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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.


