem merece o cuidado do nosso hospital, que é de QUINTA CATEGORIA.

Cel. Reginaldo dos Santos
Presidente

Conforme amplamente divulgado neste espaço nas edições anteriores, a Cruz Azul de São Paulo rompeu em maio de 2017 o contrato 
então firmado com a APAS-Osasco sob os argumentos de que teria esta última efetuado matérias ofensivas àquela que justificariam 
a ruptura. Ocorre que como se depreende dos textos publicados sempre neste espaço, em nenhum momento teria havido qualquer 

justificativa para a ruptura contratual, muito menos com tais argumentos. Constata-se que tão somente a APAS-Osasco, no seu 
direito, sugeriu o desligamento de policiais da CBPM, considerando-se ser esta possibilidade embasada em decisões judiciais 

diversas ainda que vinculadas à lei 452/74, que institui e rege às normas da CBPM.
Desta forma, por meio de sua direção, a APAS-Osasco considerando-se sub judice o processo 1013264-26.2017.8.26.0405, 
no qual contende com a CBPM e a Cruz Azul, por conta da aludida rescisão contratual, mantém suas afirmações no tocante 

aos desligamentos sugeridos.
Quanto aos valores devidos pela Cruz Azul à Apas veiculados em edição anterior, permanecem 

em aberto não tendo havido até o momento decisão final no referido processo.
Confirma a APAS, sem qualquer ofensa à Cruz Azul, à CBPM ou a quem quer que seja, que mantém seu chamamento 

informando que todos os policiais que pretendam desligar-se da CBPM poderão fazê-lo livremente e vincular-se à APAS-
Osasco e manter seus planos de saúde e outros benefícios oferecidos por esta entidade.

Para o atendimento aos interessados, bem como a todos os associados da APAS-Osasco foi implantado plantão de 
atendimento  

jurídico, com nova equipe de advogados, com consultas gratuitas nas diversas áreas jurídicas, às segundas e quartas-feiras 
das 9h às 12h, 

na sede da APAS-Osasco. 
Os interessados poderão agendar suas consultas diretamente pelo telefone: 3682-0800.

Comunicado APAS - 101/2019 Você acredita 
na sua saúde?

Aqueles que ingressarem no quadro 
de inadimplência, conforme Art. 12º, 
13º e 15º do estatuto, estarão sujeitos 
a suspensão de todos os benefícios 

oferecidos pela associação, devolução 
das carteirinhas, e, execução judicial.

Associado: 
Devido a pandemia mudamos nosso horário. APAS e Drogaria 
encontram-se funcionando de segunda a sexta das 8h às 16h.

Nosso Gabinete Odontológico funciona só às quartas-feiras, das 
8h às 16h, com os melhores equipamentos e profissionais,  

à disposição dos associados.

Aos associados antigos  Aos nossos associados 
Conforme Artigo 15º, 
itens I, II, III, V, VI, 
VII, IX, X e XI, Art. 
42º e 43º, só podem 

gozar dos benefícios da 
associação, aqueles que 

tiverem quitado a primeira 
mensalidade associativa.

Atendimento em outras Apas

Descontos 

APAS OSASCO • INFORMA
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NOTÍCIAS  •

Relato realizado pela colaboradora Cátia Ferreira de Moraes da APAS OSASCO

UMA HISTÓRIA DE MILAGRE
No início de outubro de 

2020, incentivada pelo Coro-
nel Reginaldo tomei a Vacina 
Pneumo 13, na Vaciclin (Clíni-
ca de Vacinas em Osasco), aliás 
todos os funcionários tomaram, 
preocupados com essa pande-
mia, uma forma de tentarmos 
nos prevenir e deixar nosso 
sistema imunológico mais for-
te. No início, tomei apenas por 
tomar, mas até o fim desse re-
lato perceberão que essa vacina 
salvou minha vida!

Em 9 de Novembro de 
2020, passei por um procedi-
mento cirúrgico, como já rea-
lizei a bariátrica, iria realizar a 
cirurgia reparadora, para tirar 
o excesso de pele da barriga e 
retirar duas hérnias que tinha 
no umbigo, o que me causava 
muita dor. A cirurgia teori-
camente seria simples e sem 
complicações no mesmo dia 
iria descer para o quarto. Co-
meçou então o pior pesadelo 
que passei na minha vida até 
hoje e meus familiares, amigos 
e principalmente minha filha, 
que susto que todos levamos. 
Entrei no hospital às 05h30 da 
manhã, realizei o procedimen-
to cirúrgico com o Dr. Paulo 
Jatene (o qual devo minha vida 
também, claro além de Deus), 
pois bem, minha filha foi me 
buscar às 18h00, pois teorica-
mente a cirurgia tinha sido um 
sucesso, porém não voltei da 
anestesia, deram a noticia para 
minha filha no fim da noite que 
eu teria que ser intubada, pois 
não estava reagindo, imaginem 

isso e estar aqui, permitir o 
meu renascimento, agradeço 
a equipe médica do Hospital 
Portinari, que não desistiram de 
mim, e lutaram pela minha vida 
todos os dias e principalmente 
ao Dr. Paulo Jatene, cirurgião, 
acompanhou todo o processo, 
esteve presente e ajudou minha 
filha dando notícias e conforto! 
Estou aqui hoje grata, e através 
do meu relato incentivar as pes-
soas a tomarem a Vacina Pneu-
mo 13, para quem sabe, assim 
como eu, salvar vidas!

Informação do Coronel 
PM Reginaldo dos Santos
Os Srs. viram a nossa fun-

cionária Cátia, que conseguiu 
conviver em plena pandemia, 
e nesse meio, vários médicos 
servem para comprovar, que 
graças a Vacina Pneumo 13 e 
Pneumo 23, os seres humanos, 
passam a ter uma melhor pro-
teção, e o ser humano pode até 
se infectar, mas será em menor 
grau. Assim a pessoa de nome 
Julian Regina e Bianca Hof-
fmann (que estão nas fotos), 
tiveram bronquite e Covid-19 
mas ambas foram fracas em ra-
zão da própria vacina.

Disponho de um número 
grande de pessoas que tomaram 
essa vacina por minha reco-
mendação. Vale a pena ressaltar 
que as vacinas estão autoriza-
das pela ANVISA, certo é que 
os governantes deveriam patro-
cinar esta vacina, pois é oficial, 
e não financiar sem comprova-
ção logica e científica.

Julian Regina e Bianca Hoffmann

o desespero dela!
Fizeram alguns exames e 

descobriram que tive embolia 
pulmonar, da perna foi para o 
pulmão, inclusive até hoje te-
nho a marca da meia cirúrgica 
na perna devido ao inchaço. 
A embolia – ou tromboembo-
lismo pulmonar é a obstrução 
da artéria pulmonar e de seus 
seguimentos por coágulos, ge-
ralmente formados nas veias 
das pernas, que migram até os 
pulmões pela circulação san-

guínea. Se não for diagnostica-
da e tratada corretamente, ela 
pode provocar complicações 
graves e até morte, inclusive 
são raras as vezes que algum 
paciente consegue sair com 
vida ou sem sequelas. Mais pra 
frente a pneumologista com 
quem estou fazendo o acompa-
nhamento devido à gravidade 
da situação garantiu que tive 
Covid-19, o que piorou o meu 
caso, visto que aumentou mais 
ainda minha dificuldade respi-

ratória levando a intubação.
Dei entrada na UTI como 

morta, minha filha recebeu a 
notícia dos médicos que não 
tinha mais o que fazer, para 
se preparar para o pior já, pois 
meu estado era muito grave, se 
ela tivesse fé era o momento 
de usá-la. Ela pediu algo para 
eles, para não desistirem de 
mim, pois temos DEUS na nos-
sa vida e ela sabia que iria cui-
dar de mim, os médicos podem 
desenganar, mas é dele que 
vem a última palavra! E então 
foi o que aconteceu, vivemos 
um milagre de Deus, fiquei 15 
dias no hospital, mas agora es-
tou em casa, me recuperando 
desse susto, tive uma segunda 
chance, renasci! Os médicos 
e a equipe que cuidou de mim 
na UTI não acreditaram que eu 
estava bem, quando desci para 
o quarto, todos os dias eles me 
visitavam para verem com os 
próprios olhos esse milagre, 
movimentamos aquele quarto, 
minha filha agradecia a todos 
emocionada, por não terem 
desistido de mim! Um dos mé-
dicos disse que era realmente 
um milagre, e minha sorte foi 
não ser fumante e a vacina que 
tomei a um mês atrás Pneu-
mo 13, pois além de tudo fui 
diagnosticada com uma leve 
pneumonia viral, a vacina for-
taleceu meu pulmão e sistema 
imunológico, o que me ajudou 
passar por tudo isso e estar 
aqui hoje para contar!

Primeiro agradeço a Deus 
por permitir eu passar por tudo 

Divulgação
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NOTÍCIAS  •

A Academia de Polícia Militar do Barro Branco em 2020 

Fazendo a diferença!

O Curso de Formação de Oficiais da 
Polícia Militar do Estado de São Paulo 
remonta a 2ª missão francesa e a imple-
mentação do curso literário e científico 
em 1944, ficou pronto o atual prédio, 
com instalações semelhantes à Acade-
mia militar das agulhas negras.

No ano de 2020, a Escola de Co-
mandantes alcançou destacados indica-
dores. Além de manter a excelência na 
formação do futuro Oficial da Polícia Mi-
litar, possuindo um currículo de 4 anos, 
mais de 100 matérias e de 10 mil horas 
aulas de estudos teóricos e práticos, bem 
como de estágios e atividades comple-
mentares, nossa centenária casa de 
ensino superior refinou e intensificou as 
atividades de ensino, gestão e logística.

A maior conquista acadêmica em 

2020 foi a continuidade do ciclo formativo 
num ano crítico, marcado pela pandemia 
do COVID -19. A formulação e a imple-
mentação das webaulas, através do uso 
de plataformas de transmissão gratuitas, 
permitiram o desenvolvimento das ma-
térias de conteúdo teórico com a mesma 
qualidade e duração, sem prejuízo de con-
teúdo curricular, mantendo os protocolos 
de distanciamento social exigidos.

As reformas e melhorias na APMBB 
foram inúmeras! Readequação e troca das 
linhas de encanamento e esgoto, pavimen-
tação das alamedas, reforma e pintura das 
áreas de lazer, revitalização do Ginásio Po-
liesportivo Coronel Catalano, além do prin-
cipal marco do ano: a completa reforma do 
Diretório Acadêmico XV de dezembro. 

As Operações Batalhão Acadêmico 

deram a tônica das atividades práticas dos 
futuros Comandantes! Em 2020, foram 
mais de 50 ações de patrulhamento em to-
das as regiões da capital. Como resultado, 
mais de 5 mil auxílios e apoios ao público 
registrados, além do atendimento de 
ocorrências de roubos, furtos, sequestros 
e outros flagrantes, possibilitando que o 
cadete vivenciasse a rotina operacional 
que será enfrentada após a conclusão do 
curso de formação de oficiais.

Quanto a Comunicação Social do 
Barro Branco, inúmeros marcos foram 
atingidos no ano: a criação e sedimentação 
de 5 canais de mídias sociais (facebook, 
instagram, youtube, twitter e blog) e a 
consolidação do Barro Branco como a Aca-
demia de Polícia com o maior número de 
seguidores na américa latina, com cerca 

Em um período tão conturbado com 
essa pandemia, de tantas notícias tristes, 
enfermidades, mortes, medo, tensão, en-
contramos pessoas, que procuram minimi-
zar o sofrimento dos outros, trazendo assim 
uma reflexão, que fazer o bem sem olhar a 
quem ainda é possível e essencial, gentilezas 
geram gentilezas, fazer o bem vale a pena!

Estamos falando de um Coronel da 
Polícia Militar, Cel PM Miguel Elias Daffara, 
Comandamte do CPA/M-5, na Zona Oeste 
da Capital desde de abril de 2020.

Um Comandante que se destacou na 
sua conduta de bondade e altruísmo, onde 
o CPA/M-5 iniciou um Projeto de entrega 
de Cestas Básicas juntamente com os PMs 
de Cristo e a Igreja do Evangelho Quadran-
gular de Vila Anastácio, no Projeto Polícia e 
Igreja, o qual já vem sido realizado no CPA 
desde 1917.  Tendo como alvo, minimizar 
a fome, a luta da população carente em 
meio à pandemia. Hoje viemos homena-
gear este homem, Cel Daffara, não só pela 
sua ideia de entregar cestas básicas a co-
munidade carente, mas pela sua ideia de 
uma Polícia mais envolvida. Foi iniciado o 

de 150 mil pessoas que acompanham, 
diariamente, a formação do oficial da 
policial militar bandeirante!

Pioneirismo e inovação alinhados 
com os valores e tradições! A Academia 
do Barro Branco tem um único objetivo: 
formar e forjar os futuros Comandantes da 
Polícia Militar do Estado de São Paulo! Para 

tanto, contamos com um seleto grupo de 
Oficiais, Praças e Professores que, irmana-
dos e imbuídos deste mesmo propósito, 
transmitem conhecimentos, habilidades 
e atitudes, transmitindo competências 
imprescindíveis para que os Cadetes de 
Tobias possam enfrentar os complexos de-
safios de nossa carreira! FOCO NA MISSÃO!

FOCO NA MISSÃO!

va junto com os policiais.
Interessante como foi ensinado a ele, 

pela sua mãe, a servir, a amar ao próximo, 
aprendeu na igreja desde pequeno fazer o 
bem a todos que precisam, e com certeza 
hoje sua mãe está orgulhosa de quem seu 
filho se tornou, não só um Comandante de 
CPA, mas um Comandante que não só Co-
manda, mas anda junto com a sua tropa e 
leva uma Polícia diferenciada às ruas, uma 
Polícia humana, como ele.

Estiveram do lado do Cel Daffara 
neste Projeto, Cel PM Herbert, Coman-
dante do 49°BPM/M, Ten Andrade, Co-
mandante da 1°Cia do 49°BPM/M e seus 
policiais, Cel Terra, Pr Gil,  Capelão Yukio, 
Capelã Lucineide, Capelão Ricardo dos 
PMs de Cristo e Pr Armando, Pra Meire-
lene e equipe missionária da Igreja do 
Evangelho Quadrangular de Vila Anas-
tácio em Perus, para que este trabalho 
obtivesse o resultado esperado. 

O Jornal Osapas parabeniza a todos 
pelo belo projeto, atitudes como essa 
fazem a diferença, contribuem para um 
mundo melhor!

projeto na área do 49⁰BPM/M, Perus,  
1ª Cia e em 4 meses de trabalho, que 
iniciou em setembro e fechou com chave 
de ouro em dezembro, foram atendidas 
mais de 250 famílias, sendo entregues 
diretamente pelos policiais as cestas à 
comunidade,  levando uma Polícia Co-
munitária à população.

Para alguns, uma atitude corriqueira, 

entregar cestas básicas, atitude simples, 
quantos não fazem isso?  Mas a diferença 
aqui, é que se trata de um Comandante, 
que, mesmo diante de uma tarefa tão ár-
dua de Comandar um grande CPA, se pre-
ocupa não somente em comandar, mas 
cuidar verdadeiramente do bem estar da 
área, onde seus comandados atuam, cui-
dando da população, não só na segurança, 

mas no verdadeiro bem estar das famílias.
No coração deste comandante estava 

em vir os policiais sendo envolvidos com 
as vidas que eles socorrem diariamente, 
vivendo a experiência única de serem 
instrumentos de bondade para reduzir o 
sofrimento da população carente, haveria 
de ser um marco na história do CPA/M-5 e 
em todo o momento o comandante esta-
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HOMENAGEADO  •

Conheça a 
história do 
oficial Evandro 
Luiz Teixeira

De Capitão da PM à 
Vice-prefeito de Vargem 

Grande Paulista

O Capitão da PM, Evandro Luiz Tei-
xeira (49 anos), assumiu o cargo de Vi-
ce-Prefeito da cidade de Vargem Grande 
Paulista em 1º de janeiro. Ele se refor-
mou na PM para enfrentar o desafio de 
auxiliar o Prefeito reeleito Josué Ramos 
na administração do município. Evandro 
possui primos, irmão e tio na política, 
atuantes em cargo majoritário e em le-
gislativo municipal.

Evandro entrou na Polícia Militar em 
13 de junho de 1994, no curso de forma-
ção de soldados, na região de Sorocaba. 
Por lá, ele trabalhou até dezembro de 
1996. “Prestei pela segunda vez a Aca-

demia do Barro Branco, passei e iniciei 
em 1997 a capacitação, me formei no 
ano de 2000. Quem coordenava o con-
curso na época era a Fuvest. Foi muito 
concorrido, uma luta. Uns dois anos de 
estudo intenso, mas graças a Deus com-
pensou”, contou. 

O Capitão começou a trabalhar des-
de os 12 anos de idade. Ele passou pelas 
funções de engraxate, quando morava 
em Itaberá, interior de São Paulo, foi 
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vendedor em banca de jornal e na fei-
ra, também atuou em fábrica de farinha, 
de motorista da Prefeitura de Itaberá, 
no Banco do Brasil e dava aula particu-
lar de matemática. Evandro iniciou sua 
carreira como professor de matemática, 
quando iniciou sua faculdade no curso. 
“Dei aula na escola Leôncio Pimentel, 
Gabriel Pinto de Faria, tudo em Itaberá. 
Então, vi que dava para crescer um pou-
co mais, apareceu o concurso da PM, 
prestei e passei”, disse.

Trajetória profissional
“Afastei-me da PM, para ser candi-

dato à eleição de Vargem Grande Pau-
lista como Vice-prefeito. Eu tinha aca-

O Capitão Evandro 
ressaltou que, na sua 

avaliação, a parte 
espiritual conta muito para  

o crescimento pessoal, 
familiar e profisisonal

bado de ser convocado para frequentar 
o CAO (Curso de Aperfeiçoamento de 
Oficiais), curso este que, após o térmi-
no, dá o acesso à promoção ao posto de 
Major da PM”, explicou. 

Evandro assumiu diversas funções 
desde que se formou na Academia do 
Barro Branco, como no Comando de 
Força Patrulha, Força Tática, Oficial 
Chefe de Operações da Sessão Opera-
cional do 33º Batalhão, em Carapicui-
ba; Oficial de Pessoal do 54º Batalhão 
na cidade de Itapeva, Comandante de 
Companhia em Itapeva, em Carapicuiba 
e em Vargem Grande Paulista; chefe da 
Sessão de Operações do CPAM-8 Osas-
co, e, atualmente, antes da eleição, es-
tava em Carapicuíba, no 33º Batalhão, 
como chefe de pessoal.

Ocorrência marcante
Ele afirma que, nestes quase 27 anos 

de Polícia Militar, é dificil expressar 
qual ocorrência que mais marcou sua 
vida, porque participou de muitas. Mas, 

Evandro destacou o dia em que estava no 
Comando de Força de Patrulha, em Ca-
rapicuíba, e tinha acabado de acontecer 
um roubo em estabelecimento comer-
cial. “No momento, na Marginal do Ri-
beirão, um veículo entrou na via e outro 
seguindo ele, ambos atirando um contra 
o outro, eram o dono do estabelecimen-
to e os infratores. A minha viatura ficou 
praticamente no meio da troca de tiro. Os 
criminosos abriram fogo contra minha 
viatura, só estava eu e meu motorista e 
graças a Deus não fomos atingidos. Um 
criminoso faleceu e dois ficaram feridos. 
Me marcou bastante porque foi a que 
teve mais risco à minha vida e do meu 
companheiro de guarnição”.

Escolha
O Capitão decidiu prestar o concur-

so da PM, inicialmente como Soldado, 
pois haveria o crescimento profissional 
através do estudo, “Eu sempre admirei 
a estrutura da corporação, a hierarquia, 
disciplina, os oficiais comandando tro-
pa, sem contar a parte do policiamento 
em si, das ações especiais, Rota, Cho-
que, Cavalaria, planejamento, até mes-
mo em ocorrência. Agradeço a Deus 
primeiramente, à família e à Polícia Mi-
litar do Estado de São Paulo”. 

Evandro ressaltou que, na sua ava-
liação, a parte espiritual conta muito 
para  o crescimento pessoal, familiar 
e profisisonal. “Desde 2012 eu, por 
causa da minha esposa, comecei ir na 
igreja Assembleia de Deus Ministério 
de Belém, me batizei no mesmo ano 
e hoje estou como presbítero do se-
tor 54, pertencente a Vargem Grande 
Paulista, agradeço também ao meu 
Pastor Dirceu Doneda, pelas orações, 
orientações e aconselhamento”. 

 
Família
Sua mãe se aposentou como pro-

fessora e seu pai, já falecido, foi sol-
dado. O Capitão tem quatro filhos, 
três homens e uma mulher (26,24,12 
e 8 anos, respectivamente). São eles: 
Alisson (engenheiro de produção), 
Anderson (dentista), Hanry e Lavínia. 
Os dois do primeiro relacionamento e 
os mais novos, do fruto do casamento 
com Gláucia Souza (32), sua esposa.

Fotos: Arquivo Pessoal 

Da esquerda para a direita, Pastor 
Dirceu Doneda, Capitão Evandro, 
Pastor Sandro Manta e o Prefeito 

reeleito Josué Ramos
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APAS OSASCO • SAÚDE

ANIVERSARIANTES MARÇO
2 MESSIAS HORACIO RAIMUNDO
6 EDUARDO DA SILVA
7 MARCOS JOSÉ ALBINO
7 LUCILENE CAMARGO
8 ARCHIMEDES DIAS
10 SEBASTIÃO GUARNIERI
11 MARCOS ANTÔNIO JOVELLE
11 KARIN CRISTINA C. F. DE MORAES
12 JAIR JOAQUIM DOS SANTOS
14 RICARDO LUCIANO DA SILVA
16 ROQUE AMARAL COSTA
21 SHIRLEI DE LIMA
23 WANDERLEY MEDEIROS
24 EDNILSON JOSÉ NUNES DE SOUZA
25 WAGNER PELOSO
26 FRANCISCO BORGES DE ALMEIDA
28 NILTON JORGE DE OLIVEIRA FILHO
28 NELSON DAMASCO
30 LEO FRANCIS KLIMA

ANIVERSARIANTES ABRIL
2 LEDA SILVA DOS SANTOS
3 LUCIANA MARIA WILMERS MANCO
5 LUIZ ORLANDO SALA
7 FABIO ALMEIDA DA SILVA
8 SIDNEI GOMES ALVES DE FREITAS
19 DORISLEI MARION DA SILVA
22 JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA
22 HUGO RAFAEL CHARDUA COSTA
26 LUIZ FERNANDO SOARES DE 
CAMPOS
28 EZEQUIEL MORATO
30 COSME ANTÔNIO DIAS SANTOS

Iniciamos 2021 com novidades e parcerias, vi-
sando o melhor conforto e maior disponibilidade 
para nossos associados, a APAS OSASCO, firmou 
uma parceria com a PLUS SAÚDE, unidade Osas-
co para atender os associados e seus dependentes. 
A clínica conta com 3 consultórios supermodernos, 
com equipe de profissionais capacitados para aten-
dê-los, conta também com dentistas de todas as 
especialidades como: Ortodontista, Endodontista, 
Implantodontista, Bucomaxilo e clinico geral.

Mas a maior NOVIDADE é que a APAS OSAS-

CO disponibiliza, gratuitamente, para associados e 
dependentes alguns procedimentos, entre eles: 

• Restaurações
• Extrações Simples
• Limpeza (Profilaxia)
• Consultas
Para isso basta entrar em contato com a APAS 

e agendar sua consulta. Começamos o ano com 
novidades aos nossos associados, buscando cada 
vez maior excelência e qualidade, 2021 teremos 
muitas novidades.

A APAS Osasco firmou uma 
parceria com a PLUS SAÚDE 
CLINICAS ODONTOLÓGICAS
Atendimento odontológicos para associados e dependentes 
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Segue relação UNIAPAS que atende 
os associados em outras regiões

Co-irmãs APAS

APAS Andradina
APAS Araçatuba

APAS Baix. Santista
APAS Barretos

APAS Bauru
APAS Botucatu

APAS Brag. Paulista
APAS Campinas
APAS Catanduva
APAS Dracena
APAS Franca

APAS Itapetininga

APAS Jaú
APAS Limeira
APAS Marília

APAS Mogi das Cruzes
APAS Pres. Prudente

APAS Pres. Venceslau
APAS Registro

APAS Ribeirão Preto
APAS Sorocaba
AVAMP Taubaté

APAS Avaré
APAS São João da Boa Vista

Cel. PM Reginaldo dos Santos
Diretor Presidente

Atenção Associados:
Na Drogaria APAS medicamentos de referência com até 15% de 
desconto. Medicamentos genéricos com até 65% de desconto, 
podendo ser parcelado e descontado em folha de pagamento. 

Venham conferir!

PLANTÃO 
DE VENDAS

3682-0800 
 94731-8830 (WhatsApp) 

94088-5689
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Bio Saúde em parceria com a APAS!
CONDIÇÕES ESPECIAIS AOS ASSOCIADOS!

ANS: 40296-6

CSA caieiras

CSA JAGUARA

CSA OSASCO

REDE PREFERENCIAL

Confira a Rede Completa em nosso site: www.biosaude.med.br
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ANS: 40296-6

Valores EXCLUSIVOS para associados da APAS!

REDE Credenciada

Osasco

ZONA Oeste

CENTRO

CSA Jaguara P.S. 24h
Hosp. Portinari
Congreg. das Irmãs
Hosp. São João de Deus

CSA Osasco P.A. 24h
Hosp. N Sra de
Fátima

Hosp. Adventista
Policlínica Med Center
Scopetta Diagnósticos
Clínica EJM 

ZONA SUL ZONA NORTEZONA LESTE

CAIEIRAS ITAPEVI

SBC GUARULHOS COTIA MAUÁ

DIADEMA sTO aNDRÉ Ferraz de vasc suzano

Hosp. Paranagua
Hosp. 8 de Maio
Hosp. Itaquera
Hosp. Master Clin

Hosp.Adventista
Hosp. Vidas
Hosp. Sta Mônica

Hosp. San Paolo
Diffusion
CSA Tucuruvi P.A 24h

CSA Caieiras P.A. 24h
Sadeb

Clínica Specialis

Hosp. Sta Casa Neuro Center Máxima Saúde Hosp. Vital

Clínica Ana Door Hosp. Coração de Jesus Pró Mater Sto Antônio Clínica Sant Nicholas 



12 Associação Policial de Assistência SocialEdição 116 • Janeiro de 2021

Além da qualidade de atendimento que só a Bio Saúde oferece,
saiba mais alguns benefícios em ser nosso associado:

APLICATIVO BIO SAÚDE
Acesso ao seu plano de saúde na palma da sua mão!

Com o nosso app você pode:
Agendar consultas e exames

Acesso a rede credenciada completa

2ª Via de Boletos

Telefones de contato

Até 25
Desconto em farmácia

de descontos

Em MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E MUITO MAIS!

ANS: 40296-6


