
4 Associação Policial de Assistência Social

NOTÍCIAS  

Houve alteração na farmácia e mudança na estrutura, com ampliação para atender ainda melhor

Foi realizada uma reforma recentemente 
na estrutura da APAS Osasco

O convênio de Saúde APAS Osasco 

foi fundado em 14 de agosto de 1995, 

com o propósito de colaborar com o Es-

tado na prestação de serviços sociais a 

família Policial Militar. Ao longo dos 

seus 22 anos de história, ajudou e con-

tinua ajudando muitos militares e seus 

familiares associados. 

 Sempre tentando da melhor forma 

possível atender as solicitações e pedidos 

dos associados, buscamos sempre melho-

rar e surpreendê-los. 

Por esse motivo, foi realizada uma 

reforma recentemente na estrutura da 

APAS Osasco, algumas estruturas mu-

daram, ampliamos nossa Associação para 

atender cada vez melhor nossos associa-

dos. Houve alteração na farmácia tam-

bém, além de maior, foi realocada para 

o lado de fora, para atender todos os pú-

blicos, não só os associados. A farmácia 

fica localizada na Rua Dr. Mariano J. M. 

Ferraz, 776 – Osasco –Centro.

O convênio de Saúde APAS Osasco 

busca sempre melhorias para atender seus 

associados, cada vez mais traz inovação, 

qualidade, buscando a excelência. Satisfa-

ção e qualidade é o nosso foco principal. 

Baseado nisso, recentemente, a APAS fir-

mou parceria com a Administradora Union 

Life, que possui os mesmos princípios, essa 

parceria de sucesso trará ainda mais vanta-

gens e satisfação aos associados.

A Administradora Union Life veio ao 

mercado para trazer inovação nos bene-

fícios de saúde para atender os clientes 

mais exigentes que buscam qualidade, 

preço e qualidade no atendimento.

Ela nasceu com a junção de profissio-

nais do mercado, qualificados e capaci-

tados e que atuam a vários anos na área.

O foco da empresa são os Planos de 

Saúde e Odontológico, além de demais 

benefícios com excelentes condições.

O objetivo da Union Life é trazer para 

o mercado produtos exclusivos, com pre-

ço diferenciado e competitivo.

Em parceria com as melhores Segu-

radoras do mercado e preparadas para 

atender os mais variados clientes e En-

tidades de Classes, a administradora é 

destaque no mercado. A parceria trará 

muita inovação e qualidade aos associa-

dos, aumentando ainda mais o nível de 

satisfação de todos. 

O convênio de Saúde APAS 
Osasco melhorando sempre

Parceria de Sucesso entre APAS e Union

Todas essas alterações, mudanças, 

mostram que o APAS é muito mais que 

um convênio ao associado, se preocu-

pa com o bem-estar e faz de tudo para 

satisfazer seus associados. Todos estão 

convidados para conhecer nossas aco-

modações e utilizar nossos serviços. 

Temos o mais prazer de trabalhar com 

todas essas vidas!
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O relato dessa edição foi do associado Wilson dos Santos Cleto 

Mais um associado nos relatando como ficou 
feliz e satisfeito com o nosso atendimento

Atendendo a pedidos, o Jornal OSA-

PAS continua trazendo em suas edições 

uma séria de relatos que chamamos de “fi-

nal feliz”. Essas matérias trazem em cada 

edição uma história nova e real, mostran-

do a todos os leitores como muitos asso-

ciados já foram ajudados no momento em 

que mais precisavam. Esses relatos dei-

xam bem claro que a APAS é muito mais 

que um convênio ao associado, se preo-

cupa com o bem-estar e faz de tudo para 

conseguir surpreender e satisfazer seus 

associados. Muitas vidas foram ajudadas, 

doenças tratadas, atenção e dedicação são 

primordiais aos colaboradores do APAS 

Osasco que atendem seus associados com 

muito cuidado e carinho.

O convênio de Saúde APAS Osasco 

foi fundado em 14 de agosto de 1995, com 

o propósito de colaborar com o Estado na 

prestação de serviços sociais a família 

Policial Militar. Ao longo dos seus 22 

anos de história, ajudou e continua aju-

dando muitos militares e seus familia-

res associados. 

O relato dessa edição é do associado 

Wilson dos Santos Cleto, que nos detalha 

como conseguiu realizar a cirurgia no seu 

olho, procedimento que necessitava muito.

“Agradeço ao presidente Reginaldo e 

à equipe da APAS por providenciar toda 

documentação necessária para a cirurgia 

realizada no meu olho esquerdo e princi-

palmente terem conseguido autorização 

para o procedimento. A cirurgia foi rea-

lizada no dia 5 de maio de 2018 no Banco 

de Olhos de Sorocaba (BOS), com muito 

sucesso. Fui muito bem atendido e esse 

profissionalismo reflete na satisfação de 

seus associados. Muito obrigado”. 

O dia 12 de maio é comemorado o 

“Dia do Policial Militar Feminino”, a 

data foi instituída pela Lei 11.249, de 4 de 

novembro de 2002. Atualmente, muitas 

mulheres trabalham na Polícia Militar de 

São Paulo nas mais diversas áreas, dentre 

elas, no policiamento ostensivo, trânsito, 

bombeiro, choque, policiamento rodoviá-

rio, ambiental, policiamento com apoio de 

motocicletas ou bicicletas, policiamento 

escolar, corregedoria, assessoria policial 

militar e no rádio patrulhamento aéreo.

Foi na década de 1950 que surgiu a ideia 

de empregar mulheres em missões policiais 

no Brasil, com o intuito de sanar lacunas 

existentes na organização policial. Tantas 

mulheres que dedicam suas vidas nessa 

profissão e vem conquistando cada vez 

mais eu espaço em um ambiente domina-

do pelos homens. Ao observar a inclusão de 

mulheres no contingente policial em vários 

países da Europa e nos EUA, constatou-se 

que a mulher seria mais indicada para aten-

der certas ocorrências no setor de seguran-

ça pública, como, por exemplo, a prostitui-

ção e a delinquência juvenil. 

Em 1953, Hilda Macedo, assistente da 

cadeira de criminologia da Escola de Polí-

cia, cujo titular era o professor Hilário Veiga 

de Carvalho, defende a igual competência 

de homens e mulheres ao apresentar, no I 

Congresso Brasileiro de Medicina Legal 

e Criminologia, uma tese sobre a Polí-

cia Militar. Em 1955, o governador do Es-

tado, Jânio Quadros, encarregou o diretor 

da Escola de Polícia, Walter Faria Pereira de 

Queiroz, de estudar a criação em São Paulo 

de uma polícia feminina. O Jornal OSAPAS 

parabeniza todas as policiais militares pelo 

belo trabalho prestado a nossa sociedade. 

Outro final feliz que o convênio de 
Saúde APAS Osasco proporcionou

Homenagem às Policiais Militares Femininas
DIA DA POLICIA MILITAR FEMININA
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