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Quem assumiu primeiro como Go-
vernador foi o Dr. Mário Covas do PSDB 
(Partido da Social Democracia Brasilei-
ra) e com ele o seu Vice-Governador Dr. 
Geraldo Alckmin (médico) do PSDB, em 
1.998 com o apoio do Governo do Estado 
de São Paulo assumiu como Presidente 
da República o FHC (Fernando Henrique 
Cardoso) do PSDB. Vamos estabelecer 
o nexo causal que o Governador de São 
Paulo, aliado ao seu Vice-Governador 
resolveram acabar com as ferrovias do 
país e para tanto aniquilaram com o que 
já existia, que tinha muita razão de ser, 
porque transportavam as riquezas do país 
que inclusive eram exportadas. Assim nós 
tínhamos os grãos, como o feijão, milho, 
particularmente o café, e etc... Assim as 
ferrovias foram aniquiladas dentro do 
país, a Estrada de Ferro Sorocabana, Cen-
tral do Brasil, Ferrovia Paulista, Arara-
quarense e a Mogiana do Interior foram 
extintas em 1.998, e foram dadas no seu 
espaço para as empresas de operações 
ferroviárias RUMO e MRS para que elas 
usassem e abusassem da malha ferroviá-
ria sem manutenção, que é o que nós per-
cebemos hoje. Na realidade o que essas 
empresas fazem hoje é usar e abusar dos 
nossos produtos onde investiram o míni-
mo de dinheiro e os políticos locupletam 
daquilo que eles conseguiram. Ainda mais 
promoveram uma abertura para a indús-
tria automobilística que está funcionando 
até nos dias de hoje. Ainda hoje os políti-
cos brasileiros se locupletam dos dividen-
dos que esta indústria promove, mais os 
pedágios que provocam um grande rendi-
mento a nível nacional, e assim tivemos o 
Lula, Dilma e o Temer nos seus governos 
que também aderiram a isso. Existe uma 
indústria de valores a serem discutidos 
entre a Justiça, o Governo Federal, as em-
presas de ônibus que mantem os valores 
que normalmente são discutidos e depois 
são aprovados pelas empresas de ôni-
bus, e o povo “dança”. O povo “dança” 
também porque os trens não passam por 
pedágios não fazem mais o transporte de 
passageiros, e só as empresas permissio-
nárias RUMO e MRS se mantem no poder 
colhendo os lucros do país. Os pedágios 
que eram do governo foram convertidos 
em pedágios particulares. É por esse mo-
tivo que o Governo de São Paulo também 
acabou com os Bancos, ou seja, Banco do 
Estado de São Paulo e na sequência Caixa 

“Você elege pra uma coisa, eles fazem outra”

Econômica do Estado de São Paulo, per-
mitiu o acesso a empresas de telefonia do 
resto do mundo que assumiram o controle 
de nossas comunicações, efetuando muitas 
mutretas para enganar seus consumidores, 
que na realidade nos dias de hoje também 
o próprio Governo teria condições de ter 
uma Empresa que controlasse as comuni-
cações(acabaram com a TELESP (Compa-
nhia de Telecomunicações do Estado de São 
Paulo), sem fazer mutretas para enganar a 
população. Vamos lembrar da Assunção de 
Comando no Estado de São Paulo por oca-
sião do Governo do PSDB, cujo o Governo 
era de Mário Covas, que trouxe do exterior 
vagões e máquinas elétricas para o trans-
porte do povo da Espanha (o famoso trem 
espanhol), também deu para a polícia uma 
frota de veículos com a marca Land Rover 
da Inglaterra, destruiu a legislação, que pro-
tegia os médicos, enfermeiros e professores 
que não podiam ter mais de um emprego no 
Estado de São Paulo. Todas essas alterações 
só se concretizaram com a aquiescência do 
Governo Federal que em 1.995 também as-
sumiu o Governo Federal, que era Fernando 
Henrique Cardoso, que passou o Governo 
para Lula, que continuou e manteve a mes-
ma dinâmica, durante mais oito anos, que 
passou para a Dilma, que continuou e man-
teve o mesmo Governo, que teve o seu “sta-
tus” de Presidente afastada, assumindo Mi-
chel Temer, que manteve tudo igual. Todos 
na sequência têm o mesmo valor, ou seja, 
“não valem nada”, por ter permitido esta 
extravagância governamental durante todos 
esses anos. Incluindo-se que no Governo 

do PT, fizeram financiamentos estratos-
féricos para países comunistas que estão 
devendo para o BNDES (Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e So-
cial) quantias vultuosas, e que não irão 
pagar ao nosso Governo, como por exem-
plo o Porto de Mariel em Cuba, etc...

GOVERNO ESTADUAL - Imagi-
nem o Dr. Geralápio Alckmin que du-
rante mais de doze anos administrou São 
Paulo, como nos destruiu: Com relação 
ao aumento da polícia acabou com o nos-
so efetivo (polícia militar, polícia civil 
e polícia científica), destruindo os efe-
tivos que existiam, e consequente falta 
de segurança. Por ocasião dos reajustes, 
não cumpriu e não cumpre com o que 
está previsto na Constituição. Ele só dá 
reajuste para os magistrados, e quando 
foi necessário colocou como Secretário 
da Educação do Estado de São Paulo. 
Incluindo-se que todos os problemas de 
reajuste, também não são cumpridos, e 
que o próprio Governador se encarregou 
de afastar essa obrigação, transformando 
os reajustes em desobrigação. Como afir-
mou um amigo que lê o Jornal OSAPAS: 
- “você elege uma pessoa para fazer uma 
coisa, e na realidade eles fazem outra”. 
(Diga-me com quem andas e te direi 
quem és).

Cel. PM Reginaldo dos Santos
Diretor Presidente
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Imaginem vocês que em 1958, eu fiz uma viagem com os meus pais de Manduri/
SP no trem de luxo até Júlio Prestes/SP Capital e pela Ferrovia da Estrada de Ferro 
Sorocabana (foto que você vê a esquerda) e do Brás/SP, viajei até Aparecida do Norte/
SP pela Ferrovia Central do Brasil, também em carro de luxo, e nossa viagem foi muito 
boa. Fomos com o objetivo de orarmos, e na volta fizemos o mesmo percurso, todos de 
trem. Observe que na foto da FEPASA, os trens são elétricos, e de Júlio Prestes (Capital) 
até Ourinhos (Interior) todos eram elétricos, e que o material que o PSDB, MDB e PT 
deixaram “morrer” com a população é muito caro, a FEPASA já era um arranjo do 
PSDB porque a ferrovia é a Estrada de Ferro Sorocabana.

Essa mensagem continua 
na próxima edição



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

Gabinete Odontólogico e Drogaria

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.

O gabinete odontológico se encontra 
funcionando normalmente, de segunda a  

sexta-feira, das 8h às 17h. Nossa drogaria de segunda  
a sexta das 8h às 18h e aos sábados 8h às 12h.

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.

IMPRESSÃO DE HOLERITES

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 
 e aos sábados 8h às 12h.

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

Lei 452 São Paulo. Conforme mantivemos contato com a CBPM 
(Caixa Beneficente da Policia Militar), através de oficio, e pedimos 
nossa saída, obtivemos como resposta que poderíamos nos lamentar 

futuramente. Mas a realidade, demonstra que através da APAS-
OSASCO temos condições de sermos encaminhados para fins de 

tratamento na CRUZ AZUL DE SÃO PAULO, em quaisquer de suas 
unidades, pois temos protocolo para tais fins e nesses casos basta 
pedirmos o encaminhamento através das pessoas que atendem na 

APAS-OSASCO. PORTANTO TODO POLICIAL MILITAR QUE 
DESEJAR SAIR FORA DA LEI 452 (QUE REGE A CAIXA 

BENEFICENTE), DEVE SE DIRIGIR A APAS E ENCAMINHAR 
SUA VONTADE PARA O NOSSO ADVOGADO (ISTO APÓS TER 

PEDIDO SUA SAÍDA NA PRÓPRIA CBPM). 
Todo policial militar, pode anexar a sua saúde mais uma rede de saúde, 

ou seja, o Hospital Portinari e seus credenciados.

3Associação Policial de Assistência Social

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

Parceria de sucesso 
entre APAS e BioSaúde

A APAS Osasco inicia uma 
nova etapa na sua trajetória, a 
parceria com a BioSaúde. Essa 
parceria teve como item decisivo 
a relação que ambas têm com as 
vidas e associados que dependem 
de nosso atendimento, sempre com 
dedicação, qualidade no serviço 
prestado e principalmente tratando 
cada vida como se fosse única. Se 
colocar no lugar do associado faz 
parte da excelência de atendimento 
que temos com todos, qualidade e 
agilidade na resolução dos proble-
mas apresentados se tornou nosso 
foco, principalmente que tratamos 
da saúde, questão principal das 
nossas vidas, com saúde conquis-
tamos tudo o precisamos.

Essa parceria de sucesso trará 
mais satisfação a todos os asso-
ciados, qualidade e excelência. 
Partindo desse princípio a APAS 
realizou algumas restruturações na 
sua sede. A principal foi a elabora-
ção de uma nova estrutura de aten-
dimento em uma sala, com baias 
de atendimento, contratação de 
novos colaboradores na busca de 
novos associados e principalmente 
manter os associados que já temos 
cada vez mais satisfeitos. A nova 
sala foi reformada, colocamos te-
lefones, cadeiras, teremos aproxi-
madamente mais de 10 atendes em 
busca de novas vidas, contaremos 
com uma nova equipe de vendas, 
totalmente capacitada e direciona-
da ao foco dos associados.

 
Saiba mais sobre a BIOSaúde
A Bio Saúde foi fundada em 

1999, acredita que o relaciona-

Essa parceria de sucesso trará mais satisfação a todos os associados, qualidade e excelência

mento direto com os seus associados 
deve ser norteado por atitudes éticas, 
que confirmam o seu comprometi-
mento com as realizações de ações 
responsáveis e de extrema parceria 
entre os povos. 

Composta por profissionais atu-
ando em todas as especialidades, para 
garantir o atendimento de nossos as-
sociados em nossa rede credenciada 
na região metropolitana de São Paulo.

Coronel e sua esposa 
foram recebidos pelo 
presidente da BioSaúde

Edição 107 • Março de 2019
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NOTÍCIAS  •

O Jornal OSASPAS não poderia deixar de 
homenagear as nossas mulheres tão especiais

Essa presença feminina na Polícia é muito importante, pois traz ao 
trabalho a sensibilidade feminina

O dia 8 de março é comemorado o dia 
Internacional da mulher, essas guerreiras 
que são tão importantes na vida de todos. 
O Jornal OSASPAS não poderia deixar 
de homenagear as nossas mulheres tão 
especiais e únicas, nossas colaboradoras, 
associadas e nossas policiais femininas 
que colocam sua vida em risco todos os 
dias em benefício da nossa sociedade, lu-
tando por um mundo melhor.

Essas mulheres guerreiras que cada 
dia mais conquistam seu espaço na Polí-
cia e na sociedade.

Foi na década de 1950 que surgiu a 
ideia de empregar mulheres em missões 

no Brasil, com o intuito de sanar lacu-
nas existentes na organização policial 
e cada dia mais as mulheres vêm con-
quistando essa área, antes predominan-
te masculina. Essa presença feminina 
na Polícia é muito importante, pois traz 
ao trabalho a sensibilidade feminina. 
Parabéns a todas as policiais femininas 
por essa data tão importante e que con-
tinuem fazendo um excelente trabalho, 
prestado a toda sociedade.

Parabéns a todas as mulheres, mães, 
esposas, profissionais, únicas!! O jornal 
OSASPAS homenageia a todas e agrade-
ce por serem tão especiais e brilhantes!

A noite de 22 de fevereiro recebeu 
no Teatro Municipal Dona Glória Giglio, 
grandes nomes e autoridades, para co-
memorar os 50 anos do Jornal Diário da 
Região e homenagear seu idealizador e 
Diretor-Editor, o jornalista Vrejhi Mar-
diros Sanazar.

O evento reuniu autoridades civis, 
militares o atual prefeito de Osasco 
Rogério Lins também esteve presente e 
compôs a mesa solene. O teatro estava 
lotado, todas os assentos ocupados, jor-
nalistas, e personalidades cobriram e 
prestigiaram o jubileu de ouro do Diário 
da Região. 

Onde o  Vrejhi, que é considerado um 
dos homens mais influentes nas áreas da 
comunicação e da política osasquenses.

Foi condecorado com a Medalha An-

tônio Raposo Tavares e o Diploma Cida-
de de Osasco.

Na abertura da solenidade, o público 
teve a oportunidade de conhecer toda a 
trajetória da vida de Vrejhi Sanazar e do 
Jornal Diário da Região, cujas ativida-
des foram iniciadas no dia 19 de feve-
reiro de 1969. Foi apresentado também 
um vídeo mostrando a história do Diário 
da Região e seu fundador, com marcos 
históricos e passagens importantes. A 
homenagem emocionou o jornalista que 
ficou surpreso e muito agradecido.

No final do evento foi servido um 
coquetel a todos os presentes. O jornal 
OSAPAS parabeniza os 50 anos do Jor-
nal Diário da Região e seu fundador pela 
bela trajetória e participação na nossa 
sociedade.

Parabéns a todas as mulheres, 
guerreiras, batalhadoras e únicas!

Festa em grande estilo comemora 50 anos do 
Jornal Diário da Região e homenageia seu fundador

DU AMORIM
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HOMENAGEADO  •

Aldo Fernandes
da CostaDe soldado à coronel, 33 anos 

dedicados a Polícia Militar
O ramalhense Aldo Fernandes da Costa, 

72 anos, dedicou 33 anos de sua vida à Polícia 
Militar, corporação que ingressou em 1969 e 
se despediu no ano de 2002, atualmente na 
reserva como Coronel. Quando criança, na 
região de Presidente Prudente, ele acompa-
nhou o serviço de bombeiro sorocabano de 
seu pai, que trabalhava junto as locomotivas 
à vapor, evitando incêndios.

Aldo 
Ingressou na 
corporação 
em 1969

Edição 107 • Março de 2019
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Para Aldo, a PM e os Bombeiros 
evoluíram muito desde quando ele 
serviu as corporações. “Hoje eles 
têm muitos recursos, naquela 
época foi difícil. Atualmente a 
estrutura é muito maior”

época ocupava a patente de 2º tenen-
te e fiquei no 5ºGB da Vila Mariana”, 
contou. Na sequência, em Marília, já 
no ano de 1977, comandou o Corpo 
de Bombeiros de Ourinhos.

Então veio a promoção para 1º 
tenente, quando foi para o quar-
tel central dos Bombeiros. “Fui ser 
instrutor para formação de soldados 
no Centro de Instruções de Adestra-
mento do Barro Branco. Em 1984 
vim para a Central dos Bombeiros 
novamente até ser promovido a ca-
pitão, quando fui para o 8ºGB, na 
região do ABC”, explicou.

O coronel Aldo passou ainda 
pelo 2ºGB (São Bernardo do Cam-
po) como comandante, 1º Sub GB 
de Santo André e 11º GB, na sede do 
Comando do ABC, no cargo maior. 
Na 3ª Seção do Estado Maior (8º 
GB) foi promovido a Major e pas-
sou para subcomandante no mesmo 
Grupamento. “Promovido a tenente 
coronel, em 1986 fui para o 15º GB 
em Sorocaba e depois para o 14º GB 
em Presidente Prudente. Encerrei 
minha carreira no ano de 2002 no 
comando da Escola de Bombeiros, 
em São Paulo”, relembrou.

Na avaliação do experiente coro-
nel reformado, tanto o policiamento 
ostensivo como o preventivo e de 
resgate o marcou muito. “Na área 
do policiamento trabalhei muito em 

prevenção de crime. Foram muitas 
operações. Como bombeiro, reú-
no histórias de incêndios, resgates. 
Lembro que salvamos um idoso do 
8º andar de um apartamento em cha-
mas na avenida São João, em São 
Paulo. Colocamos ele na maca e o 
tiramos com vida pela escada”. Em 
1973, uma final de campeonato en-
tre a Portuguesa e o Santos ficará em 
sua mente. “Eram mais de 100 mil 
pessoas no Morumbi. Deram vitó-
ria para o Santos, mas a Portuguesa 
contestou os pênaltis e no final de-
ram vitória para os dois times. Coisa 
inédita”, comentou.

Para Aldo, a PM e os Bombeiros 
evoluíram muito desde quando ele 
serviu as corporações. “Hoje eles 
têm muito recursos, naquela época 
foi difícil. Atualmente a estrutura é 
muito maior. A formação, aperfeiço-
amento, especialização, equipamen-
tos, muito avançados. Acredito que 
após as tragédias dos Edifícios Joel-
ma e Andraus (incêndios de grandes 
proporções em São Paulo) o Bom-
beiro mudou muito”, disse.

O coronel da reserva, viúvo há 
três anos, deixou uma continuação 
de sua família na história da PM. O 
seu filho mais novo, João Luiz da 
Costa, de 29 anos, é cabo do 42º Ba-
talhão de Osasco e atua no policia-
mento ostensivo.

 Em 1968, quando integrava a 
Aeronáutica, o pai de um amigo - 
sargento do 1º Batalhão do Bombei-
ro de Santos, o convidou para entrar 
na Força Pública do Estado. “Então 
eu resolvi fazer a inscrição. Passei e 
em 1969 comecei o Centro de For-
mação e Aperfeiçoamento da Força 
Pública. Até a formação fiquei cinco 
anos lá”, contou.

No ano 1973, Aldo foi para o 
Batalhão Desportivo e Intérprete da 

PM de São Paulo; onde permaneceu 
até dezembro quando foi transferido 
para o 34º batalhão de Osasco, atu-
al 14º Batalhão da cidade.  De lá, o 
policial foi para a 2ª Companhia de 
Barueri; em 1976 foi destacado para 
Carapicuíba, município onde mora. 

Nesta época, ele juntou a admira-
ção que sempre teve pelos bombei-
ros e iniciou o curso na corporação 
na Academia do Barro Branco. “Eu 
sempre admirei os bombeiros. Na 

Edição 107 • Março de 2019



8 Associação Policial de Assistência Social

APAS OSASCO • SAÚDE

minutos, o geladinho dos alimentos 
e mordedores aliviam ainda mais a 
coceira. De preferência a mordedo-
res mais macios e de qualidade para 
que não machuquem a gengiva do 
pequeno.

No consultório também podemos 
instruir a mãe a massagear o local 
com o dedo ou com uma dedeira de 
silicone, que é eficaz apenas para 

Como aliviar o desconforto do bebê 
durante a fase de erupção dental?

A fase de erupção dos dentes de-
cíduos inicia em média do 6º mês 
ao 15º mês de vida da criança, e 
esse momento é complicado tanto 
para os bebês, quanto para os pais, 
já que os pequenos ficam um pouco 
irritados nessa fase. Os sintomas as-
sociados ao surgimento da primeira 
dentição são assunto polêmico, já 
que cada criança apresenta um com-
portamento diferente.

A grande parte dos profissionais de 
saúde que tratam de crianças acredita 
que o nascimento dos dentes apresen-
ta uma grande variedade de sintomas, 
sendo a maioria deles relacionados a 
desconfortos, principalmente na boca 
do pequeno. Lembrando que a febre 
alta ou qualquer outro sinal não deve 
ser tratado como indício de erupção 
dental, e deve-se realizar uma avalia-
ção apropriada para descobrir outras 
possíveis causas.

Existem vários métodos, adere-
ços e medicamentos para minimizar 
a coceirinha da gengiva do bebê, 
porém, todos eles são temporários. 
Acredito que a criança deve passar 
por esta fase da forma mais natural 
possível, por isso evito indicar me-
dicamentos para essa fase, prescrevo 
para meus pacientes apenas quando 
são muito necessários.

Na rotina diária, o mais adequado 
é oferecer alimentos gelados e frios 
para a criança, e de consistência mais 
dura e firme, como por exemplo pa-
litinhos de cenoura ou de outros 
legumes mais firmes. Mordedores 
também são muito utilizados nessa 
fase, existem no mercado algumas 
marcas que podem ser levados ao 
freezer ou a geladeira por alguns 

Dra. Dra Vanessa Vergara
Agende uma avaliação!

 (11) 3682-0800

A fase de erupção dos dentes decíduos inicia em média do 6o mês ao 15o mês de vida da criança

esse fim. Diferente do que muitas 
pessoas pensam, as dedeiras não são 
indicadas e não são eficazes para es-
covar os dentes do bebê, são apenas 
para massagear a gengiva e diminuir 
esse desconforto.

A respeito de medicamentos e 
pomadas, devemos avaliar cada caso 
em particular, para que se necessário 
façamos a prescrição dos mesmos.
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ANIVERSARIANTES FEVEREIRO
2 AMILTON CASSIO VALENTE
6 SERGIO PEAGNO
7 JOSIEL OLIVEIRA DE ANDRADE
9 ALDO FERNANDES DA COSTA
12 EVANGELINO ALVES MARCELO
13 LEANDRO LOPES DE VASCONCELOS
14 GILBERTO DOS SANTOS
14 FLAVIO MULLER
17 VALERIA GABRIEL DA ROCHA
21 JACKSON ROMEIRO
24 GILBERTO PAIXAO SILVA
25 LUIZ CARLOS SEVERINO
25 EVERALDO DOS SANTOS
25 IOLE CACCIAFIORI CAMARGO
26 MOACIR FONTOLAN
27 GILSON SALES
28 MARINA RODRIGUES BASTAZINI

ANIVERSARIANTES MARÇO
2 MESSIAS HORACIO RAIMUNDO
6 EDUARDO DA SILVA
7 MARCOS JOSE ALBINO
7 SANDRO JACINTO DANTAS
8 ARCHIMEDES DIAS
8 IVAN SANT ANA RODRIGUES
10 SEBASTIAO GUARNIERI
10 SHEYLA ALVES XAVIER
11 DJALMA SANTOS DA CRUZ
11 MARCOS ANTONIO JOVELLE
12 JAIR JOAQUIM DOS SANTOS
14 RICARDO LUCIANO DA SILVA
15 MARCELO DA SILVA
16 ROQUE AMARAL COSTA
17 IVANI BALMANT RAFAEL
21 SHIRLEI DE LIMA
23 WANDERLEY MEDEIROS
24 EDNILSON JOSE NUNES DE SOUZA
25 WAGNER PELOSO
25 EDINALVA MENDES NOVAES VIEIRA
26 FRANCISCO BORGES DE ALMEIDA
28 NILTON JORGE DE OLIVEIRA FILHO
28 NELSON DAMASCO
30 LEO FRANCIS KLIMA

ANIVERSARIANTES ABRIL
2 LEDA SILVA DOS SANTOS
3 LUCIANA MARIA WILMERS MANCO
5 SIMONE PADILHA VENTURINI
5 LUIZ ORLANDO SALA
7 FABIO ALMEIDA DA SILVA
8 SIDNEI GOMES ALVES DE FREITAS
11 CARLOS ALBERTO SEQUIM JUNIOR
13 FLORIPES APARECIDA FERREIRA
17 JOAO BATISTA DE SOUZA
19 DORISLEI MARION DA SILVA
21 MARCIO JOSE NUNES DOS SANTOS
21 MANOEL DOS SANTOS MASSARICO
22 JOSE DA SILVA OLIVEIRA
22 HUGO RAFAEL CHARDUA COSTA
24 ISABEL CRISTINA SOUSA LEAL
26 LUIZ FERNANDO SOARES DE CAMPOS
28 EZEQUIEL MORATO
29 LUCIANO BATISTA LINS
30 COSME ANTONIO DIAS SANTOS

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

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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