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Estive observando os trens no mun-
do e neste caso observei particularmen-
te Israel, pois conheço uma máquina 
feita por Israel que simplesmente deixa 
uma via de trem pronta no final com os 
trilhos. Mas procurei pelos trens em Is-
rael e não encontrei e fui a caminho da 
Espanha e Alemanha, os trens de alta 
velocidade da Espanha, tem que fazer 
reserva para conseguir viajar, pelo me-
nos 60 dias com antecedência e esses 
trens viajam na velocidade de 300 km/h, 
assim terão as belas visões das cidades 
da Espanha, Barcelona, Málaga, Ma-
drid entre outras, belas paisagens em 
alta velocidade. O Grupo Renfe, famosa 
operadora ferroviária da Espanha, criou 
o Avlo, a versão low cost (baixo custo) 
de seus trens de alta velocidade, viajam 
de qualidade e acessível a todos.

Viajar de trem na Alemanha também 
é uma experiência única. Conforto, Pra-
ticidade e Pontualidade! As passagens 
de trem na Alemanha podem ser adqui-
ridas com uma antecedência de até 120 
dias da data da viagem. Nos trens da 
Alemanha não é obrigatório a reserva 
de assento, com exceção dos trens no-
turnos e de alta velocidade. Esse trem 
de alta velocidade atinge até 320 km/h.

Não é necessário fazer check in 
antecipado, recomenda-se chegar na 
estação com uma antecedência míni-
ma de 30 minutos antes da partida do 
trem. Com a Deutsche Bahn, você via-
ja de Trem na Alemanha e por países 
vizinhos, o German Rail Pass oferece 
viagens ilimitadas dentro da Alemanha 
de acordo com a quantidade de dias 
que você escolher no passe! E o me-
lhor, não há limite de distâncias para 
percorrer em um dia de viagem.

Para finalizar, frequento muito a ci-
dade de Manduri, onde eu tenho vários 
amigos, e dentre eles, eu conheço um 
cidadão de nome Wellington de Freitas, 
dono de uma pequena empresa, de nome 
Rádio Cidade, famosa por divulgar as 
notícias da região, que fez pesquisa e 
descobriu que os políticos do PSDB, 
não conseguiram DESTRUIR O PA-
TRIMONIO DAS FERROVIAS, e as-
sim todas se mantiveram “INTACTAS”. 
Ou seja, o cidadão de nome Geralápio 

Alkmim, que era o governador destru-
tivo do PSDB, fez a vontade do gover-
nador Mario Covas, e EXTINGUIU, 
as rodovias de “longo percurso, para 
o transporte de pessoas”, e investiu no 
transporte de pessoas, INCENTIVOU 
A PERMISSÃO DOS PEDAGIOS, e 
hoje nós vivemos o CAOS do transporte 
rodoviário no BRASIL.

Cel. Reginaldo dos Santos
Presidente

Você elegeu os piores administradores do país, eles cortaram os trens de longo percusso.

Malha ferroviária da Alemanha Malha ferroviária da Espanha

Viajar de trem, uma experiência, única, 
mágica e rápida! Viajando pelo mundo!
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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.

Você tem Plano de Saúde?
Os PMs tem essa dificuldade porque querem. Nós, da Apas, 

temos os melhores preços, que os da própria Cruz Azul.
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: 
Devido a pandemia mudamos nosso horário. APAS e Drogaria 
encontram-se funcionando de segunda a sexta das 8h às 16h.

Nosso Gabinete Odontológico funciona só às quartas-feiras, das 
8h às 16h, 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  •

Pastores e obreiros voluntários do Projeto Polícia e Igreja
PMs de Cristo

Estamos vivendo um 
novo tempo deste Projeto, 
tempo de colheita, resultado 
de semeaduras em tempos 
difíceis, semeaduras com 
lágrimas neste CPA.

Hoje nós fazemos parte 
desta colheita.

O Cel Daffara nos pos-
sibilitou Este trabalho de 
Valorizar Vidas através da 
entrega de cestas básicas 
à Comunidade pelos Poli-
ciais, é mais uma estratégia 
de Deus para obedecermos o 
“IDE” de Jesus.

O 49°BPM/M, foi nos-
sa porta de entrada, a partir 
daí estaremos levando esta 
estratégia a todas as Uni-
dades do CPA/M-5. Conta-
mos com a ajuda de todas 
as Igrejas aqui, para orar, 
divulgar e ajudar com as 
cestas básicas.

Já temos parcerias com 
a igreja Presbiteriana de Pi-
nheiros e Igreja Batista do 
Morumbi. Como também 
com parceiros que estão 
fazendo seus depósitos. Va-
mos divulgar. Teremos que 
atender a área toda daqui 
um tempo com as cestas e 
também produtos de higie-
ne. Grande será a demanda 
e pela fé, atenderemos toda 
área mensalmente com ces-
tas básicas.

Logo nossa equipe esta-
rá se deslocando para outra 
Unidade e o 49BPMam dará 
continuidade juntamente 
com as igrejas locais da área 
e a nossa colaboração men-
sal com as cestas. E assim 
ocorrerá em todo CPA, está 
é a nossa meta.

Seja uma igreja solidária 
e entre neste “IDE...”  co-
nosco mais uma vez... Ou-
trora só com as visitas, le-

vando a palavra de Deus 
aos policiais, agora levando 
também a comunidade aos 
Policiais através da obedi-
ência a Deus em dar de co-
mer a um dos pequeninos a 
que Jesus também se refere 
na Sua palavra. Vamos viver 
juntos está nova etapa deste 
Projeto, amadurecendo jun-
tos. Pela fé deixando o lega-
do aos que um dia prosse-
guirão na Missão dos PMs 
de Cristo.

O jornal OSAPAS sem-
pre acompanhou esse belo 
trabalho prestado pelos 
PMS de Cristo e parabeniza 
esse projeto tão importante 
e restaurador! Obrigada por 
fazerem a diferença na vida 
dos nossos guerreiros poli-
ciais militares.
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NOTÍCIAS  •

Encontro de líderes!

Vaciclin especializada na vacinação de toda a família!

A Sede da APAS Osasco 
teve o prazer de receber os 
oficiais, Major Fernandes 
sub 33, Joziel Tenente Co-
ronel comandante 5° BAEP, 
Tenente Coronel Rios co-
mandante do 20º BPM/M8. 
Todos já trabalharam com 
o atual presidente da APAS 
Osasco Coronel Reginal-
do dos Santos, segundo ele 
“são os melhores oficiais 
com quem trabalhei já.”

O encontro foi muito 
produtivo, falaram sobre 
segurança e assuntos rele-
vantes a nossa sociedade em 
termos de policiamento, al-
moçaram todos juntos, com 
alegria e satisfação.

O Coronel Reginaldo dos 
Santos agradece a presença 
de todos no encontro e res-
salta que nossas portas sem-
pre estarão abertas. Obriga-
da pelo trabalho exemplar 
que vêm prestando a socie-
dade como um todo!

A Vaciclin é uma empresa 
especializada na vacinação de 
crianças, adolescentes, adultos 
e idosos. Desenvolvem progra-
mas de imunização para empre-
sas, escolas e outras instituições. 
Também oferecem o serviço 
personalizado para atendimento 
domiciliar, visando, sobretudo, 
atender pacientes com dificulda-
de de locomoção ou de visitar a 

clínica pessoalmente.
Criada em 1996, a Vaciclin 

conta com a experiência de mais 
de 20 anos no ramo das imuni-
zações, do seu diretor, Antônio 
Renato Bonin, médico pediatra, 
formado em 1979 pela Faculda-
de de Medicina da USP e sócio 
fundador da Sociedade Brasi-
leira de Imunizações (Sbim). 
Têm em seu quadro funcional, 

enfermeiras graduadas e técni-
cos em enfermagem qualifica-
dos, devidamente treinados e 
atualizados para proporcionar 
aos pacientes um atendimento 
de primeira qualidade.

A saúde é o bem mais precio-
so, e a vacina é uma das melho-
res maneiras de mantê-la. A Va-
ciclin criou planos que permitem 
o planejamento do programa de 

vacinação de toda a família, ofe-
recendo preços diferenciados e 
facilidades no pagamento.

Cada plano vacinal leva em 
consideração as vacinas indi-
cadas pelo Programa Nacional 
de Imunizações (PNI), pela 
Sociedade Brasileira de Imu-
nizações e de Pediatria, sendo 
oferecido tanto para crianças 
como para adolescentes, adul-

tos e idosos.
A orientação técnica é 

gratuita e será realizada com 
base no histórico vacinal do 
paciente e nas orientações de 
seu médico. Vaciclin tem duas 
sedes em Osasco, localizada na 
Praça Padroeira do Brasil, 49 – 
Jardim Agú, e em Taboão da 
Serra localizada na Rua Jurado 
Navas, 90 – Pq Dumont.
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HOMENAGEADO  •

Com vasta 
experiência 
em segurança 
e gestão, ele 
concorrerá 
na chapa do 
Dr.Lindoso

Coronel Lucena 
disputará vice- 
prefeitura de Osasco
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O Coronel Lucena, Jairton de Lucena 
Ribeiro, foi consagrado pré-candidato a 
vice prefeitura de Osasco pelo PSC. Ele 
concorrerá na chapa do Dr Lindoso (Re-
publicanos), que é médico e atualmente 
ocupa uma cadeira na Câmara Munici-
pal.  O Coronel, que também é formado 
em engenharia civil, afirma que decidiu 
se candidatar por conta de “aconteci-
mentos com envolvimento de diversos 
políticos em corrupção na minha cidade 
incluindo o atual prefeito, descaso do 
governante do município com a popula-
ção que se encontra agonizando princi-
palmente nas áreas de saúde, segurança, 
educação e outras”, falou.

Em sua vivência profissional, Lucena 
conquistou vasta experiência em policia-
mento ostensivo, preventivo e repressivo, 
policiamento de tático móvel, gerencia-
mentos de projetos de construção civil, 
gestão e fiscalização de obras públicas, 
processos licitatórios e planejamento de 
execução orçamentária de recursos pú-
blicos. Lucena é casado, tem dois filhos 
e reside em Osasco desde 1968.

Carreira
Em 1968, Coronel PM Lucena mu-

dou-se para Osasco onde viveu toda sua 
infância e juventude. Em 1988 ingres-
sou na Polícia Militar do Estado de São 
Paulo no Curso de Formação de Solda-
do do Comando de Policiamento Metro-
politano Oito – Osasco. 

No ano de 1990 iniciou o Curso de 
Formação de Oficiais na Academia de 
Polícia Militar do Barro Branco sendo 
declarado por mérito intelectual aspi-
rante à Oficial em agosto de 1993, onde 
começou a exercer a função de Coman-
do de Força Patrulha no patrulhamento 
preventivo na cidade de Osasco e em 
1996 assumiu o Comando de Policia-

Em sua vivência profissional, 
Lucena conquistou vasta 

experiência em policiamento 
ostensivo, preventivo 

 e repressivo, policiamento  
de tático móvel

mento de Tático Móvel. Ainda em 1996 
entrou no curso de engenharia civil 
na Universidade Paulista (UNIP). Em 
2012 concluiu o Mestrado em Ciências 
Policiais de Segurança e Ordem Pública 
do Curso de Aperfeiçoamento de Ofi-
ciais (CAO) no Centro de Altos Estudos 
de Segurança “Cel PM Nelson Freire 
Terra” (CAES – Cel PM Terra), possui 
em destaque ainda os Curso de Policia-
mento Preventivo, Curso de Técnica de 
Ensino e o Curso de Resgate do Corpo 
de Bombeiros. 

Destaque
A partir de agosto de 1993, ele pas-

sou a se destacar no policiamento pre-
ventivo na função de comando de força 
patrulha participando de diversas ocor-
rências de destaques dentre as quais a 
da explosão do Osasco Plaza Shopping 
e do desabamento do teto da igreja Uni-
versal do Reino de Deus, atuando no ge-
renciamento de crise. Em 1996, passou 
a atuar como comando de policiamento 

de tático móvel participando efetiva-
mente no combate ao tráfico de drogas e 
armas ilegais na cidade de Osasco. Foi 
transferido por conveniência própria 
para o Centro de Engenharia da Polícia 
Militar onde participou de vários proje-
tos de construção de unidades operacio-
nais e administrativas em todo o Estado 
de São Paulo. Coronel PM Lucena che-
fiou o Centro de Engenharia da Policia 
Militar e encerrou suas atividades na 
ativa em junho de 2019 quando então 
passou para a reserva.

Prêmios
Coronel PM Lucena possui a medalha Láurea do Mérito 
Pessoal em 1º grau pelo reconhecimento da Instituição 
em função da qualidade da prestação do serviço do 
Policial Militar, outorgada pelo Comandante Geral da 
PMESP. Possui ainda a medalha “Valor Militar”, conferida 
a oficiais e praças da Polícia Militar, patenteada pelo 
reconhecimento do Estado aos bons serviços por ele 
prestados, com lealdade, constância e valor.



8 Associação Policial de Assistência SocialEdição 115 • Novembro de 2020

APAS OSASCO • SAÚDE

ANIVERSARIANTES DEZEMBRO
2 MARISA WOLF
4 CATIA FERREIRA DE MORAES
7 CESAR AUGUSTUS DA CAMARA LEAL MAGALHÃES
10 LEÃO NAZARÉ AVELINO
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 INÁCIO 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
5 RAFAEL CURVELO ENCARNAÇÃO
7 DANIEL CUSTÓDIO DA SILVA
7 NEREU APARECIDO ALVES
8 ELÍDIA BAFFA CLAVERO DA SILVA
8 MARCO ANTÔNIO ANDRÉ
11 WELLINGTON BRUNO GRECO
12 JAIRTON DE LUCENA RIBEIRO
12 RODOLFO GUILHERME RAMIRO DA SILVA
12 EVERSON AMARAL JUNIOR
13 FERNANDA EVELYN ROSA DA ROCHA
14 TEREZINHA DE JESUS DUARTE FARIGNOLLI
16 CLAUDINEI PAIXÃO DOS SANTOS
17 APARECIDA SANCHES ROMEIRO
18 VALDECIR MARQUES PROENCA
20 ALESSANDRA PAULA TONOLLI
22 RUBENS PEREIRA DOS PRAZERES
25 LINDALVA SOARES DIAS
26 HERMITON MENEZES
26 EVANDRO LUIZ TEIXEIRA
26 VALÉRIA FERREIRA BORGES
29 CARLA REGINA MARTANENCO

ANIVERSARIANTES FEVEREIRO
2 AMILTON CÁSSIO VALENTE
7 JOSIEL OLIVEIRA DE ANDRADE
9 ALDO FERNANDES DA COSTA
12 EVANGELINO ALVES MARCELO
14 GILBERTO DOS SANTOS
17 BRUNO DA SILVA SAMPAIO
21 JACKSON ROMEIRO
24 GILBERTO PAIXÃO SILVA
25 LUIZ CARLOS SEVERINO
26 MOACIR FONTOLAN
27 GILSON SALES

Hoje, é dia 10/10/2020, estamos vi-
vendo a tal “pandemia”, com hábitos es-
tabelecidos pela Rede Globo de televisão 
e as outras emissoras copiaram, muito 
mal. Assim, você tem que usar máscara 
completa, que cubra a boca e nariz, se por 
acaso não estiver coberto o nariz, existem 
correções, que são feitas e observadas pela 
televisão. E os hábitos fora, você tem que 
estar completamente imunizado, lavar as 
mãos constantemente, bem lavadas, e usar 
álcool em ambas, para que o contato com 
as outras pessoas não vá contaminá-las, 
além de medir a temperatura, para saber se 
a pessoa está ou não com febre. Primeiro, 
era medido na cabeça, e depois passou a ser 
medido no pulso, porque algum iluminado 
previu, que na testa, poderia fazer mal. 
Se você tiver uma memória razoável, vai 
verificar que essa “pandemia”, começou 
muito antes do que os “próprios órgãos de 
imprensa divulgam e propagaram ao mun-
do”, pois em 10 de fevereiro deste ano, já 
estava divulgado a “pandemia” que iria 
assolar o mundo, em razão de uma experi-
ência na China, onde um chinês ao comer 
um morcego, contraiu a moléstia e passou 
para as demais pessoas. Por esse motivo, 
a China tem que ser cobrada. Ainda as-
sim, no Brasil, tivemos grandes eventos, 
e não foi divulgado por essa época, “nada 
de pandemia”, estivemos por exemplo o 
“Carnaval”, tão famoso no Rio, São Pau-
lo e no Nordeste, onde as emissoras de TV 
como “globo”, em conjunto com os gover-
nadores venderam a imagem do Brasil, de 
luxuria e sexo. Observe que os partidos que 
ainda administram o país, e o PT, PSDB, 
PMDB, Democratas, e todos os outros par-
tidos da esquerda do Brasil aproveitaram 
do que grande parte da imprensa é tenden-

ciosa, e torce contra o presidente, que é 
de direita. Você se lembra que o Superior 
Tribunal Federal deu ganho de causa aos 
Governadores e Prefeitos, e que em São 
Paulo a prefeitura construiu valas para en-
terrar os mortos, divulgados pela TV (mui-
to terrorismo). O Dr. Roberto Calil, que faz 
a campanha das eleições em 2020 começa 
sua fala, afirmando que: “A SAÚDE É O 
NOSSO BEM MAIS PRECIOSO”, e con-
tinua a falar...

Eu ingressei na Guarda Civil de São 
Paulo em 1969, e por acreditar na minha 
saúde, investi de imediato, em vacinas, e 
por esse motivo, procurei uma Clínica no 
bairro da Lapa em São Paulo, e tomei a 
primeira vacina que era contra a gripe, que 
tinha validade de um ano. De lá para cá, 
sempre me vacinava contra a gripe, porque 
na polícia, a maior parte do tempo você tra-
balha à noite, e o serviço é tão importante, 
que você tem que estar bem, em todas as 
situações, e uma melhor forma física.

Analisando, a OMS (Organização 
Mundial de Saúde), composto por inte-
grantes esquerdistas, estilhaçam tudo o que 
nosso presidente fala, e propaga, assim, 
quando ele se manifestou que a cloroqui-
na, ivermectina e azitromicina era mais 
indicada para a aplicação das pessoas aco-
metidas com o COVID-19, apareceu o en-
tão determinado como ministro da saúde, 
MANDETTA, que pregou que as pessoas 
deviam ser socorridas numa situação mais 
evoluída, e nesta situação, muitas pessoas 
morreram, menos o “médico”, David Uip, 
que deixou de ser o Secretário da Saúde de 
São Paulo, pertencente ao Hospital Sírio 
Libanês, que teve o COVID-19, e se tratou 
com cloroquina, ivermectina e azitromici-
na e omitiu este tratamento.

Segundo o Dr. Alexandre Loyolla, que 
trabalha em Emergências Respiratórias, 
afirmou que “o corona vírus, não é tão le-
tal como se prega por aí, perigosos e fatais 
são os vírus, vindo atrás do ebola”, e não 
o corona vírus. Os políticos da atualida-
de, não estão preparados para enfrentar a 
pandemia, “pois a pessoa tem que estar 
voltada para a SAÚDE”. O Dr. Alexan-
dre afirma que para se ter um resultado 
positivo de uma vacina, são necessários 
10 anos de pesquisa, e nós dependemos 
de três vacinas: A SINOVAC – da China, 
em conjunto com o Instituto Butantã, que 
não é indicada, pois nem imaginamos o 
que vem depois, a OXFORD – é a mais 
INDICADA, e a Russa, onde apenas 38 
russos se submeteram a experiência e não 
dá para confiar. O Dr. Alexandre Loyolla, 
foi entrevistado pela Jovem Pan News = 
Jovem Pan de Maringá.

Eu ingressei na Apas, em 2001, como 
diretor-presidente, e de lá prá cá, só investi 
na saúde, de todos nós, e por isso é que em 
2020, resolvi financiar junto a VACICLIN, 
uma vacina para todos os funcionários da 
Apas-Osasco. Eu sou assíduo frequentador 
da VACICLIN há anos. Por quê da vacina? 
Porque eu não vou ter PNEUMONIA, este 
é o efeito da vacina ela evita que você te-
nha PNEUMONIA.

Este não é o objetivo da COVID-19 
(evitar que você tenha problemas respi-
ratórios e PNEUMONIA). Veja se eu sou 
paciente de risco: Tenho 71 anos, quando 
nasci tive a doença do macaco (mal de 
simioto), fui curado com leite de égua, e 
fui criado com leite de cabra, em 2000 fiz 
uma cirurgia de coração, em 2006, fiz outra 
cirurgia de coração, procedimento de duas 
pontes de safena e uma mamária (e não 
estende), em 2013 tive 4 AVC (Acidente 
Vascular Cerebral), dois isquêmicos e dois 
hemorrágicos, fiquei 18 dias no hospital, e 
ainda fiz cirurgia de vesícula. A partir do 
momento que tomei a vacina, NÃO TE-
NHO MEDO DE MORRER, porque acre-
dito em Deus e na minha fé. 

Na VACICLIN eles não se envolvem 
e nem dizem nada. Porque não querem se 
envolver. Porque a Bactéria é um organis-
mo vivo, e vírus não passam de partículas 
infecciosas. Não são visíveis a olho nu, e 
se multiplicam rapidamente, em um curto 
período de tempo, podendo causar doen-
ças. O Dr. Alexandre Loyolla , afirma entre 
suas comparações, cita o País com nome 
de CANADÁ, onde a população local não 
tem possibilidade de pegar o COVID-19, 
na proporção de 99%, porque o povo está 
preparado para a situação no combate a 
SAÚDE. Eu apresentei várias pessoas a 
VACICLIN, inclusive uma senhora que 
tem uma filha no Canadá, ela reside em 
Aldeia da Serra (Itapevi-SP) de nome Jo-
sete, essa senhora assim como eu e minha 
família jamais contrairemos o COVID-19. 
Um abraço. 

“A vacina já está pronta”
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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
APAS São João da Boa Vista

Cel. PM Reginaldo dos Santos
Diretor Presidente

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
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Bio Saúde em parceria com a APAS!
CONDIÇÕES ESPECIAIS AOS ASSOCIADOS!

ANS: 40296-6

CSA caieiras

CSA JAGUARA

CSA OSASCO

REDE PREFERENCIAL

Confira a Rede Completa em nosso site: www.biosaude.med.br
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ANS: 40296-6

Valores EXCLUSIVOS para associados da APAS!

REDE Credenciada

Osasco

ZONA Oeste

CENTRO

CSA Jaguara P.S. 24h
Hosp. Portinari
Congreg. das Irmãs
Hosp. São João de Deus

CSA Osasco P.A. 24h
Hosp. N Sra de
Fátima

Hosp. Adventista
Policlínica Med Center
Scopetta Diagnósticos
Clínica EJM 

ZONA SUL ZONA NORTEZONA LESTE

CAIEIRAS ITAPEVI

SBC GUARULHOS COTIA MAUÁ

DIADEMA sTO aNDRÉ Ferraz de vasc suzano

Hosp. Paranagua
Hosp. 8 de Maio
Hosp. Itaquera
Hosp. Master Clin

Hosp.Adventista
Hosp. Vidas
Hosp. Sta Mônica

Hosp. San Paolo
Diffusion
CSA Tucuruvi P.A 24h

CSA Caieiras P.A. 24h
Sadeb

Clínica Specialis

Hosp. Sta Casa Neuro Center Máxima Saúde Hosp. Vital

Clínica Ana Door Hosp. Coração de Jesus Pró Mater Sto Antônio Clínica Sant Nicholas 
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Além da qualidade de atendimento que só a Bio Saúde oferece,
saiba mais alguns benefícios em ser nosso associado:

APLICATIVO BIO SAÚDE
Acesso ao seu plano de saúde na palma da sua mão!

Com o nosso app você pode:
Agendar consultas e exames

Acesso a rede credenciada completa

2ª Via de Boletos

Telefones de contato

Até 25
Desconto em farmácia

de descontos

Em MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E MUITO MAIS!

ANS: 40296-6


