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Saúde bucal
é assunto 
sério! Vamos 
falar sobre ele?

7 de Setembro, feriado da 
Independência do Brasil Temos limpeza gratuita

O trem da esquerda é  da Inglaterra, e o da direita é  francês, observe 
que os três são elétricos, e o da Inglaterra, busca sua auto-suficiencia, 
pelo SOL, já  imaginou esse processo no Brasil.

PÁG. 5

Mês de aniversário da Apas
Quem ganha é você!

Nesse mês: Carência Zero
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Temos demonstrado através de di-
vulgações de ferrovias nos diversos 
países, particularmente na Europa, si-
tuações em que os trens têm velocidade 
diversas. Assim encontramos na China, 
uma velocidade de 600km/h, fato que 
não era divulgado ao conhecimento 
dos brasileiros e no Japão, também uma 
velocidade de até 600km/h e na Itália, 
uma velocidade de até 400km/h. Com 
esse objetivo vamos divulgar as veloci-
dades dos trens Ingleses e Franceses. 

Os trens de alta velocidade na In-
glaterra (TGV), não chegam a 600km/h 
como na China e no Japão, mas têm 
uma velocidade apreciável, tanto que 
este interlocutor, acredita ser esta a 

velocidade para os trens de longo per-
curso a transportar pessoas no Brasil, 
ou seja, aproximadamente 350km/h, 
como acontece na Itália. Vejam bem, 
na Inglaterra o sistema é inovador, ou 
seja, existe um sistema de procura de 
energia elétrica, que é AUTO-SUFI-
CIENTE. Busca-se a energia elétrica 
através do sol que em nosso país vai se 
dar muito bem porque os candidatos do 
PSDB, do PT e do PMDB desmonta-
ram a rede que servia de transmissão 
em nosso país. Na França, a velocida-
de dos trens varia até 350km/h.  Hoje, 
nós temos em nosso Estado e no Brasil 
que os terrenos pertencentes as antigas 
ferrovias se constituem em patrimônio 

da União, e não devem ser delapidados 
como ocorre agora, com fiação furta-
da, dormentes apodrecidos, estações 
todas abandonadas. Este fato existe 
porque foi provocado pelos políticos 
do PSDB, do PT e do PMDB, e todos 
os partidos de esquerda, que fizeram 
exatamente como queriam destruir 
o País, através da subversão. A nossa 
obrigação, é lutar para que esse estado, 
não ocorra, e montarmos um País, com 
muitas ferrovias, para o transporte de 
pessoas, mesmo porque não vão estar 
alicerçadas no pedágio.

Cel. Reginaldo dos Santos
Presidente

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

Malha
ferroviária da  
Inglaterra

Malha
ferroviária da  

França

VOCÊ JÁ VIAJOU 
DE TREM?
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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



4 Associação Policial de Assistência SocialEdição 114 • Setembro de 2020

NOTÍCIAS  •

 No dia 10 deste mês, se comemora o dia mundial de prevenção ao suicídio

Setembro mês de 
combate ao suicídio, 
todos em prol da vida!

Setembro é o mês dedi-
cado à prevenção ao suicí-
dio. Trata-se de uma cam-
panha, que teve início no 
Brasil em 2015, visa cons-
cientizar as pessoas sobre o 
suicídio, bem como evitar 
o seu acontecimento. No 
dia 10 se comemora o dia 
mundial de prevenção ao 
suicídio, por esse motivo 
esse mês é conhecido como 
setembro amarelo. Segundo 
a Organização Mundial de 
Saúde (OMS), mais que 30 
pessoas se suicidam por dia 
no Brasil. 

Esse índice infelizmen-
te vem aumentado entre os 
policiais militares, devido 
à alta pressão, rotina extre-
mamente estressante e peri-
gosa que vivem diariamen-
te, muitas vezes sendo até 
mesmo criticados e aponta-
dos pela sociedade. Os Po-
liciais passam mais tempo 
dentro da corporação, com 
os colegas de farda, do que 
com a família, o colega de 

trabalho, muitas vezes é 
o primeiro contato que 
vai fazer toda a diferença. 
Ajudar a identificar os si-
nais de alguém que precisa 
da nossa atenção, da nossa 
ajuda para ser acolhido em 
um momento difícil, pode 
fazer toda a diferença, nes-
sa luta pela vida! 

Não há dúvidas de que 
as estratégias de prevenção 
ao suicídio no âmbito da 
Corporação dependem de 
um esforço coletivo, com o 
fortalecimento de uma cul-
tura de cuidado e atenção 
aos policiais, combatendo-se 
os preconceitos relacionados 
ao adoecimento mental e ao 
sofrimento psíquico.

Precisamos nos aten-
tar às pessoas que estão ao 
nosso lado, não apenas em 
setembro, mas o ano todo. 
Muitas vezes uma palavra, 
um gesto, uma atitude pode 
mudar a vida de alguém, o 
jornal OSAPAS apoia a cau-
sa e integra essa prevenção!

Freepi
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NOTÍCIAS  •

7 de Setembro: feriado da 
Independência do Brasil

Convenção Municipal do partido Rede 
sustentabilidade da cidade de Jandira

O dia 7 de setembro é 
uma das datas comemora-
tivas mais importantes do 
Brasil, justamente por abri-
gar um dos principais acon-
tecimentos da nossa histó-
ria: a nossa independência. 
Foi nesse dia, em 1822, que 
D. Pedro deu início a nossa 
trajetória como nação inde-
pendente. Atualmente, o dia 
7 de setembro é um feriado 
nacional que é marcado por 
comemorações públicas nas 
grandes cidades.

Porém, com a pandemia 
que estamos enfrentando, 
tivemos que mudar nossa 
maneira de viver e come-
morar essa data tão espe-
cial e histórica. O Estado 

No domingo 6 de setem-
bro, véspera do feriado da 
independência, aconteceu a 
convenção municipal do par-
tido Rede sustentabilidade, 
em Jandira, para homologar 
a pré-candidatura do sargento 
Machado à prefeitura da cida-
de, juntamente com sua vice 
Angela Cristina Lopes. 

Sargento Machado pres-

ta serviço à APAS Osasco, e 
devido à pré-candidatura ao 
pleito está afastado das suas 
atividades profissionais vin-
culadas à associação.

O evento foi sediado no 
Espaço Viva Flores, localiza-
do na Rua: Nicolau Maevsky, 
417, Jd. Sol Nascente Jandira. 
Foi iniciado às 11h30, com 
um café da manhã. Todos os 

presentes usaram máscaras 
e álcool em gel para evitar a 
proliferação da COVID-19.

O partido Rede Sustentabi-
lidade, foi construído com base 
em um projeto sólido, buscando 
sempre o equilíbrio de uma po-
lítica ética e transparente. Ou-
vindo ideias e sugestões para 
um ideal e sempre buscando 
renovar, com inclusão social.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

último final de semana. A 
preocupação é que estas 
aglomerações, possam pro-
piciar um avanço da trans-
missão de Covid-19.

A ação foi classificada 
como “Operação Indepen-
dência”, que começou na 
sexta-feira, 04.09, e foi 
até terça-feira, 08.09. A 
operação contou com mais 
de 7200 viaturas, 11 heli-
cópteros e 32 drones. In-
dependentemente de estar 
na rua ou em casa, respei-
tando o isolamento social, 
lembrar e comemorar essa 
data tão importante para o 
povo brasileiro, é neces-
sário, uma nação unida é 
mais forte! 

de São Paulo disponibili-
zou para o Feriado de In-
dependência em torno de 
20 mil policiais militares 

para ações de apoio e fis-
calização nas cidades tu-
rísticas.

O objetivo foi evitar 

aglomerações, em especial 
nas praias e pontos de atra-
tividade turística do interior, 
como as que ocorreram no 

Cerimônia 
comemorativa, no 
Palácio da Alvorada

Secom/Jandira
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HOMENAGEADO  •

Bacharel em 
direito, ele 
ingressou na 
PM em 1995
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Uma história de dedicação à corpo-
ração. A trajetória do policial Machado 
com a região começa em 1973, quando 
veio de Pernambuco aos 5 anos de ida-
de com a família para Jandira. 

Já adulto, em 1994, ele ingressou na 
Polícia do Estado em 1994, no curso de 
soldado na Escola Superior de Soldado,.  
sendo classificado em 1995, no policia-
mento Metropolitano Oito.

Formado em Direito pela univer-
sidade Paulista (UNIP), Machado foi 
transferido em 1998 transferido para o 
comando de Policiamento Ambiental 
junto com o Cel. PM Luiz Carlos de 
Oliveira Guimarães permanecendo até 
o ano de 2000.

Depois disso, atuou no Comando de 

Em 2007, o policial 
participou da maior 
apreensão de drogas 
do Estado de São 
Paulo, em Barueri. 
Foi agraciado com 
láurea de mérito 
pessoal de 2o grau

curso de Sargento, sendo classificado na 
2ª Cia do Trigésimo Oitava, Batalhão de 
Policiamento da Capital.

Até o final da sua carreira na PM, 
mais de cinco mil policiais militares 
passaram passou pela sua formação 
mais de 5000 (cinco) Policiais Militares 
do ano de 2015 a 2018. Na matéria de 
Direito Penal e Direito Constitucional  

Destaque 
No ano de 2007, o sargento Macha-

do participou da maior apreensão de 
drogas do Estado de São Paulo, na ci-
dade de Barueri, sendo agraciado com 
láurea de mérito pessoal de 2º grau, no 
auto Comando Policiamento Quartel 
Geral da Polícia Militar.

Policiamento Oito em Barueri, na 1ª Cia 
PM, permanecendo até o ano 2014.

Depois disso, ele esteve na Escola 
Superior de Sargento para conclusão do 
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APAS OSASCO • SAÚDE

ANIVERSARIANTES SETEMBRO
1 AGNALDO MARQUES DO AMARAL
4 GERVASIO MARTINS DUARTE
6 RICARDO ALEXANDRE SOARES SILVA
7 ANDREIA ARAUJO QUEIROZ
7 SÉRGIO ROBERTO DA SILVA
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 JOSÉ SILVA
17 ROBERTO DAVID VIEIRA
18 CLEITON SANTOS 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
29 JOSÉ NIVALDO MIRANDA
28 DIONÍSIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
30 ANDREIA MANHOLETO COLLARES DE ALMEIDA

ANIVERSARIANTES OUTUBRO
1 AGNALDO ALECRIM DA ROCHA
1 RAFAEL GENAURO DA SILVA
2 CARLOS AUGUSTO DAMASCO
3 ZÉLIO ALVES PEREIRA
3 EDSON DE MELO MACHADO JUNIOR
4 LEVI GAMA JUNIOR
5 ALEXANDRE ALEIXO ROMANO CEZARIO
11 GIVANILDO VENANCIO DA SILVA
13 JAYRO DA SILVA LEO
14 CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA BRESCIANI
14 PAULO PINTO DE OLIVEIRA
15 ALFREDO ANTONIO DA SILVA
19 DIRCE NARDO DE OLIVEIRA
22 MOACIR CARVALHO DE OLIVEIRA
25 ARGEMIRO SALVADOR BIDO
26 CLEMILSON JOSE LOPES
26 FERNANDO DA SILVA MACHADO
26 ANDRESSA PAVANELLA RODRIGUES
27 WILSON DIAS DE OLIVEIRA
27 MARCOS BARRETO DE OLIVEIRA JUNIOR
28 NEUZA MARIA SAI MICHELETTO
28 ADIVALDO APARECIDO BANDEIRA
29 ENDRES SANTIAGO
31 MARIO RODRIGUES SOARES
31 HELLEN APARECIDA DE MORAES

ANIVERSARIANTES NOVEMBRO
1 PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA
4 JOSÉ RALHO
4 MARCO ANTONIO VON TEIN
6 JOSÉ ALVES DE LIMA
6 HERALDO VITAL PEREIRA
7 ADÉLIA OLIVEIRA SIQUEIRA GIMENES
8 RONALDO APARECIDO GONCALVES DE OLIVEIRA
10 ARTUR MENEZES DOS SANTOS
11 RICARDO JOSÉ ABRAHAO
12 RICARDO JOSÉ DE MENEZES
13 SIMONE VAZ DE LIMA
16 ISAAC CAMPONUCCI
21 RUBENS LEMES BRISOLA
21 ALEXANDRE TEIXEIRA DA SILVA
22 LÚZIA APARECIDA PEREIRA
22 ROBERTO SIMAS JUNIOR
23 SIRLENE APARECIDA DOS SANTOS
23 SEMIRAMIS DE LIMA
24 SÉRGIO MANIUC DA SILVA
29 ONDINA GARCIA DE BARROS
30 WALDEMAR SILVA MORAES
30 MARCELO DE SOUZA

Sabia que um sorriso linear, 
com os dentes devidamente posi-
cionados, vai muito além da estéti-
ca dele?

Quando dizemos que a saúde 
bucal é assunto sério, e que a esté-
tica é fundamental, mas secundária, 
é verdade!

Isso porque, no caso de dentes 
tortos ou mal posicionados, ignorar 
o tratamento para elas pode oca-
sionar uma série de dificuldades 
de saúde, capazes de comprometer 
o seu desempenho no corrido dia a 
dia que vivemos.

Confira, a seguir, por que é tão 
importante tratar os dentes tortos e 
mal posicionados!

Muito além da estética bucal
Os dentes tortos, também co-

nhecidos como má oclusão dentária, 
podem aparecer logo na infância, 
mas com possibilidades de desen-
volvimento na transformação para 
a juventude, principalmente após o 
surgimento da dentição definitiva.

E é unânime o aconselhamento 

dos profissionais de saúde: quanto 
mais cedo tratado o problema de má 
oclusão, menos problemas indiretos 
aos dentes tortos as pessoas terão.

O tratamento, inclusive, já sa-
bemos qual deve ser: os alinhado-
res ortodônticos. Mas, antes de en-
contrar a solução, vamos entender 
como os dentes tortos e mal posi-
cionados podem ser bastante preju-
diciais à nossa saúde.

Os problemas gerados 
pela má oclusão dentária
Todo tipo de má oclusão dos 

dentes pode trazer, imediatamente, 
uma série de dificuldades, entre elas, 
a higienização dos dentes. Com isso, 
é comum o favorecimento ao acú-
mulo de tártaro, por exemplo.

Mas podemos apontar alguns 
outros problemas e que, se não tra-
tados, podem se transformar em 
grandes dores de cabeça — literal-
mente.

Os dentes tortos podem ser res-
ponsáveis por alguns problemas na 
articulação têmporo-mandibular, 

também conhecida como ATM.
Essa articulação é a que nos 

auxilia com a mastigação e está 
protegida pelo encaixe dos dentes. 
Quando isso não ocorre, pode acon-
tecer o desgaste da ATM.

Assim, dores de cabeça podem 
surgir, e sem relação aparente com 
os dentes tortos. É comum, tam-
bém, a ocorrência do trisma mus-
cular, que é mais popularmente 
conhecido como “queda da mandí-
bula”, mas não menos perigoso.

Outros problemas 
ocasionados pela má oclusão
Selecionamos alguns outros 

problemas que os dentes tortos, 
quando não tratados, podem trazer 
às nossas vidas:

Dores nas articulações:
Dores nas costas, no pescoço e 

nos ombros, devido ao esforço ex-
tra dos músculos de mastigação;

Alteração na estética facial, 
uma vez que a má oclusão pode ge-
rar a assimetria do rosto.

Saúde bucal
 é assunto 

sério! Vamos 
falar sobre ele?

Por Dra. Vanessa Vergara
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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) 
9.4088-5689
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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 
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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


