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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
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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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