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PÁG. 4

Os melhores trens

Bate-papo com 
a deputada 
Estadual 
Janaína 
Paschoal

A MÍDIA, nos instruiu, que os melhores trens, eram do JAPÃO. 
Enganaram bem a todos nós. OS MELHORES TRENS, são FEITOS 
NA CHINA. Você já se imaginou, trabalhando num desses trens?        

PÁG. 5

Você acredita 
na Saúde?

Amilton Cássio 
Valente

Homenagem do mês

PÁGS. 6 E 7
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Beijing, “Diário do Povo on line” – 
a China estabeleceu a maior rede fer-
roviária de alta velocidade do mundo, 
com uma extensão de 22.000 Km o 
somatório de todos os seus caminhos 
de ferro, de alta velocidade supera o 
aglomerado das ferrovias congêneres 
de todo o mundo, segundo um anúncio 
oficial divulgado.

“A China detém 124.000 Km de 
ferrovias e 22.000 Km de linhas ferro-
viárias de alta velocidade. As ferrovias 
de alta velocidade transportaram já 
mais de 7 bilhões de passageiros” disse 
Huang Xin um oficial da China Railway 
Corporation, com base em uma reporta-
gem no site Chinanews.com. 

De acordo com Huang, a China 
possui a rede de alta velocidade mais 
moderna e desenvolvida do mundo, 
bem como o trem bala comercial mais 
rápido. O país concebe e produz de for-
ma autônoma um elevado número de 
produtos relacionados ao setor. Muitas 
das tecnologias ferroviárias produzidas 
na China são, também elas das mais 
avançadas do mundo. A China criou 
um protótipo de trem-bala magnético 
que alcança a velocidade de 600 km/h. 
O feito é possível graças ao sistema 
magnético que reduz a fricção com o 
chão e ainda propulsiona o trem para a 
frente. O projeto, da empresa estatal de 
CRRC da China, está previsto para ser 
produzido comercialmente em 2021.

AQUI NO BRASIL.
Na ordem, segue FHC, Mario Co-

vas (ex-governador, ofereceu para PM, 
VTR de tipo Land Rover, trens espa-
nhóis), que o Ministério Público, ficou 
com a boca – fechada), e outras mutre-
tas, mais Geraldo Alckmin outro la-
drão do país, e por último o João Doria, 
todos do PSDB. Todos eles, são ladrões 
do PSDB, esta sigla, ninguém vai tirar 
deles: são vagabundos, e ladrões do 
PSDB, pois retiraram os trens de longo 
percurso de circulação, sem terem con-
sultado o povo para este fim.

Segundo consta, a Estrada de Ferro 

Sorocabana, e a CIA Paulista de Ferrovias, 
davam lucro, e eles não se estimularam 
para esse fim. Acabaram com os trens de 
longo percurso, para o transporte de pas-
sageiros, uns vagabundos (sempre), mau – 
caráter, não tem vergonha na cara. Tão de 
esquerda, que deixaram o terreno, para que 
as prefeituras, fizeram e desfizeram dos 
terrenos, e a eletrificação, deixaram que os 
vândalos a usassem para fins escusos (não 
existe qualificação para esses safados). E 
nós que temos que pagar pedágios.

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.

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: 
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  •

Bate-papo com a deputada 
Estadual Janaina Paschoal

tão presidente Dilma Rousseff, 
no ano seguinte aceito pela Câ-
mara dos Deputados e julgado 
procedente pelo Senado, como 
foi participar e ajudar a pro-
mover um momento tão im-
portante do nosso país?

 O sentimento foi de dever 
cumprido, de realmente servir à 
Pátria. Mas, para a vida pessoal, 
foi muito difícil. Uma guerra, no 
sentido literal do termo. 

 
Como estão lidando com 

tantos ataques a nosso atual 
presidente e tantas contro-
vérsias, principalmente vin-
das da mídia?

 O presidente vem sendo mais 
atacado que seus antecessores, 
isso é fato. A tolerância que havia 
com os antecessores, sobretudo 
Lula e Dilma, não há com ele. 
Não obstante, ele ajudaria muito 
se evitasse criar situações. Ele 
precisa policiar um pouco mais 
o que fala e como fala. Ademais, 
precisa retomar a pauta do com-
bate à corrupção, que visivelmen-
te abandonou. Não estou dizendo 

que ele próprio tenha praticado 
qualquer ato ilícito. Não praticou. 
Mas tem apoiado medidas que 
enfraquecem nossas conquistas 
dos últimos tempos. 

 
Em julho de 2016, mencio-

nou que “político vai pensar 
mais antes de cometer algum 
crime” se referindo a Opera-
ção Lava Jato, qual a sua visão 
sobre tanta corrupção e crimes 
políticos no nosso pais?

Ando 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 Ministério da 
Segurança Pública, esvaziando a 
Pasta de Sérgio Moro é incom-
preensível. Ele já tirou o COAF 
de Moro. Agora, pode tirar a se-
gurança. Parece bulling. Claro 
que não é isso, mas, algumas ve-
zes, dá a sensação de que o Presi-
dente tirou Moro de Curitiba para 
enfraquecer a Lava Jato. 

Você protocolou um proje-
to que pretende acabar com as 

festas com bebidas alcoólicas 
nas Universidades de São Pau-
lo, qual a importância da apro-
vação dessa lei no seu ponto de 
vista? A bebida têm sido um 
grande mal causado a nossa ju-
ventude de várias formas, será 
que isso é levado em questão?

Estou muito convicta da im-
portância 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 
a vontade. Obviamente, bebem 
mais do que beberiam se estives-
sem pagando cada dose. As em-
presas de álcool, para fidelizar o 
cliente, doam os produtos. É mui-
to grave. Com o fim de economi-
zar, os organizadores, em regra 
os próprios alunos, pela atlética e 
centros acadêmicos, não servem 
água. Há estudos mostrando que 
essas festas elevam o risco do 
consumo de drogas ilícitas. Isso 
sem contar os estupros. A proi-
bição que proponho diz respeito 
aos espaços escolares e suas ad-
jacências. O certo seria proibir 
todas as festas open bar, mas a 
resistência seria maior. 

Sabemos também que é 
professora da USP e advoga-
da, como essas profissões te 
auxiliam como deputada?

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 do impacto 
de uma lei na vida das pessoas. 
E a docência, além de me con-
ferir ferramentes para orientar 
meus assessores a pesquisarem 
os mais diversos temas com 
profundidade, também me aju-
da a expor meus projetos e ob-
jeções aos demais projetos de 
forma bastante clara.

A sua origem foi humilde, 
nasceu no bairro do Tatuapé, 
zona leste da cidade de São 
Paulo. Começou a trabalhar 
aos 13 anos, vendendo biju-
terias, pão de mel e cestas de 
café da manhã preparadas 
pela mãe. Qual a importân-
cia da sua origem em tudo 
que conquistou até hoje?

Importante esclarecer que 
eu nunca passei nenhum tipo de 
necessidade. Meus avós e meus 
pais sim. Esse passado me fez 
valorizar muito cada oportunida-
de de estudar e trabalhar. Durante 
a vida toda, conciliei mais de um 
trabalho. Sempre quis minha in-
dependência. Uma vez indepen-
dente, sempre ajudei a família. 
O senso de responsabilidade me 
foi ensinado desde muito cedo. 
Falo de minha origem para esti-
mular as pessoas a se dedicarem 
com amor a tudo que fazem, a 
não acreditarem em obstáculos 
ou em barreiras, jamais para me 
vitimizar. Sempre me considerei 
uma pessoas 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. 

Nas eleições de 2018, foi 
a deputada estadual mais vota-
da do Brasil, obtendo 2 milhões 
de votos, sendo a candidata a 
deputada mais votada da histó-
ria do país, qual foi o sentimen-
to que teve no momento?

Recebi essa votação expres-
siva, primeiro, como um reco-
nhecimento do meu trabalho, em 
especial durante o processo de 
impeachment e, em segundo lu-
gar, como um sinal de que tenho 
coisas grandes a fazer. Se não ti-
vesse, Deus não teria me conferi-
do tanta representatividade. 

Qual foi sua maior difi-
culdade quando assumiu o 
mandato?

 Eu sempre trabalhei muito. 
Sigo trabalhando muito. Talvez 
a maior dificuldade seja querer 
ajudar e ter que respeitar as limi-
tações do cargo. Podemos muito, 
mas não podemos tudo. Isso gera 
uma certa frustração. 

Em um país com tanta de-
sigualdade social, você acha 
que existe uma maneira de 
melhorar essa situação?

Primeiro, orientando crian-
ças e adolescentes a estudarem 
com seriedade. Precisamos ensi-
ná-los a amar o país e a valorizar 
o trabalho. O brasileiro ainda é 
muito imediatista. Precisamos, 
como fazem os orientais, culti-
var a ideia de que trabalhamos 
para nossos netos. Meu pai me 
ensinou isso. Essa noção de na-
ção vai ajudar muito. 

Em 2015 foi coautora do 
pedido de impeachment da en-
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NOTÍCIAS  •

A importância de se preocupar com a saúde, ter um convênio médico 
e cuidar daqueles que amamos

Você acredita na Saúde?
Com toda essa situação que 

estamos vivendo atualmente 
devido ao Coronavírus (CO-
VID – 19), muitos têm se ques-
tionado sobre a saúde do nosso 
país e até mesmo duvidado. 
Essa pandemia levou aos hos-
pitais um número alto de pa-
cientes, congestionando assim 
os atendimentos e aumentando 
a fila de espera. Em meio a 
esse caos, precisamos respirar, 
não se desesperar e reconhecer 
os avanços e esforços dos nos-
sos profissionais da saúde e da 
área da saúde como um todo.

O convênio de Saúde 
APAS Osasco, mesmo com o 
distanciamento social, quer es-
tar ao lodo de seus associados 
e ajuda-los no que for preciso, 
o convênio de Saúde APAS 
Osasco, foi fundado em 14 de 
agosto de 1995, com o propó-
sito de colaborar com o Estado 
na prestação de serviços so-
ciais a família Policial Militar. 
Ao longo dos seus 22 anos de 
história, ajudou e continua aju-
dando muitos militares e seus 
familiares associados. 

Conversamos com o as-
sociado sargento Jackson Ro-
meiro, o qual já fez parte da 
nossa diretoria, mostrou a im-
portância de acreditar na saú-
de e principalmente o quanto 
precisamos ter um convênio, 
pois imprevistos acontecem e 
não sabemos quando vamos 
precisar. Jackson como men-
cionado, foi membro da direto-
ria do APAS assim como o seu 

pai Tenente Antônio Romeiro. 
Nos contou que desde o início 
é associado a APAS Osasco, 
foi um dos pioneiros, princi-
palmente pensando na sua fa-
mília, além de ser associado, 
colocou os filhos, netos e gen-
ro no plano “ preciso pensar no 
conforto e bem-estar da minha 
família, trabalho tanto, preci-
samos ter um convênio, é um 
investimento na família”.

Muito preocupado e cui-
dadoso com sua família, além 
de coloca-los em seu plano, 
convenceu seu pai Tenente An-
tônio Romeiro a se associar a 
APAS Osasco, há alguns anos 
atrás, justamente pelo cuidado 
e importância que tem com a 
saúde. Infelizmente seu pai já 
faleceu, mas Jackson lembra 
com muito carinho de tê-lo 
convencido e do legado deixa-

do pelo pai. Antônio Romeiro 
recebeu nosso presidente atual 
do APAS Coronel Reginaldo, 
no início de sua carreira, ti-
nham bastante contato, sempre 
se apoiavam, ajudou muitas 
pessoas e deixou um grande 
legado e admirados entre os 
policiais militares também.

Uma situação, a qual o 
sargento ficou muito grato a 
APAS Osasco e ao Coronel 
Reginaldo (presidente da asso-
ciação), foi quando seu genro 
Alex Roberto Alvim Nicolini, 
37 anos, sofreu um aciden-
te em novembro de 2014, em 
Botucatu. Seu genro estava 
brincando com os filhos na fa-
zenda, quando de repente ba-
teu a cabeça na piscina, todos 
ficaram desesperados tamanho 
a gravidade, quase ficou para-
plégico. De primeiro momen-

to Alex foi levado ao hospital 
UNICAMP Botucatu, onde 
teve os primeiros socorros e 
atendimento, mas logo entra-
ram em contato com a APAS 
Osasco, realizaram a remoção 
para o hospital Cruzeiro do Sul 
em Osasco, onde deram pros-
seguimento ao tratamento e 
todos os cuidados da lesão. Fi-

cou 6 meses em repouso e em 
tratamento com a devida me-
dicação e assistência, foi uma 
recuperação lenta e cuidadosa, 
mas ao lembrar de tudo que vi-
veram e de como o genro está 
atualmente, bem, recuperado, 
inclusive trabalham juntos na 
autoescola do sargento Jack-
son, sabem da importância de 
ter um convênio de saúde. A 
família traz consigo a gratidão 
e carinho a APAS Osasco que 
acompanhou e ajudou em todo 
o processo e recuperação.

Com muita simpatia o asso-
ciado sargento Jackson Romei-
ro compartilhou sua história 
conosco, e deixou uma mensa-
gem a todos os seus colegas de 
profissão, policiais militares, 
sobre a importância de serem 
associados ao até mesmo ter 
um convênio de saúde “nós 
trabalhamos tanto, sofremos, 
muitos caíram, precisamos ter 
e dar o melhor a nossa família, 
precisamos ter um convênio de 
saúde”. Finalizou dizendo que 
a APAS é do associado, preci-
sam cada vez mais se unir, para 
dar um bom atendimento e dei-
xar o associado cada vez mais 
satisfeito.

O jornal OSAPAS, agra-
dece a disposição do sargento, 
em compartilhar parte de sua 
história conosco, esperamos 
sempre atender os associados 
a altura que merecem e jun-
tos conseguirmos superar toda 
essa situação. E você acredita 
na saúde também?
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HOMENAGEADO  •

Amilton Cássio 
Valente, de 62 
anos, entrou na 
PM quando tinha 
20 anos. Hoje, o 
capitão da reserva 
coleciona muitas 
conquistas, 
entre elas, sua 
passagem pela 
Rota, um sonho 
antigo

“Tudo o que 
conquistei, eu devo 
a Polícia Militar”
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Foi o desejo de combater a crimina-
lidade e proteger as pessoas em situação 
de fragilidade que fizeram Amilton Cás-
sio Valente, 62 anos, entrar na Polícia 
Militar em 1979. Hoje na reserva oficial 
da PM e ocupando o cargo de capitão, 
ele conta que foi por influência de ami-
gos que prestou o concurso. 

“Fiz a inscrição na 3ª cia do 14º 
BPM/M em Osasco e fui aprovado. Eu 
tinha uns 20 anos. Meus pais e irmãos 
sempre me apoiaram e, por ser o único 
com carreira no militarismo, julgo ser 
motivo de orgulho para eles”, contou 
o capitão.

Natural da cidade de Caldas, em Mi-
nas Gerais, Amilton vem de uma família 
de oito irmãos, sendo quatro mulheres e 
quatro homens. Ele lembra que a infân-
cia foi marcada por muitas dificuldades.

“Meu pai era motorista da antiga Es-
trada de Ferro Sorocabana, hoje CPTM. 
Minha mãe fazia bicos de faxinas em 
casas de família para ajudar. Quando 
eu tinha sete anos, nos mudamos para 
São Paulo, para o bairro da Freguesia do 
Ó. Depois de dois anos, viemos morar 
em Carapicuíba, onde estamos até hoje. 
Apesar da infância pobre, sempre fomos 
incentivados a estudar e ter uma forma-
ção. Eu e meus irmãos devemos muito 
aos nossos pais por isso”, destacou. 

Carreira
Durante a sua jornada como militar, 

Amilton passou por diferentes bata-
lhões, entre eles, 8º BPM/I, em Campi-
nas, em que fez seu curso de formação 
para soldado, 16º BPM/M, em Pinhei-
ros, e 23º BPM/M. Mas, segundo ele, o 
que mais o marcou sua trajetória foi a 
sua passagem pelo 1º Batalhão de Polí-
cia de Choque Tobias de Aguiar, a Rota.  

“Era um sonho antigo e fui convi-
dado por amigos que trabalhavam lá. 
Eles acompanhavam o meu desempe-
nho em ocorrências de crise, em con-
tato com a marginalidade mais violen-
ta. Lá eu fiz muito amigos e tive bons 
momentos”, disse. 

Enquanto estava atuando na Rota, 
Amilton teve a oportunidade de con-

Enquanto estava atuando na Rota, Amilton 
teve a oportunidade de concluir sua 

formação em Ciências Jurídicas e realizar 
o curso de Habilitação ao Quadro Auxiliar 

de Oficiais da Polícia Militar

cluir sua formação em Ciências Jurí-
dicas e realizar o curso de Habilitação 
ao Quadro Auxiliar de Oficiais da Po-
lícia Militar. 

“No Comando de Policiamento de 
Área Metropolitana 8 (CPA/M-8), eu e 
outros policiais iniciamos a implanta-
ção da polícia judiciária militar na cor-
poração, haja vista a criação dos tribu-
nais de pequenas causas no sistema de 
ordenamento jurídico brasileiro e sua 
necessária adequação as atividades da 
polícia”, apontou. 

Valente encerrou o seu ciclo na Po-
lícia Militar após 27 anos em exercício. 
Há 15 anos na reserva, ele destaca que 
todos os momentos foram vividos inten-
samente. “Prestei concursos, fiz todos 
os cursos que eram possíveis. Sempre 

desejei ter essa profissão e por isso me 
sinto muito realizado. Sempre terei um 
respeito e carinho pela Polícia Militar. 
Tudo o que conquistei, tanto na área de 
conhecimento como de realização pro-
fissional, devo a ela”. 

Família
Outro orgulho na vida de Amilton é 

sua família. O capitão da reserva é pai 
de quatro filhos, um homem e três mu-
lheres, além de dois netos. Ele conta que 
nenhuma de suas crias seguiu seus pas-
sos na carreira militar.

“Acho que essa decisão está relacio-
nada as dificuldades que a vida moderna 
proporciona. Mas tenho muito orgulho 
deles, das pessoas honestas que são, e 
da forma que os criei”, finalizou. 
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APAS OSASCO • SAÚDE

O que é o coronavírus?
Coronavírus é uma família de vírus que causam 
infecções respiratórias. O novo agente do coro-
navírus foi descoberto em 31/12/19 após casos 
registrados na China. Provoca a doença chamada de 
coronavírus (COVID-19).

Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela 
primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o 
vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do 
perfil na microscopia, parecendo uma coroa.

A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus 
comuns ao longo da vida, sendo as crianças peque-
nas mais propensas a se infectarem com o tipo mais 
comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que 
infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e 
NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1.

Quais são os sintomas?
Os sintomas da COVID-19 podem variar de um sim-
ples resfriado até uma pneumonia severa. Sendo os 
sintomas mais comuns:

• Tosse
• Febre 
• Coriza 
• Dor de garganta
• Dificuldade para respirar

Como é transmitido?
A transmissão acontece de uma pessoa doente para 
outra ou por contato próximo por meio de: 
• Toque do aperto de mão;
• Gotículas de saliva;
• Espirro;
• Tosse;

• Catarro;
• Objetos ou superfícies contaminadas, como 
celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados 
de computador etc.

Diagnóstico
O diagnóstico da COVID-19 é realizado primeira-
mente pelo profissional de saúde que deve avaliar a 
presença de critérios clínicos:

Pessoa com quadro respiratório agudo, caracteri-
zado por sensação febril ou febre, que pode ou não 
estar presente na hora da consulta (podendo ser re-
latada ao profissional de saúde), acompanhada de 
tosse OU dor de garganta OU coriza OU dificuldade 
respiratória, o que é chamado de Síndrome Gripal.

Pessoa com desconforto respiratório/dificuldade 
para respirar OU pressão persistente no tórax OU 
saturação de oxigênio menor do que 95% em 
ar ambiente OU coloração azulada dos lábios ou 
rosto, o que é chamado de Síndrome Respiratória 
Aguda Grave.

Caso o paciente apresente os sinto-
mas, o profissional de saúde poderá 
solicitar exame laboratoriais:
De biologia molecular (RT-PCR em tempo real) 
que diagnostica tanto a COVID-19, a Influenza ou a 
presença de Vírus Sincicial Respiratório (VSR).
Imunológico (teste rápido) que detecta, ou não, 
a presença de anticorpos em amostras coletadas 
somente após o sétimo dia de início dos sintomas.

O diagnóstico da COVID-19 também pode ser reali-
zado a partir de critérios como: histórico de contato 
próximo ou domiciliar, nos últimos 7 dias antes do 

aparecimento dos sintomas, com caso confirmado 
laboratorialmente para COVID-19 e para o qual 
não foi possível realizar a investigação laboratorial 
específica, também observados pelo profissional 
durante a consulta.

Como se proteger?
As recomendações de prevenção à COVID-19 são as 
seguintes:

• Lave com frequência as mãos até a altura dos 
punhos, com água e sabão, ou então higienize com 
álcool em gel 70%.
• Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço 
ou com o braço, e não com as mãos.
• Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não 
lavadas.
• Ao tocar, lave sempre as mãos como já indicado.
• Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 
metros de qualquer pessoa tossindo ou espirrando.
• Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um 
comportamento amigável sem contato físico, mas 
sempre com um sorriso no rosto.
• Higienize com frequência o celular e os brinque-
dos das crianças.
• Não compartilhe objetos de uso pessoal, como 
talheres, toalhas, pratos e copos.
• Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados.
• Evite circulação desnecessária nas ruas, estádios, 
teatros, shoppings, shows, cinemas e igrejas. Se 
puder, fique em casa.
• Se estiver doente, evite contato físico com outras 
pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos, 
e fique em casa até melhorar.
• Durma bem e tenha uma alimentação saudável.
• Utilize máscaras caseiras ou artesanais feitas de 
tecido em situações de saída de sua residência. 

ANIVERSARIANTES MARÇO
2 MESSIAS HORÁCIO RAIMUNDO
6 EDUARDO DA SILVA
7 MARCOS JOSÉ ALBINO
8 ARCHIMEDES DIAS
10 SEBASTIÃO GUARNIERI
11 MARCOS ANTONIO JOVELLE
11 DJALMA SANTOS DA CRUZ
11 KARIN C. CAMARGO FELICIANO DE MORAES
12 JAIR JOAQUIM DOS SANTOS
14 RICARDO LUCIANO DA SILVA
15 MARCELO 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 NELSON DAMASCO
28 NILTON JORGE DE OLIVEIRA FILHO
30 LEO FRANCIS KLIMA

ANIVERSARIANTES ABRIL
1 WALDER FIGUEIREDO NUNES
2 LEDA SILVA DOS SANTOS
3 LUCIANA MARIA WILMERS MANCO
5 LUIZ ORLANDO SALA
7 FÁBIO ALMEIDA DA SILVA
8 SIDNEI GOMES ALVES DE FREITAS
13 FLORIPES APARECIDA FERREIRA
17 JOÃO BATISTA DE SOUZA
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

ANIVERSARIO MAIO
2 ROBERTO ALVES DE MELLO
3 PAULO SÉRGIO DE SOUZA
5 JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA
5 JOSÉ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR
7 MARIA DE LOURDES DE ANDRADE FRANCISCO
7 BIANCA ROSA DE LIMA CAMARGO
9 CLAÚDIO DENICIO EUGENIO
11 GEREMIAS CLEMENTE DE OLIVEIRA
11 CARLOS AUGUSTO DE CARVALHO FILHO
13 NEIVA GONCALVES DE SOUZA
13 MÁRCIO ADRIANO GUARNIERI
14 ALEXANDRE FRANCISCO
16 MESSIAS CORREA DE JESUS
16 EDINÉIA NEVES NOBREGA FOGACA
18 RUY ALVES SIQUEIRA GIMENES
23 DIRCEU FERRAZ
23 JONAS BEZERRA DA SILVA
28 RICARDO MARCELO

O que é 
COVID-19

A COVID-19 é uma doença causa-
da pelo coronavírus SARS-CoV-2, que 
apresenta um quadro clínico que varia 
de infecções assintomáticas a qua-
dros respiratórios graves. De acordo 

com a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), a maioria dos pacientes com 
COVID-19 (cerca de 80%) podem ser 
assintomáticos e cerca de 20% dos ca-
sos podem requerer atendimento hos-

pitalar por apresentarem dificuldade 
respiratória e desses casos aproxima-
damente 5% podem necessitar de su-
porte para o tratamento de insuficiência 
respiratória (suporte ventilatório).

Por Dra. Vanessa Vergara
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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

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

Método de 
aulas online 
em época de 

Pandemia
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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


