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Uma das piores administrações do país 
foi a de FHC, através do qual muitas coi-
sas deixaram de ser esclarecidas, como por 
exemplo a mídia tem mostrado, as casas do 
IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais Renováveis). 
Da mesma forma, no seu mandato os gover-
nadores fizeram e desfizeram em seus Esta-
dos. Assim, em Minas Gerais, Aécio Neves 
se esbaldou, recebendo como prêmio vários 
processos por caixa 2, fato que ainda não 
aconteceu no Estado de São Paulo, onde o 
governador por mais de vinte anos, acabou 
com as ferrovias no transporte de pessoas, 
deixou que o povo roubasse a eletrificação 
das empresas, como a Estrada de Ferro So-
rocabana de São Paulo à Ourinhos, a Com-
panhia Paulista de São Paulo à Bauru, e ou-
tras companhias mais no Estado. Assim foi 
em 1995 quando deveria assumir o governo 
Mário Covas, que também roubou o Esta-
do, impondo novas viaturas para a Policia 
Militar, tipo Land-Rover, impondo novos 
veículos para o transporte dos trens, que não 
serviram para nada, nem foram usados, e na 
sequência o próprio vice-governador se en-
carregou de fazer uma legislação que NÃO 
JUSTIFICA OS MEIOS QUE O ESTADO 
TEM QUE PAGAR DAS FERROVIAS 
(LEGISLAÇÃO MAL FEITA, ATÉ HOJE, 
ONDE IMPERA O SOCIALISMO-CO-
MUNISMO). Hoje temos um governador 
que é incompetente para todos os fins, já 
iniciou o mandato, agredindo funcionários 
da segurança, chamando-os de “vagabun-
dos”. Como ele pode afirmar “as pessoas 
que saem de suas casas, e vão fazer poli-
ciamento, que sejam vagabundas”, e muitas 

Vejam como estão felizes – enganaram a população durante mais de vinte anos, e continuam enga-
nando os devotos. Não preciso falar de Aécio Neves (MG), Geralápio Alckmin (SP) e o pequeno FHC (o 
maior de todos os corruptos ditando como deve ser a sua pauta). Inúmeros casos de corrupção, caixa 
2, que até agora não tiveram solução. 

Vamos aos fatos – FHC em sua campanha projetou, e está feita a eletrificação da BR-116, que 
existe, e não funciona tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro (sendo um dos lugares onde mais 
existe pratica de roubos).

vezes nem retornam para os seus familiares. 
No caso, ele que é filho de uma pessoa, sem 
qualificação porque estava exilado do país, 
não merece o mínimo de crédito. Assumiu 
a Prefeitura de São Paulo, com o compro-
misso de permanecer nela e deixou dois 
anos após, além de não ter feito nada para 
melhorá-la. Como está a Cracolândia, ele 
não acabou com ela, porque é frouxo, aca-
bou com o seu casamento com uma pessoa 
de responsabilidade, tendo três filhos com 
a referida. Analise o túnel Chucri Zaidan, 

uma obra que não foi entregue até os dias 
de hoje, passada para outro prefeito, que não 
terminou, que dependem de outros recursos 
para ser concluída, porque o dinheiro não 
deu (como sempre acontece nos seus negó-
cios, ou seja são superfaturados), seus negó-
cios atuais e do atual prefeito também, que 
a cidade de São Paulo está cheia de buracos, 
calçadas mal feitas (e não são fiscalizadas, 
praças cheias de matos, passarelas mal feitas 
e inacabadas, os trens sem manutenção). A 
cidade com um controle de tráfego de for-
ma urgente (onde não precisa), e atualmente 
viaja para fora do país demonstrando uma 
facilidade no governo do Estado. O que ele 
deveria fazer ele não faz, mantém os secre-
tários e governador, com altos salários, disse 
que iria privatizar o Pacaembu, o Largo do 
Ibirapuera, mas como sempre, não vai fazer 
uma coisa e nem outra porque é um incom-
petente. Na realidade, o que tem que ser feito 
você não faz, porque não passa de um “lixo 
eletrônico”. Você disse que iria recuperar 
as ferrovias, mas pelo jeito vai continuar 
do mesmo tamanho, porque entre Santos, 
Campinas, Sorocaba, Piracicaba, Botucatu, 
Bauru, Presidente Prudente, São José do 
Rio Preto, Ribeirão Preto até agora nada. E 
a manutenção do saneamento básico: ONDE 
ESTÁ? UM GOVERNO MUITO FRACO, 
NÃO CONHECE AS PRINCIPAIS CIDA-
DES DO ESTADO. 

Cel. Reginaldo dos Santos
Presidente
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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.

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.

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

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
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NOTÍCIAS  •

A deputada mais votada 
da história do nosso país
Janaina Paschoal nos contou sobre desafios e estratégia do mandato

aos demais projetos de forma 
bastante clara”.

Sobre o Impeachment da 
Dilma, teve uma importante 
participação no processo, foi um 
marco em sua trajetória política, 
em 2015 foi coautora do pedido 
de impeachment da então pre-
sidente Dilma Rousseff, no ano 
seguinte aceito pela Câmara dos 
Deputados e julgado procedente 
pelo Senado. A deputada disse 
que o sentimento foi de dever 
cumprido, de realmente servir á 
Pátria, mas, para a vida pessoal, 
foi muito difícil. Uma guerra, no 
sentido literal do termo. 

Se posiciona e não omite sua 
opinião em assuntos polêmicos 
que possam gerar algum descon-
forto, em julho de 2016, men-
cionou que “político vai pensar 
mais antes de cometer algum 
crime” se referindo a Operação 
Lava Jato. Em relação a essa 
frase Paschoal nos confidenciou 
que anda preocupada, pois a lei 

está sendo reformada para pior 
e o Presidente vem dando sinais 
de leniência. A recente polêmica 
em torno da criação do Ministé-
rio da Segurança Pública, esva-
ziando a Pasta de Sérgio Moro 
é incompreensível. Ele já tirou 
o COAF de Moro. Agora, pode 
tirar a segurança. Parece bulling. 
Claro que não é isso, mas, al-
gumas vezes, dá a sensação de 
que o Presidente tirou Moro de 
Curitiba para enfraquecer a Lava 
Jato. 

Falamos também sobre tanta 
desigualdade social que existe 
em nosso país, questionamos se 
na sua visão é possível melhorar 
essa situação, “primeiro, orien-
tando crianças e adolescentes a 
estudarem com seriedade. Preci-
samos ensiná-los a amar o país 
e a valorizar o trabalho. O bra-
sileiro ainda é muito imediatis-
ta. Precisamos, como fazem os 
orientais, cultivar a ideia de que 
trabalhamos para nossos netos. 

Meu pai me ensinou isso. Essa 
noção de nação vai ajudar mui-
to”, afirmou a deputada. Sobre 
o projeto que pretende acabar 
com as festas com bebidas al-
coólicas nas Universidades de 
São Paulo, perguntamos qual a 
importância da aprovação dessa 
lei no seu ponto de vista, “estou 
muito convicta da importância 
desse projeto. Recebi o apoio 
de vários especialistas. Dentre 
eles, destaco a Professora de 
Medicina Preventiva, Zilá Van 
Der Meer. Essas festas open bar 
dão margem a tudo e qualquer 
coisa. Os estudantes pagam um 
valor para entrar e podem beber 
à vontade. Obviamente, bebem 
mais do que beberiam se esti-
vessem pagando cada dose. As 
empresas de álcool, para fideli-
zar o cliente, doam os produtos. 
É muito grave. Com o fim de 
economizar, os organizadores, 
em regra os próprios alunos, 
pela atlética e centros acadêmi-
cos, não servem água. Há estu-
dos mostrando que essas festas 
elevam o risco do consumo de 
drogas ilícitas. Isso sem contar 
os estupros. A proibição que pro-
ponho diz respeito aos espaços 
escolares e suas adjacências. O 
certo seria proibir todas as festas 
open bar, mas a resistência seria 
maior”, explicou a deputada.

Quem escuta a deputada fa-
lar e analise toda a sua trajetória 
não imagina que teve uma ori-
gem humilde, nasceu no bairro 
do Tatuapé, zona leste da cidade 
de São Paulo. Começou a tra-

Em uma entrevista concedi-
da ao Jornal OSASPAS, a depu-
tada Estadual Janaina Paschoal, 
nos contou desafios e estratégias 
que enfrenta dia a dia, nos falou 
de assuntos como seu início de 
trajetória, origem simples e hu-
milde antes de ingressar na car-
reira política.

Nas eleições de 2018, foi a 
deputada estadual mais votada 
do Brasil, obtendo 2 milhões de 
votos, sendo a candidata a depu-
tada mais votada da história do 
país, ela nos disse que recebeu 
essa votação expressiva, primei-
ro, como um reconhecimento do 
seu trabalho, em especial duran-
te o processo de impeachment 
e, em segundo lugar, como um 
sinal de que tem coisas grandes 
a fazer “se não tivesse, Deus 
não teria me conferido tanta re-
presentatividade”. Além disso é 
professora da USP e advogada, 
ela nos falou como isso auxilia 
no seu trabalho como deputa-
da. “A formação jurídica ajuda 
demais. A função de fazer leis é 
eminentemente jurídica. A for-
mação jurídica também ajuda a 
analisar os projetos dos colegas 
e a emitir pareceres. Vinte anos 
de advocacia me deram noção 
da realidade. Sei da importân-
cia de pensar sobre o impacto 
de uma lei na vida das pessoas. 
E a docência, além de me con-
ferir ferramentas para orientar 
meus assessores a pesquisarem 
os mais diversos temas com pro-
fundidade, também me ajuda a 
expor meus projetos e objeções 

balhar aos 13 anos, vendendo 
bijuterias, pão de mel e cestas de 
café da manhã preparadas pela 
mãe. Fez questão de ressaltar 
que nunca passou por nenhuma 
necessidade, mas seus avós e 
pais sim. “Esse ano passado me 
fez valorizar muito cada opor-
tunidade de estudar e trabalhar. 
Durante a vida toda, conciliei 
mais de um trabalho. Sempre 
quis minha independência. Uma 
vez independente, sempre ajudei 
a família. O senso de responsa-
bilidade me foi ensinado desde 
muito cedo. Falo de minha ori-
gem para estimular as pessoas a 
se dedicarem com amor a tudo 
que fazem, a não acreditarem 
em obstáculos ou em barreiras, 
jamais para me vitimizar. Sem-
pre me considerei uma pessoa 
de sorte. Nunca me lamentei 
de nada. Aprendi desde cedo a 
olhar para o lado e ver quantas 
pessoas sofrem. Aprendi a ser 
muito grata a Deus”, finalizou a 
deputada.

O jornal OSASPAS agrade-
ce o tempo disposto a nós, pa-
rabenizada a deputada pela sua 
incrível trajetória e conta com 
o seu trabalho para juntos fazer-
mos uma pais melhor!
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NOTÍCIAS  •

BioSaúde começa o ano com inaugurações 
e novidades nas unidades de atendimento

PMS da alegria trazendo 
felicidade e momentos especiais 
a aqueles que precisam

A BioSaúde começou o ano 
com muitas novidades e inau-
gurações. Inaugurada em 13 
de janeiro de 2020, a Unidade 
CSA Tucuruvi, localizada na Av. 
Nova Cantareira, 2575 – Tucu-
ruvi – São Paulo – SP, pronto 
atendimento, com especialistas 
e exames no local. Novidade da 
BioSaúde em 2020.

Temos também a novida-
de no atendimento da Unidade 
CSA Jaguará, localizada na AV. 
Candido Portinari, 616, Vila Ja-
guará, São Paulo, essa unidade 
foi inaugurada em 21 novembro 
de 2019, agora é Pronto Socorro, 
além de atendimentos com espe-

cialistas e exames.
Essas alterações trarão mais 

agilidade e comodidade aos as-
sociados da APAS Osasco, em 
relação ao atendimento e rea-
lização de exames, conforme 
mencionado.

A BioSaúde foi fundada em 
1999, acredita que o relaciona-
mento direto com os seus as-
sociados deve ser norteado por 
atitudes éticas, que confirmam 
o seu comprometimento com as 
realizações de ações responsá-
veis e de extrema parceria entre 
os povos. 

A APAS Osasco iniciou sua 
parceria com a BioSaúde em 

março de 2019. Essa parceria 
teve como item decisivo a rela-
ção que ambas têm com as vidas 
e associados que dependem de 
nosso atendimento, sempre com 
dedicação, qualidade no serviço 
prestado e principalmente tra-
tando cada vida como se fosse 
única. Se colocar no lugar do as-
sociado faz parte da excelência 
de atendimento que temos com 
todos, qualidade e agilidade na 
resolução dos problemas apre-
sentados se tornou nosso foco, 
principalmente que tratamos 
da saúde, questão principal das 
nossas vidas, com saúde con-
quistamos tudo o precisamos.

Os PMs da Alegria realizam 
diversas visitas Hospitalares, vi-
sitas em ONGs, asilos, escolas, 
palestras em empresas, entrevista 
em algumas mídias, realizaram 
até uma palestra dentro do consu-
lado americano, em comemora-
ção ao dia do Soldado Americano.

Atualmente já atendem 
um público de mais de 50.000 
(cinquenta mil) pessoas, em 
diversos municípios e capital 
de São Paulo. Um trabalho tão 
bonito e importante como esse 
não passou despercebido, foram 
homenageados em Brasília pela 
UMCEB (União dos Militares 
Cristãos e Evangélicos do Bra-
sil), ganharam um prêmio em 
Vitória do Espírito Santo e Porto 
Alegre/RS, através do Senador 
Marco do Val, com o prêmio 

Heróis Reais, representado o Es-
tado de SP e região SUDESTE 
na categoria Inovação.

Além dessas atividades reali-
zam outros projetos como o pro-
jeto “Natal Feliz Transformando 
vidas do 36°BPMM, onde com 
ajuda de alguns empresários e 
parceiros colaboraram com a 
aquisição de mais de 2000 (dois 
mil) brinquedos, distribuídos em 
alguns bairros dos municípios 
de Embu das Artes e Taboão da 
Serra, onde foi um sucesso, com 
apoio de diversas viaturas da 
força tática e uma viatura antiga 
do exército brasileiro, conhecida 
como mamute.

Em 20 de janeiro de 2020, 
realizaram outro projeto já na 
sua 3°Edição, conhecido como “ 
Patrulha de férias do 36°BPMM 

“, onde ficaram com 40 crianças, 
filhos dos policiais militares da 
unidade, mostrando para elas a 
rotina de seus heróis, seus pais, 
tanto na esfera administrativa, 
como operacional, além de al-
guns passeios culturais. 

Todos esses projetos, tem 
o intuito de levar os princípios 
que a instituição leva como: 
Moralidade, Legalidade ,Ética, 
Civismo, Patriotismo e Cons-
ciência Ambiental.

O jornal OSAPAS parabeni-
za todos os integrantes dos PMs 
Alegria, pelo excelente e belo 
trabalho que realizem, levando 
alegria e momentos especiais 
aqueles que necessitam, para fi-
nalizar uma frase usado por eles 
usam nos projetos “ A alegria do 
Senhor é nossa força”.
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HOMENAGEADO  •

Cabo tem compromisso 
com a formação 
de soldados, como 
professora da PM

A cabo Semíramis de Lima, 
de 49 anos, está desde 1998 na 
Polícia Militar, mas pode ser con-
siderada mais que uma policial. 
Ela também é formadora de sol-
dados, como professora, função 
que tem desempenhado desde 
os primeiros dias na corporação. 
Primeiro, ela se identificou com 
o Proerd (Programa Educacional 
de Resistência às Drogas), des-
tinado a conscientizar crianças 
do ensino fundamental sobre 
o perigo das drogas. “Fiquei 
encantada”, diz. Ela se recorda 
de sua atuação no projeto até 
hoje e cita como exemplo um 
dos alunos. “Amo muito vocês, 
me orgulho de ter sido aluno do 

Proerd. A gente se encontra no 
futuro”, escreveu Lucas, em sua 
redação. “Foi bem marcante por-
que realmente nos encontramos 

na Escola Superior de Soldados”, 
conta Semíramis. 

Há nove anos, ela dá aulas 
aos futuros soldados da Polí-
cia Militar, caso de Lucas, que 
hoje está na Academia do Barro 
Branco. Formada em curso Su-
perior de Tecnologia em Segu-
rança Pública, ela ensina portu-
guês instrumental e já deu aulas 
de policiamento comunitário. 
Atualmente, a policial preten-
de prestar o concurso para se 
tornar oficial. Na PM, também 
conseguiu se tratar de uma artri-
te reumatoide, que não impediu 
de seguir na função. “Só tenho 
a agradecer à Polícia Militar em 
todos os sentidos da minha vida, 
porque em todos os momentos 
que eu precisei tive apoio. Tenho 
muito gratidão em fazer parte da 
corporação”, conta.

Semíramis
de Lima



7Associação Policial de Assistência Social Edição 111 • Janeiro de 2020

ENTREVISTA  •
Como decidiu entrar na corporação?

Eu estava em uma situação bem difícil, 
porque estava desempregada e meu marido 
também e cheguei a atuar como camelô. Mo-
rava na avenida Tiradentes, em uma travessa 
da Jorge Miranda, em São Paulo. Cinco anos 
antes, trabalhei na administração da PM e 
decidi prestar o concurso.

 
Após o concurso onde atuou?

Fui classificada no 5º BLT100 que naquela 
época era o policiamento feminino. Fui traba-
lhar numa escola próxima da minha casa. Já 
morava no Jaraguá [zona oeste de São Paulo], 
tinha feito inscrição no Conjunto habitacional 
do CDHU do bairro. E consegui a classificação 
para trabalhar em uma escola perto da minha 
casa. Nessa época mesmo, houve uma mudan-
ça na corporação, extinguiram o policiamento 
feminino, aí fui classificada no 4º BPM/M, na 
Lapa. Mas continuei na escola nessa época, 
houve essa mudança somente de nome, mas 
continuei trabalhando no mesmo lugar.

 
O que marcou o início do seu trabalho?

No 4º Batalhão, eu conheci o Proerd (Pro-
grama Educacional de Resistência às Drogas e 
Violência) e fiquei muito encantada com esse 
programa. Resolvi fazer o curso. Fui chamada 
para trabalhar na Diretoria de Pessoal. Como 
eu havia trabalhado no administrativo, conhe-
cia o serviço, e fui ministrar aula no colégio da 
PM do Proerd, que fica ao lado da diretoria.

 
O que representa para você passar essa 
mensagem para as crianças?

Tem um fato interessante que um aluno 
meu do Proerd, o Lucas, hoje é aluno oficial na 
Academia do Barro Branco. Uma das redações 
escolhidas, na época da formatura, foi a dele, 
dizendo o que ele achava do Proerd. Uma 
das frases bem marcantes foi que um dia nós 
iríamos nos encontrar. E nos encontramos 
na Escola Superior de Soldados. Você precisa 
ver a felicidade desse rapaz. Ele é filho de um 
Subtenente, Claudinei, que trabalha na Escola 
de Superior de Soldados.

 
O que o programa busca ensinar?

O Proerd ensina algo tão simples e tão 
especial, que as crianças aprendam a dizer 
não às drogas. As drogas na maioria das vezes 
são aquelas que estão no dia a dia de todo 
mundo: o cigarro, a cerveja e é assim que as 
crianças começam a conhecer as drogas. Fora 
que o amor que eles têm pela polícia, com a 
gente, não tem explicação. São crianças da 
quarta série, tanto de escola participar quanto 
pública. As próprias escolas pedem o Proerd.

Como vê o resultado desse trabalho?
No dia da formatura, tanto eles choram, 

por saberem que acabou, quanto a gente 
chora, por saber que não vamos ter esse 
contato semanal com aquelas crianças. Mas, 
ao mesmo tempo, a gente tem essa satisfação 
de ter conseguido ensinar aquelas crianças a 
dizer não às drogas.

 
Qual sua função hoje?

Trabalho há nove anos Escola Superior de 
Soldados. Sou instrutora da Escola, trabalho 
na administração e ministro aulas para os 
alunos soldados. Posso dizer para você que 
vivo dias consagrados, que jamais ousaria 
esquecer. É uma frase de coração. 

Você deu aula para crianças e agora para 
soldados. Como vê essa sua atuação?

Quem gosta de ministrar aulas não 
consegue ficar longe. Vejo policiais que já 
se aposentaram e que dizem que amam 
ministrar aula. É uma sensação muito boa 
você poder ensinar e aprender, pois quem 
ensina aprende. 

O que vocês passam na Escola Superior 
de Soldados?

Os policiais entram na PM e têm aulas 
teóricas durante seis meses. E na sequência, vão 
para o especifico, primeiro é o básico, depois 
é o específico, estudam durante um ano para 
depois se formarem. O que a gente passa é 
que é um compromisso. Temos um lema que é 
“Nós Policiais Militares, sob a proteção de Deus, 
estamos compromissados com a Defesa da Vida, 
da Integridade Física e a Dignidade da Pessoa 
Humana”. É isso que a gente tenta passar para 
os nossos alunos, que é um compromisso com a 
vida das pessoas. É formar para servir.  

Ocorreram muitas mudanças no período 
que você entrou até hoje?

Muitas, como a tecnologia, principal-
mente o TMD (Terminal Móvel de Dados). Por 
meio do terminal de informações da PM, esse 
sistema consulta pelo RG onde visualizamos 
o nome, o sexo, data de nascimento, ficha 
criminal, com dados da SAP (Secretaria de Ad-
ministração Penitenciaria). Acho interessante 
porque é um programa que ajudou muito a 
PM no policiamento, em termos de tecnolo-
gia. A gente já visualiza todos os dados que a 
gente precisa para saber, a vida dessa pessoa. 
Percebo também com os alunos aquela garra 
que eles têm, de querer trabalhar em defesa 

da vida das pessoas, isso é muito gratificante. 
Acredito na mudança positiva, tenho muita 
fé em Deus. Quero acreditar que houve várias 
mudanças e que haverá muito mais para 
que se possa melhorar, pelo menos o nosso 
interesse é esse. 

 
Quais os planos para o futuro?

Faz dois anos que estou estudando para 
o CHQAOPM (Curso de Habilitação ao Quadro 
Auxiliar de Oficiais da Polícia Militar) para ser 
oficial. Por conta do meu problema de saúde, 
eu fiquei com restrição durante dez anos. 
Só que há dois anos, decidi pegar apto para 
poder fazer este concurso. 

O que ocorreu com a sua saúde?
Tive artrite reumatoide, há dez anos. No 

início eu pensei que iria me aposentar porque 
eu sentia muitas dores articulares, até que eu 
encontrei a doutora Cleide, que é Capitão e 
Médica da PM, e ela começou a cuidar de mim. 
Ela me receitou uma medicação e comecei a 
conseguir ter uma vida normal. Em dezembro 
do ano passado essa medicação estava em 
falta no SUS [Sistema Único de Saúde], como 
custa muito caro, está por volta de R$ 18 mil, 
entrei em desespero. Entrei com mandado de 
segurança pela APMDFESP (Associação dos 
Deficientes Físicos da Policia Militar). E graças a 
Deus, em janeiro, consegui a medicação.

 
Sua família te apoiou na decisão de 
entrar na PM?

Minha mãe foi a primeira a me apoiar, por 
incrível que pareça, e o restante do pessoal foi 
aceitando. Porque eles têm receio, têm medo 
que aconteça alguma coisa com a gente, mas 
foram aceitando e vendo que realmente sou 
uma guerreira. Tenho três filhos. Um é o William 
tem 24 anos, e é casado com a Camila. Ele pas-
sou em quatro faculdades públicas e escolheu 
a Unifesp, em São Paulo. É enfermeiro. Uma 
vez me perguntaram porque ele não é médico, 
se conseguiu passar em quatro universidades 
públicas. Fui perguntar e ele respondeu ‘mãe 
você sabe o que o médico faz? Ele examina o 
paciente e dá a receita. E eu quero cuidar das 
pessoas’. E a esposa dele também é formada 
pela Unifesp, se conheceram lá. Meu filho de 22 
anos também passou na Universidade de Floria-
nópolis, Marcello. Está fazendo engenharia 
elétrica. Segundo ano.  E o caçula tem sete 
anos. Esse diz que vai ser policial. 

Temos um lema que é “Nós Policiais 
Militares, sob a proteção de Deus, 
estamos compromissados com a Defesa da 
Vida, da Integridade Física e a Dignidade 
da Pessoa Humana”
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APAS OSASCO • SAÚDE

Quantos dentes nós temos?
Alguma vez você já pensou a 

respeito? Bem, a resposta depende 
de alguns fatores, sendo o maior 
deles a idade. Crianças e adultos 
possuem um conjunto diferente de 
dentes. Portanto, quantos dentes as 
crianças têm?

 
Dentição infantil
As crianças têm sua dentição 

iniciando por volta dos seis meses 
de idade. O termo técnico para es-
ses dentes, é dentes decíduos, por-
que eles eventualmente caem, assim 
como as folhas caem das árvores 
decíduas no outono. A maioria das 
pessoas conhece esses dentes com 
o nome de dentição infantil, embo-
ra sejam chamados também de den-
tes de leite ou dentição primária.

Ao todo, as crianças possuem 
20 dentes de leite - 10 na parte su-
perior e 10 na parte inferior. Esses 
dentes atuam como marcadores de 
posição para os dentes adultos que 
crescerão depois que os dentes de 
leite caírem. Lembre-se de que só 
porque esses dentes estão destina-
dos a cair, não significa que eles 
não devam ser cuidados da mesma 
forma que os dentes permanentes. 
Desenvolver uma alimentação sau-
dável e hábitos de escovação de-
vem começar logo após o início da 
dentição do seu filho. Por volta dos 
seis anos a maioria das crianças co-
meça a perder seus dentes de leite, 
que serão substituídos por dentes 
permanentes. Esse processo conti-
nua até o início da adolescência.

Dentes permanentes
Os adultos têm mais dentes do 

que as crianças; a maioria dos adultos 
possui 32 dentes. Dentre esses dentes, 
há 8 incisivos, 4 caninos, 8 pré-mola-
res e 12 molares (incluindo 4 dentes 
do siso). A maioria das pessoas tem o 
conjunto completo de dentes adultos 
assim que atingem a adolescência. 
É comum os adultos extraírem seus 
dentes do siso, pois nem sempre há 
espaço suficiente para que esses den-
tes cresçam confortavelmente sem 
causar desalinhamento dos outros 
dentes. Então, quantos dentes nós te-
mos? Normalmente as crianças têm 
20 e adultos têm 32 (28 se os dentes 
do siso forem extraídos).

Dra. Vanessa Vergara

ANIVERSARIANTES DEZEMBRO
2 MARISA WOLF
5 ANTÔNIO PEIXOTO DOS SANTOS
7 CÉSAR AUGUSTUS DA C. LEAL MAGALHÃES
10 LEÃO NAZARE AVELINO
12 ADRIANA VERISSINO DA SILVA
14 ZILDA MARIA DA SILVA
15 NELSON PEREIRA FRANCO JUNIOR
16 INOCÊNCIO PEREIRA MACENA
18 RUY DE PAULA
18 ÉRICA CRISTINA MARTANENCO
19 CARLOS ALBERTO MANUEL NORIMBEM
20 ROBERTO SETSUO SAKUMA
21 LAUDEMIRO RODRIGUES DA SILVA FILHO
21 JOSÉ ALFREDO JACINTHO
22 CÍCERA DOS SANTOS RAMIRO
23 ADILSON FERNANDES DA COSTA
24 ADOLFO PEREIRA
25 EUCLIDES INACIO FERRAZ FILHO
25 JULIANO LEITE
25 MARCELO FRANCISCO DE LIMA
28 ALEXANDRE IDALGO PERES
28 DAYANE TABERTI FERREIRA
29 JOSÉ ALVES DOS SANTOS

ANIVERSARIANTES JANEIRO
7 NEREU APARECIDO ALVES
7 DANIEL CUSTODIO DA SILVA
7 RICARDO LUIZ GRAZIANO
8 ELÍDIA BAFFA CLAVERO DA SILVA
8 MARCO ANTONIO ANDRE
11 ADJAIR PEDROSO
11 WELLINGTON BRUNO GRECO
12 JAIRTON DE LUCENA RIBEIRO
12 EVERSON AMARAL JUNIOR
12 RODOLFO GUILHERME RAMIRO DA SILVA
14 TEREZINHA DE JESUS DUARTE FARIGNOLLI
16 CLAUDINEI PAIXAO DOS SANTOS
17 APARECIDA SANCHES ROMEIRO
18 VALDECIR MARQUES PROENCA
20 ALESSANDRA PAULA TONOLLI
22 RUBENS PEREIRA DOS PRAZERES
25 LINDALVA SOARES DIAS
26 VALÉRIA FERREIRA BORGES
26 HERMITON MENEZES
26 EVANDRO LUIZ TEIXEIRA
29 CARLA REGINA MARTANENCO

ANIVERSARIO FEVEREIRO
2 AMILTON CASSIO VALENTE
7 JOSIEL OLIVEIRA DE ANDRADE
9 ALDO FERNANDES DA COSTA
12 EVANGELINO ALVES MARCELO
13 LEANDRO LOPES DE VASCONCELOS
14 GILBERTO DOS SANTOS
17 BRUNO DA SILVA SAMPAIO
21 JACKSON ROMEIRO
24 GILBERTO PAIXAO SILVA
25 LUIZ CARLOS SEVERINO
25 IOLE CACCIAFIORI CAMARGO
26 MOACIR FONTOLAN
27 GILSON SALES
28 MARINA RODRIGUES BASTAZINI
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(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!

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

/ 9.4088-5689

3656-2082 / 4379-0002
9 6700-0117 / 9 7192-8293

Desconto especial para você militar!

Unidade 1: Rua nossa senhora de Fátima, 237 - Bela Vista- Osasco/SP 

3656-2082 / 4379-0002
Unidade 2: Av. São José, 227 - Vila São José  - Osasco/SP 

9 6700-0117 / 9 7192-8293

Kids / Fundamental
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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

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

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

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

Difusion/CSA

Specialis

Hosp. Nossa Sra. de Fátima

Clinica Ana Dor

Hosp. Paranaguá
Hosp. 8 de Maio
Hosp. Itaquera

Hosp. Mastec Clin

Sant’ Nicholas
Diadema

Zona Leste

Suzano


