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SOMOS CARTAS MARCADAS - 
Da mesma forma que assumem o país 
diante do voto, eles passam a vender o 
nosso país, senão vejamos:

1) Quando o governador Mário Covas 
assumiu o governo em 1995 ele contava 
com o apoio do então Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, e assim pode desen-
volver todo o seu planejamento estratégi-
co, associado com o esquerdista Geraldo 
Alckmin, assim ele determinou o fecha-
mento do Banespa, que era um banco que 
servia a todos os prestadores de serviço do 
Estado de São Paulo e o funcionalismo; 
em consequência pagou uma disfunção 
de funcionários que não podiam exercer 
atividade física pertencendo ao mesmo 
quadro de funcionários. Exemplo: médi-
cos de uma determinada função que tra-
balhavam em determinado lugar no HPM 
(Hospital da Policia Militar) também não 
podiam exercer a mesma função no Hos-
pital das Clínicas, ou seja, salários duplos, 
só permitiu para os professores, porque 
ele não fez isso para todos os cargos? Sabe 
por quê? Porque o esquerdismo procura 
manter a desordem no país, que é o que 
fazem até hoje.

2) O governador Mário Covas reali-
zou o fechamento do transporte de trens 
no Estado de São Paulo, ou seja, fechou 
as ferrovias tidas como nefastas a todos 
(assim fechou a Estrada de Ferro Soroca-
bana que tinha mudado de nome para FE-
PASA), a Companhia Paulista de Estrada 
de Ferro, a Araraquarense, a Estrada de 
ferro que ligava São Paulo ao Rio, ou seja, 
a Central do Brasil, e por conseguinte em 
todo o país; em consequência promoveu 
uma missão às Policias Militares do Es-
tado com os carros originados do Reino 
Unido com os veículos Land Rover que 
era para consertar o país e não serviram 
para nada, os esquerdistas tentam promo-
ver a desunião entre o país.

3) Os governantes se dividiram em 
suas ações, convém mencionar que in-
vestiram na plataforma de instalação de 
novas empresas que fabricavam veículos, 
e tivemos o avanço de inúmeras marcas, 
tais como: a Volkswagen que comprou a 
DKV, a Mercedes Benz, a instalação da 
Chevrolet, da Citroen, da Toyota, Volvo, 
a Fiat, a Ford, Kia, Scania, Iveco, da Jeep 
Renegade, etc... Realizou a instalação de 
pedágios nas rodovias; em consequência 
financiou para o Estado de SP os trens 
da Espanha com super-faturamento que 
até hoje é investigado e não punido e por 

esse motivo os esquerdistas mantém uma 
linguagem diferente em nosso país e tam-
bém não são punidos como é o caso do Dr. 
Geralápio Alckmin.

4) Promoveu a abertura das rodovias 
no país e consequentemente a cobrança de 
pedágios, cujos efeitos são nocivos até hoje. 
Venderam e entregaram a TELESP (Com-
panhia de Telecomunicações de São Paulo).

5) Facilitaram aos investidores a per-
missão dos pedágios determinando o fe-
chamento da DERSA (Desenvolvimento 
Rodoviário S.A.) e facilitaram as coisas para 
os seus compadres, parentes dos governado-
res, como é o caso do atual Prefeito de São 
Paulo, que as vezes sai para saber como está 
o saldo em sua conta bancária, no exterior. 
Desconheço os prejuizos que eles promove-
ram na educação. Existem acordos fecha-
dos com quem dirige, e assim nós temos 
os acordos fechados com os governantes e 
normalmente são feitos “a portas fechadas”, 
por isso é que desconheço o que foi feito en-
tre o próprio José Sarney e seus assessores, 
FHC e seus assessores, Mário Covas e seus 
assessores, Geraldo Alckmin que colaborou 
com a destruição das ferrovias e seus asses-
sores, uma coisa é certa, todos eles convi-
vem e conviveram com a PETROBRÁS e 
suas subsidiárias e existem vários escânda-
los que envolvem todos os citados. Vamos 
analisar a amizade existente entre Geralápio 
Alckmin e o Dr. José Renato Nalini, que ele 
chegou inclusive a decretar a sua assunção 
como Secretário da Educação do Estado 
de São Paulo. Vamos analisar a amizade 
existente entre Fernando Capez e Geralápio 
Alckmin, o Dr. Geraldo Alckmin defendeu 
até os dentes a acusação do envolvimento 
de Fernando Capez na merenda das escolas, 
isto é um fato grave! no caso tanto o Dr. Na-
lini como o Fernando Capez ganhavam até 
o ano passado mais de R$65.000,00 por mês 
no Estado de São Paulo, isto também é um 
fato grave, será que também será consertado 
pela nossa nova Previdência, duvido! Não só 
dele mas como também as empresas que de-
vem para o país, como é o caso por exemplo 

da Volkwagem e da Mercedes Benz. Vamos 
acordar governo, quem é você? É o Dória, 
pois é! Você nem conhece o Estado que está 
administrando-Você vê uma empresa em 
Barra Bonita/SP onde existe uma Eclusa 
que faz o transporte de barcos e você tem 
esse transporte todo de barcos feito no Norte 
do país-O transporte é barato? Ótimo, não 
paga pedágio. Ótimo, aqui no Estado de São 
Paulo nós temos o Rio Tietê que poderia ser 
perfeitamente utilizado no transporte de 
cargas e passageiros;

6) O vapor que está em Barra Boni-
ta, pode perfeitamente ser utilizado pela 
Estrada de Ferro Sorocabana, através do 
Ramal de Botucatu, pois está a 5 km do 
referido que fica a poucos metros do Por-
to de Santos, liberando a BR-163, Rodovia 
longitudinal, que vai de Tenente Fortaleza 
(RS), a Santarem no Pará (a maior parte 
não é asfaltada na Amazônia), com o nor-
te do país; da mesma forma que temos o 
transporte de trem, cuja foto mostramos na 
cidade de Manduri/SP, que foi aviltada pela 
tranqueira do Dr. Mário Covas e do Gera-
lápio Alckmin, pois a RUMO e a ALL não 
fazem manutenção das ferrovias. Também 
não contrataram vários policiais, policia fe-
deral, do exército, da marinha, da aeronáu-
tica, policia rodoviária federal, policia ci-
vil, policia militar, policia científica, etc... 
também não contrataram as pessoas para 
fazerem o transporte  de gente(como nós) 
para nos locomovermos nos trens de longo 
percursso e nos vapores como de Barra Bo-
nita. E nossos administradores não recebe-
ram nada por isto. Fique tranquilo a cidade 
de Iperó, porque enquanto vocês entram 
com ações na Justiça, que já está compra-
da pelo próprio governandor ou presidente 
quem vai lhes dar a informação é o prefeito 
da cidade. Porque a ação movida por vocês 
cairá nas mãos de um juiz que não está fe-
chado com vocês e assim as policias não 
terão seus casos resolvidos.

Cel. Reginaldo dos Santos
Presidente APAS

Os Ex-Presidentes da República, bem como os Ex-Governadores do Estado 
de São Paulo estão todos sorridentes e felizes, por terem enganado o país



O associado da APAS-Osasco que usufruir de atendimento normal em outras APAS 
pagará pela diferença de preços, comparada com a nossa rede credenciada.

Senhores associados, quando tiverem dificuldades no agendamento de consultas, exames e 
demais procedimentos, favor entrar em contato com a APAS-Osasco pelo telefone: 3682-0800.
Importante: Quando forem ao médico, levem os resultados dos exames anteriores, o nome 

dos remédios que fazem uso e informem se têm alergia a alguma medicação. Avisar sempre o 
médico e a enfermagem. 

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.

Todos os associados policiais militares e 
pensionistas que necessitarem e tiverem 

dificuldades na impressão de seus 
comprovantes de rendimentos e demais 

documentos disponibilizados pelo: CIAF 
(Centro Integrado de Apoio Financeiro), 

da PMESP (Polícia Militar do Estado 
de São Paulo), antigo CDP (Centro de 
Processamento de Dados), poderão se 

dirigir a administração da APAS-Osasco, 
na sede da associação no horário de 
expediente, que nossos funcionários 

providenciará todos os meses a impressão 
de seus holerites e demais documentos.

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.

IMPRESSÃO 
DE HOLERITES

Comunicado APAS - 101/2019

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: 
Nossa Drogaria encontra-se funcionando normalmente 

 de segunda a sexta das 8h às 18h.

Nosso Gabinete Odontológico funciona de segunda  
a sexta-feira das 8h às 17h, 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

3Associação Policial de Assistência Social

PLANTÃO DE VENDAS
4620-9434 / 94731-8830 (WhatsApp) / 9.4088-5689

Edição 109 • Julho de 2019



4 Associação Policial de Assistência Social

NOTÍCIAS  •

O Circuito Aberto Paulista tem como objetivo rankear os melhores lutadores do Brasil

Na última quinta-feira, 27 de ju-
nho, ocorreu a formatura do Proerd, 
a Prefeitura de Osasco, por meio da 
Secretaria de Educação e em parceria 
com o 14º Batalhão da Polícia Militar, 
realizou a cerimônia de formatura de 
1.200 alunos no PROERD (Programa 
Educacional de Resistência ás Drogas 
e à Violência). O evento contou com a 
presença de Rogério Lins, da vice-pre-
feita Ana Maria Rossi, dentre outras 

autoridades. O evento foi realizado no 
Ginásio de Esportes “Manoel dos San-
tos”, situado na Avenida João Perissi-
notti, nº 455, no Jardim Ribeirãozinho. 
O Proerd, voltado aos alunos do 5º ano 
de ensino, consiste em um esforço co-
operativo estabelecido entre a Polícia 
Militar, a Escola e a Família, e tem por 
objetivo capacitar jovens estudantes 
com informações e habilidades neces-
sárias para viver de maneira saudável, 

sem drogas e violência.
Entre os objetivos do Proerd está o 

ensino de boas estratégias de tomada 
de decisão, que ajuda os estudantes a 
desenvolverem habilidades que os per-
mitam conduzir suas vidas de maneira 
segura e saudável. As estratégias são 
voltadas à capacitação do jovem que 
devem fazer escolhas livres do abuso 
de drogas, violência e outros compor-
tamentos perigosos. O programa traba-

lha ainda questões de civismo, cidada-
nia e valores humanos. 

O Proerd foi criado em 1983 nos 
Estados Unidos e chegou ao Brasil 
em 1992. Em São José, atua há cerca 
de 18 anos.

O Jornal Osapas parabeniza esse pro-
grama tão importante aos nossos jovens 
alunos na luta contra as drogas e afastan-
do a criminalidade, ajudando a transfor-
mar nossos jovens em cidadãos de bem!

PROERD realiza mais uma formatura, 
ajudando os alunos na luta contra as drogas

A Base Comunitária de Segurança Vila 
dos Remédios do 42 BPM/M8 desenvolve 
projeto Social com aulas de Jiu-Jitsu

Nos dias 1 e 2 de junho, ocorreu 
a Circuito Paulista de Jiu-Jitsu, II 
etapa, 2019. O evento aconteceu no 
Ginásio Poliesportivo José Corrêa 
em Barueri, a entrada foi 1 kg de ali-
mento não perecível.

O Circuito Aberto Paulista tem 
como objetivo rankear os melhores 
lutadores do Brasil.

A cada etapa serão premiados os 
Campeões, Vice-campeões e 2 (dois) 
Terceiros-Colocados de cada chave 
de luta. Ao final das 3 (três) etapas 
serão somados os pontos e ranquea-
remos os campeões, vice e terceiros 
colocados do Circuito (das 3 etapas 
durante o ano).

Ao final das 3 etapas, serão premia-
das as 3 melhores academias divididas 
nas categorias Mirim a Juvenil, Adulto 
e Master 1 a 6 (masculino e feminino).

A equipe “G13BJJ”, participou 

Edição 109 • Julho de 2019

do campeonato e o sensei da equipe 
Ademir Farias Filé, foi terceiro colo-
cado na categoria super pesado, Mas-
ter 3 faixa preta. Essa equipe treina 
dentro da Base Comunitária da Vila 
dos Remédios. Para incentivar os jo-
vens da comunidade local a pratica de 
esportes e afasta da criminalidade.

O jornal Osapas parabeniza proje-
tos como esse, ajudando os jovens a 
se aproximar do esporte e afastando 
assim da criminalidade e violência!
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NOTÍCIAS  •

Estiveram presentes no evento cerca de duzentas pessoas

Inauguração da 2ª Companhia do 
14º Batalhão da Polícia Militar

Comemoração dos 33 anos do CPA/M-8

A obra é uma parceria entre a Prefeitura 
de Osasco e a Polícia Militar

Edição 109 • Julho de 2019

Na sexta-feira, 26 de abril, foi co-
memorado os 33 anos do CPA/M-8. O 
secretário da Segurança Pública, ge-
neral João Camilo Pires de Campos, 
prestigiou o aniversário do Comando 
de Policiamento de Área Metropo-
litano 8 (CPA/M-8). A solenidade 
ocorreu na sede da unidade, no bair-
ro Rochdale, na cidade de Osasco, na 
Grande São Paulo.

A unidade foi implantada oficial-
mente em 10 de abril de 1.986. A sede 
atual, que está localizada na Avenida 
Cruzeiro do Sul, nº 460, foi inaugura-
da em novembro do mesmo ano. Atu-

almente, o Comando é chefiado pelo 
Coronel Ricardo Tahara, à frente da 
unidade desde o dia 27 de junho.

O CPA/M-8 possui sete batalhões 
subordinados. São eles: 14º, 20º, 25º, 
33º, 36º e 42º Batalhões de Polícia 
Militar Metropolitanos (BPM/M). 
Além destes, a unidade é responsável 
pelo 5º Batalhão de Ações Especiais 
de Polícia (Baep), que atua de forma 
semelhante aos padrões do policia-
mento de Choque.

Essas unidades são responsáveis 
pelo policiamento nas cidades de 
Osasco, Carapicuíba, Barueri, Itape-

vi, Jandira, Santana de Parnaíba, Pi-
rapora do Bom Jesus, Cotia, Vargem 
Grande Paulista, Taboão da Serra, 
Embu, Embu Guaçu, Itapecerica da 
Serra, Juquitiba e São Lourenço da 
Serra. Durante a cerimônia, o secretá-
rio destacou o trabalho realizado pelo 
Comando, que é responsável pela se-
gurança da região. 

O Jornal Osapas parabeniza os 33 
anos do CPA/M-8 e o seu atual Co-
mandante Coronel Ricardo Tahara, 
pelo excelente trabalho prestado a 
nossa sociedade, diminuindo a violên-
cia e criminalidade.

No dia 1 de junho de 2019, ocorreu 
a inauguração da nova sede da 2ª Com-
panhia do 14º Batalhão da Polícia Mili-
tar. A unidade foi construída no Jardim 
D’Abril, em frente ao campo do Santa 
Cruz e à Cemey Nelly Grizi Oliva, na 
Rua Maria Grandin dos Santos.

A obra é uma parceria entre a Prefeitu-
ra de Osasco e a Polícia Militar, com a nova 
unidade, o Jardim D’Abril e a região ganha-
rão o reforço de mais de 200 policiais, que 
farão a segurança. O evento foi realizado 
pelo Coronel Ricardo Tahara, responsável 
pelo Comando de Policiamento de Área 
Metropolitano 8 (CPA/M-8) e pelo Co-
mandante do 14º Batalhão da Polícia Mili-
tar, Tel Cel PM Luiz Antônio Rosa.

Estiveram presentes no evento cer-
ca de duzentas pessoas, sendo morado-
res, comerciantes da região de Osasco, 
entre as autoridades o Prefeito Rogério 
Lins, o Presidente da Câmara Municipal 
de Osasco Ribamar Silva, o Comandan-
te Coronel PM Ronaldo Gonçalves Faro, 
o Comandante Interino do Comando de 

ANIVERSARIANTES AGOSTO
1 CARLOS ALBERTO TEIXEIRA
1 OLGA ALVES DE OLIVEIRA
5 CARMÉLIA DA COSTA CAMARGO
5 MIRIAN APARECIDA AMARAL
5 RUBINSTEIN SILVA DE PAULA
6 DANIEL RIBEIRO JUVINO
10 LUIZ ANTÔNIO ROSA
11 EDILSON SOARES DE ARAUJO
11 IRENE DE CAMPOS
12 NELSON MARTINS DA COSTA
15 NADJA FERREIRA TELLES BARRETO
15 ROBERTO VIEIRA DA SILVA
15 ANA CRISTINA DA SILVA
16 KATIA SIMONE H. SERGIO BALCONE
17 MARIA AURICÉLIA DE C. SANTANA
17 MAX FRANCISCO FRANCO DE PAULA
18 JOSÉ IDELVAN MOREIRA MARQUES
20 LAERTE FERRACIOLLI
26 RYAN VINICIUS DA CRUZ RIBEIRO
29 SÍLVIA ROBERTA CAMPOS
30 CARLOS FERNANDO REBOUCAS
31 MARIA JOSE GOUVEIA FERREIRA

ANIVERSARIANTES SETEMBRO
1 AGNALDO MARQUES DO AMARAL
4 GERVÁSIO MARTINS DUARTE
7 ANDREIA ARAUJO QUEIROZ
7 SÉRGIO ROBERTO DA SILVA
7 JOSÉ BERNARDO GUEDES
8 APARECIDO ERNESTO DONADON
8 ODETTE CAPPELARI DE CAMARGO
10 JOSÉ FERNANDO RODRIGUES
10 ARNALDO VIEIRA GOMES
12 JOSÉ DONIZETE MARASCALQUI
13 ANTÔNIO SOARES DE OLIVEIRA
16 RONALDO JOSE SILVA
18 CLEITON S. FERNANDES SANTA ROSA
20 CATARINA SANCHES PRESTES
21 CELSO ROBERTO OLIVEIRA
21 EVANDRO SILVA LOPES
25 BENEDITO PRUDENTE
27 CARLOS ALBERTO GOMES JUVINO
27 SILVANA RODRIGUES DE CARVALHO
28 JOSÉ NIVALDO MIRANDA
28 DIONÍSIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Policiamento de Área Metropolitana 
Oito, Ten Cel PM Adriana Ribeiro.

O Jornal Osapas parabeniza a 
inauguração e deseja boa sorte à nova 
sede da 2ª Companhia do 14º Bata-
lhão da PM, comandada pelo Capitão 
Aislan Eloy de Souza Cleto. Antes
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HOMENAGEADO  •

Wilson Dias
Oliveira

Tenente da 
Polícia Militar, 
precursor do 
Policiamento 
Comunitário

Ajudar o próximo sempre foi o maior 
desejo de Wilson Dias Oliveira, de 68 anos, 
tenente da Polícia Militar do Estado de São 
Paulo. Com ascensão rápida e importante na 
instituição de segurança estatal, o agente le-
vou à carreira militar as premissas e valores 
que aprendeu durante os anos quando foi se-
minarista da Igreja Católica. 

“Fui um policial diferente, porque antes de 
seguir a carreira, iria ser padre. Sempre quis 
servir ao povo”, contou Wilson, aposentado 
há 11 anos, em entrevista ao Jornal Osapas. 

Nascido no interior Minas Gerais, Dias 
veio para São Paulo em 1972 com o objeti-
vo de estudar. Filho de pai militar, ele queria 
fazer o curso de engenharia na Escola Poli-
técnica da Universidade de São Paulo (USP). 
“Vim para cá sem ter onde ficar. Com ajuda 
de pessoas que conheci, consegui pagar a 
taxa de inscrição da prova, mas não passei. 
Meu pai sempre me falou, que se não desse 
certo, era para eu entrar na Polícia. Ele foi 
sargento do exército durante a 2a Guerra Mun-
dial”, disse. 
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O agente levou à carreira militar as 
premissas e valores que aprendeu 

durante os anos quando foi 
seminarista da Igreja Católica

Edição 109 • Julho de 2019

Antes de entrar na carreira mi-
litar, Wilson trabalhou em outras 
áreas, a exemplo, como técnico 
de contabilidade da empresa Li-
ght, onde já se encontrava insa-
tisfeito com as horas-extras que 
devia cumprir todos os sábados 
e domingos. Porém, os rumos da 
sua vida mudaram depois de um 
café despretensioso no bairro do 
Bixiga, em São Paulo. 

“Uma guarnição vermelha e 
preta estacionou. De lá, saiu um 
soldado, chamado Santana, que 
sentou ao meu lado. Ele per-
guntou o que eu fazia da vida, 
e depois que respondi, me per-
guntou se eu não queria entrar 
para a Polícia”, relembra. 

Após pegar as orientações 
com o agente militar, Dias, na 
época com 22 anos, prestou con-
curso público para se tornar sol-
dado. Apesar de o salário inicial 
ser muito menor do que estava ga-
nhando como técnico contábil, ele 
resolveu atender ao desejo do pai 
e também a uma vontade própria. 

Em 1975, Wilson ingressou 
no curso de soldado do Núcleo de 
Formação do Centro Preparatório 
de Admissão Militar (CPAM) 5, 
depois da aprovação no concurso, 
onde ficou em primeiro lugar. Logo 
após a formatura, no ano seguin-
te, já prestou prova para um novo 
cargo, de cabo. “Servi à 1ª Com-
panhia do 16º Batalhão da Polícia 
Militar. Depois, me tornei também 
sargento, onde fui transferido para 
a 1a Cia, que atuava na região da 
Vila Olímpia e Itaim Bibi. Lá che-
guei à subtenente”, contou. 

Em 1997, foi convidado para 
comandar o 20º Batalhão de Ba-
rueri, período em que prestou o 
Concurso de Habilitação – CH- 

para cargos oficiais, pela Aca-
demia Barro Branco. Tornou-se 
segundo tenente e depois foi pro-
movido para primeiro. 

Atuação
Wilson conta que foi um dos 

precursores do Policiamento Co-
munitário. Era a favor do patru-
lhamento ostensivo preventivo. 
“O policial tinha que conhecer 
onde estava passando e não só 
ficar correndo atrás de bandido, 
tem que conhecer a população. 
Onde o policial se faz presente, 
não há crime”, disse.

Orgulha-se também de não 
ter histórico de mortes no seu 
grupo. “Colei na parede da Cia 
uma carta da Organização das 
Nações Unidas (ONU). Todos os 
que estavam trabalhando comigo 
serviam de acordo com a cons-
tituição brasileira. Somos iguais 
a quaisquer outros trabalhado-
res, devemos prezar pela nossa 
integridade e pela do próximo”, 
conclui. 

Família
Casado há mais de 35 anos 

com Armênia Silva Pinto, Dias 
tem um filho, hoje com 17 anos, 
chamado Mikhael Abdallah de 
Oliveira Pinto, que atua como as-
sessor financeiro. 

Apesar do filho não apontar 
para os caminhos do pai, na car-
reira militar, ele afirma que incen-
tiva quem mais tiver vocação a 
seguir a carreira. “Hoje a estrutura 
que os agentes possuem é muito 
melhor em relação à minha época. 
Mas para servir, é preciso ter como 
base valores e princípios éticos, 
além de também obedecer a cons-
tituição”, finaliza.
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APAS OSASCO • SAÚDE

REPOUSAR APÓS A EXTRAÇÃO É ESSENCIAL
1 - Evite falar muito. Após levantar da cadeira do 
dentista, é importante não fazer esforço com a 
região bucal. Assim, você contribui para que não 
fique com desconforto na área do dente extraído e 
até inchaço.
 
2 - Ficar em repouso o maior tempo possível nos 
três primeiros dias. Mantenha a cabeça mais 
elevada do que o resto do corpo por um período de 
24 horas após a cirurgia de extração.
 
3 - Não ficar exposto ao sol, evite atividades físicas e 
evite banhos muito quentes nos 5 primeiros dias.
 
A ALIMENTAÇÃO DEVE SER REPENSADA NO  
PÓS-OPERATÓRIO DA EXTRAÇÃO DENTÁRIA
4 - Não deixar de se alimentar, mas evite alimentos 
que possam ferir a área operada. Evite alimentos 
quentes nos primeiros dois dias após a cirurgia. 
Prefira os gelados ou frios para prevenir possíveis 
sangramentos.
 
5 - A alimentação deve ser líquida ou pastosa 
mornas/frias nos 2 primeiros dias, fracionadas 
de 3 em 3 horas (ex.:leite, sucos, vitaminas, sor-
vetes, picolés, mingau, iogurtes, gelatina, sopas, 
caldos, purês, alimentos batidos no liquidifica-
dor, macarrão, etc.).
 
6 - Tome água à vontade, pois a hidratação é 
cuidado importante.
 
7 - Não faça movimentos de sucção. Nesses dias, 
é importante não usar canudos e até garrafinhas 
para ingerir os líquidos. A dica é utilizar um copo 
para beber.

CUIDE DA HIGIENIZAÇÃO  
NA ÁREA DO DENTE EXTRAÍDO
8 - Higienizar a área operada, sempre na frente do 
espelho, utilizando corretamente o fio dental e a 
escova de dentes com cerdas macias, com quanti-
dade reduzida de creme dental, para que se forme 
pouca espuma.
 
9 - Utilizar um cotonete embebido de água filtrada ou 
enxaguante bucal sem álcool a base de clorexidina, 
como auxiliar para remover os restos de alimentos 
que ficam retidos nos pontos. Escove o dorso da 
língua. Não deixar que os pontos fiquem brancos!
 
10 - Não bochechar vigorosamente nos 4 primeiros 
dias. Apenas lave a boca com água, banhando a 
área operada cuidadosamente e cuspa para remover 
a espuma da pasta de dentes. Assim, é possível 
evitar possíveis sangramentos.
 
A FERIDA DA EXTRAÇÃO PRECISA DE CUIDADOS
11 - Não fique cuspindo por qualquer motivo.
 
12 - Nos 2 primeiros dias, colocar compressas 
geladas próxima à região operada, utilizando 
um saco plástico e grande quantidade de gelo, 
protegendo a pele com uma toalha fina de algodão, 
hidratante ou vaselina sólida para não queimar a 
pele. As compressas de gelo deverão ser feitas por 
20 minutos, seguidos, obrigatoriamente, de um 
período de descanso de outros 20 minutos; após 
esse período, fazer nova aplicação de gelo por mais 
20 minutos, e assim por diante até 24 horas para 
evitar possíveis inchaços.
 
13 - Não passe a língua, dedo ou qualquer objeto 
na área operada. Esse descuido pode atrapalhar e 

aumentar o tempo do processo de cicatrização da 
extração dentária.
 
14 - Em casos de sangramento excessivo e contínuo 
(hemorragias), morder a região operada com gaze 
estéril, pressionando o local operado de forma 
ininterrupta. Caso o sangramento não pare, entrar 
em contato com o seu cirurgião-dentista.
 
15 - É normal a sensação de gosto de sangue 
com saliva na boca, e o sangramento pequeno na 
primeira noite, podendo inclusive manchar a roupa 
de cama. Para evitar que isso ocorra, durma com 2 
travesseiros.
 
OUTROS CUIDADOS APÓS  
A EXTRAÇÃO DENTÁRIA
16  - Se for fumante, tente não fumar ou ao menos 
reduza a quantidade de cigarros até a cicatrização 
do corte.
 
17 - Não tome bebidas alcoólicas de nenhuma espécie.
 
18 - A prescrição medicamentosa deve ser seguida 
à risca, os horários das medicações devem ser 
rigorosamente respeitados. Em caso de dor forte ou 
febre, entrar em contato com o seu cirurgião-den-
tista o mais breve possível.
 
19 - Não deixe de comparecer à consulta de 
retorno para a remoção dos pontos e avaliação da 
cicatrização.
 
20 - Não dê ouvidos a qualquer conselho doméstico. 
Não tome nenhum medicamento por conta própria. 
O seu cirurgião-dentista é o profissional mais 
habilitado para resolver suas dúvidas.

Dra. Dra Vanessa Vergara
Agende uma avaliação!

 (11) 3682-0800

A colaboração do 
paciente é essencial para a 
recuperação e cicatrização

Cuidados
após extração 
de dentes
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A extração de um dente 
pode ser um momento de ner-
vosismo para o paciente. Com 
a ajuda e orientação de um pro-
fissional, esse momento con-
segue ser mais tranquilo. Para 
isso, há cuidados importantes a 
seguir no pós-operatório da ex-
tração dentária. Segundo a den-
tista Thalita Costa, se o(s) den-
te(s) foram removidos, deve-se 
obrigatoriamente substituir os 
espaços vazios por dentes arti-
ficiais, já que uma mastigação 
deficiente ou ausente, compro-
mete muito a qualidade de vida 
das pessoas. “Pode-se lançar 
mão de implantes, próteses 
com substituição de um, alguns 
ou de todos os dentes”, explica 
ela. Além disso, a colaboração 
do paciente é essencial para a 
recuperação e cicatrização do 
dente extraído. Confira esses 
cuidados que a profissional re-
comendou como pós-cirúrgico.
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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

(11) 4207-9642
(11) 4207-1437

(11) 9 6289-1850 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!
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BioSaúde em parceria com a APAS!

BioSaúde
O plano de saúde que cabe no seu bolso!

Oferece aos associados CONDIÇÕES ESPECIAIS!

ANS: 40296-6

CSA Osasco Hospital Portinari CSA Caieiras

Confira a rede completa em nosso site www.biosaude.med.br
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Valores EXCLUSIVOS
para associados da APAS!

IDADE INDIVIDUAL FAMILIAR
0 - 18 anos R$ 122,00 R$ 109,80

19 – 23 anos R$ 130,00 R$ 117,00
24 – 28 anos R$ 130,00 R$ 117,00
29 – 33 anos R$ 130,00 R$ 117,00
34 – 38 anos R$ 134,83 R$ 121,34
39 – 43 anos R$ 164,53 R$ 148,07
44 – 48 anos R$ 257,40 R$ 231,66
49 – 53 anos R$ 295,02 R$ 265,51
54 – 58 anos R$ 344,52 R$ 310,06

Acima de 59 anos R$ 594,00 R$ 534,60

BioSaúde
ANS: 40296-6

Novo Hospital BioSaúde

Muito mais conforto e qualidade pra você! 

APAS ABRIL 2019 

IDADE APAS APAS FAMILIAR APARTAMENTO
ENFERMARIA

0 - 18 anos

19 - 23 anos

24 - 28 anos

29 - 33 anos

34 - 38 anos

39 - 43 anos

44 - 48 anos

49 - 53 anos

54 - 58 anos

Acima de 59 anos

0 - 18 anos

19 - 23 anos

24 - 28 anos

29 - 33 anos

34 - 38 anos

39 - 43 anos

44 - 48 anos

49 - 53 anos

54 - 58 anos

Acima de 59 anos

R$ 153,00

R$ 162,30

R$ 175,00

R$ 195,00

R$ 215,00

R$ 257,00

R$ 331,00

R$ 431,00

R$ 561,00

R$ 807,00

R$ 198,90

R$ 210,99

R$ 227,50

R$ 253,50

R$ 279,50

R$ 331,50

R$ 430,30

R$ 560,30

R$ 729,30

R$ 1049,00

R$ 140,00

R$ 150,00

R$ 160,00

R$ 180,00

R$ 195,00

R$ 234,00

R$ 300,00

R$ 400,00

R$ 509,00

R$ 775,00
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BAIXE
AGORA O 

APLICATIVO

v

DISPONÍVEL NAS VERSÕES

Acesso á Rede Credenciada
Agendamento de Consultas

2º Via de Boletos
Telefones de contato

Osasco
CSA Osasco

Hosp. Cruzeiro do Sul
Hosp. Nossa Sra. de Fátima

Zona Oeste
Hosp. Portinari

Congregação das Irmãs
Hosp. São João de Deus

Zona Sul
Hosp. Adventista

Hosp. Vidas
Hosp. Santa Mônica

Zona Leste
Hosp. Paranaguá
Hosp. Jd Helena
Hosp. Itaquera

Hosp. Master Clin

Zona Norte
Hosp. San Paolo
Hosp. Presidente 

Centro
Hosp. Adventista

Policlínica Med Center
Scopetta Diagnósticos

Clínica EJM

Caieiras
CSA Caieiras

Itapevi 
Hospital Cruzeiro do Sul

SBC
Hospital Santa Casa

Guarulhos 
Neuro Center

Cotia 
Máxima Saúde

Ferraz de Vasc.
Pró-Mater Santo Antônio

Mauá 
Hospital Vital

Santo André 
Hospital Coração de Jesus

Além de clínicas, laboratórios e muito mais!

25%
Cliente BioSaúde tem até

de descontos
em medicamentos

BioSaúde
ANS: 40296-6
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