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Você está procurando 
um emprego?

Nova parceria Bio Saúde e APAS 
com valores ainda melhores e com 

carência reduzida nesse mês
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! 
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2 Associação Policial de Assistência Social

Conforme eu tenho registrado, que des-
de a época de Sarney MDB ou PMDB (que 
assumiu o governo no lugar do Tancredo Ne-
ves, que faleceu - época pós ditadura, após 
1985) que todo governo (deputados federais 
e do senado) negociavam com propostas do 
“toma lá-dá-cá” porque todos os governado-
res negociavam com 30% (trinta por cento) 
de negociação, que iam para as prefeituras 
e tinham que voltar para Brasília, assim era 
naquele governo. 

Vamos demonstrar agora como funcio-
nava no governo FHC (Fernando Henrique 
Cardoso) do PSDB que durou 8 anos (foi uma 
verdadeira falta de vergonha na cara). 

1) Anunciou que quem deu a origem do 
Plano Real foi ele próprio, está mentindo, 
pois tal fato aconteceu no governo de Itamar 
Franco, em 1994 instituiu a moeda e assumiu 
o controle de toda a inflação vigente, logo 
não foi o de Fernando Henrique Cardoso. 

2)  Foi um dos “despostas não esclareci-
dos”, pois tinha e tem uma filosofia de extrema 
esquerda que procura disfarçar, e mesmo após 
ter deixado o país vive a dar “peitadas” em 
todos os governos fornecendo inúmeras irrea-
lidades, pois como conseguiu ao longo do seu 
governo, poderia estar morando na França em 
razão de possuir casa naquele país ou no bairro 
de Higienópolis na Capital Paulista. 

3) Deu apoio completo ao novo governa-
dor do Estado de São Paulo, que em 1995 as-
sumiu o Governo de São Paulo, o Dr. Mário 
Covas, que praticou inúmeras irregularida-
des no país, tirando a circulação de trens de 
longo percurso, implicando e agindo contra 
o emprego de pessoas do Estado, que tinham 
mais de um emprego na área estadual e /
ou Federal. Trouxe os trens espanhóis para 
atuarem na área da grande São Paulo, que 
não serviram para nada, mais um escândalo 
que deve estar abafado, pagou para a Policia 
Militar os carros tipo Land Rover, que não 
serviram de nada, e que também foram de-
sativados, afrontou os professores e por esse 
motivo foi atacado.

4) Existem inúmeras obras do governo 
de FHC, que até hoje não foram inaugura-
das...

5) O atual governo de Bolsonaro afirmou 
que em 1996 durante o governo de FHC ele 
não fez o acerto fiscal, e que o atual irá tentar 
fazê-lo.

6) O fato de um Presidente da Repúbli-
ca dar cobertura ao seu governador é muito 
grave, gravíssimo, pois todos nós sabemos 

“Você elege pra uma coisa, eles fazem outra”
que muitos acordos foram feitos por trás do 
desmanche do Banespa que virou Santander 
(lamentável que os acordos da época não estão 
vingando hoje), que a atual COSIPA(Compa-
nhia Siderúrgica Paulista) não existam mais nos 
dias de hoje, que a TELESP(Empresa de Telefo-
nia do Estado de São Paulo), ou seja, inúmeros 
e inúmeros acordos foram feitos por trás disso 
tudo, e hoje eu vejo uma empresa com o nome 
de RUMO, que fez um acordo que não existe, e 
assim temos as ferrovias entregues as prefeitu-
ras de São Paulo e adjacentes, mas que não es-
tão entregues,. O fomento para que pessoas do 
povo “roubassem” a eletrificação da Estrada de 
Ferro Sorocabana, inclusive com suas centrais – 
(“nenhum governo deve se permitir ou destruir 
tudo aquilo que foi feito antes de sua gestão”).

7) O fato de ter impedido as ferrovias de 
longo percurso, tem tudo a ver com os financia-
mentos dos pedágios nas ferrovias do país (eu 
quero ganhar dinheiro fácil com a Odebrecht e 
outras empresas, sem fazer força), o povo paga 
e não fala nada, tudo de acordo com a justiça 
– você paga pedágio e não se queixa – as passa-
gens de ônibus são mais caras.

No atual Governo (PSDB) - se encheu de 
pessoas que não tem capacidade para adminis-
trar o Estado: assim indicou para ser seu auxi-
liar Gilberto Kassab, este teve que se afastar 
em razão de estar respondendo inquéritos pela 
Lava-Jato. Também indicou o Promotor de Jus-
tiça de São Paulo, para auxiliá-lo (é secretário 
nomeado, mas foi defendido por Geralápio 
Alckmin quanto aos dissabores de ter retirado 
o dinheiro da merenda escolar, e foi isentado 
disto, tanto o primeiro quanto o segundo não 
merecem crédito), e recebem juntamente com 
o Vice-Governador a importância de R$65 mil 
reais por mês, ou seja, o atual Governador, que 
administrou mal a Cidade de São Paulo também 
irá administrar mal o Estado de São Paulo. O 
que tem de real sobre as ferrovias: Analisando a 
documentação da Prefeitura de Iperó/SP chega-
mos à conclusão de que a referida não é  dona 
do patrimônio, que estaria sob a responsabilida-
de da RUMO, que disse não ter nenhum docu-
mento sob sua responsabilidade, e estaria ao en-
cargo da Secretaria do Patrimônio da União, e a 
mesma passou ao Dnit (Departamento Nacional  

de  Infraestrutura de Transportes) que  teria 
que preservar a área,  já  a  ANTT (Agência 
Nacional de Transportes Terrestres) confir-
mou que a Estação foi retirada do contrato 
com a RUMO, já o CONDEPHAAT e o 
IFAN Órgãos Estadual e Nacional de Defesa 
do Patrimônio Histórico, também afirmaram 
que não há nenhum processo de tombamento 
desse local. Enquanto isso quem vê o aban-
dono da área de perto, sonha com um futuro 
diferente. Conforme o próprio Governador 
da época que era o Dr. Geralápio Alckmin 
que confessou numa entrevista dada ao Dr. 
Capez, na televisão da Assembleia Legislati-
va, que ele havia exterminado com as ferro-
vias, cujo o ato deve ter sido executado pelo 
Dr. Mário Covas. 

Existem várias formas de preencher os 
mais de 13 milhões de vagas existentes no 
país: 

1) Reativar as ferrovias de longo per-
curso, não importa os acordos feitos entre os 
políticos e as empresas do tipo RUMO(...); 

2) Estas obras irão implementar a feitura 
de acessos a pedestres, pontes, viadutos, etc. 
O que implicaria em mais obras ao povo; 

3) A conexão entre as várias cidades do 
país, implementaria a urgência de vagas em 
veículos para as companhias especializadas 
nesse setor. Como exemplo: Santos, Campi-
nas, Sorocaba, Botucatu, Bauru, Ourinhos, 
Assis, Presidente Prudente, Piracicaba, São 
José do Rio Preto, Avaré, Rio de Janeiro, 
Aparecida, Belo Horizonte, Recife, Petroli-
na, Juazeiro, ou seja, todas as cidades tinham 
e tem um encontro marcado através dos 
trens, é uma vergonha não dispormos mais 
deste tipo de transporte.

4) Os efetivos das policias civil e militar, 
científica, do governo federal (polícia fede-
ral), polícia rodoviária federal e especializa-
das, também tiveram o seu efetivo diminuto 
em razão da filosofia esquerdista e por via de 
consequência foi travando o país.

5) Existem outros modelos para darmos 
serviços ao povo. “Venderam o país e o troco 
está no bolso de alguém que não é militar.” 

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 em um 
trem de luxo até Júlio Prestes/SP Capital e pela Rodovia da Estrada de Ferro Sorocabana (foto 
que você vê a direita) 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 era a Estrada de Ferro Sorocabana.



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 Benefi cente da Policia Militar), através de ofi cio, 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 fi ns de 

tratamento na CRUZ AZUL DE SÃO PAULO, em quaisquer de suas 
unidades, pois temos protocolo para tais fi ns 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  •

Você está querendo um emprego?

Eu ingressei na Guarda Civil 
de São Paulo no dia 1 de agosto 
de 1968, fui fazer escola na Rua 
São Joaquim, onde ficava a es-
cola de Polícia da Guarda Civil 
de São Paulo, e havia também a 
preparação dos alunos no Parque 
da Moóca que fica próximo a Rua 
dos Trilhos. Foram seis meses de 
adaptação e formação, de onde 

me formei como Guarda Civil de 
Terceira Classe. No ano de 1970 
houve a unificação com a Força 
Pública e nessa época eu que já 
estava muito bem preparado, vim 
para a Polícia como Guarda Civil 
de Segunda Classe, ou seja, teria 
que assumir as funções de Cabo. 
Na época da Guarda Civil tudo 
funcionava perfeitamente, nós 

Guardas Civis quando estávamos 
enfermos éramos atendidos na 
Avenida Higienópolis onde fun-
cionava a Secretaria de Seguran-
ça Pública. Na Guarda Civil, tudo 
funcionava a contento, nós tínha-
mos uma Caixa Beneficente que 
funcionava muito bem, e a nossa 
família recebia o atendimento do 
Hospital Santa Cruz, que funcio-

na até hoje, e também fica na Vila 
Mariana, ao lado da Caixa Bene-
ficente. Depois que ocorreu a uni-
ficação o Hospital passou a fazer 
convênios com outras entidades 
e deixou de nos atender. Hoje a 
Cruz Azul de São Paulo nos deve 
mais de R$642.960,00 para a nos-
sa APAS-OSASCO e eu tenho que 
esperar a decisão da justiça.

(Nesta foto, que foi feita em 1969, mostra o Coronel PM Reginaldo dos Santos na função de Guarda Civil de Terceira Classe, trabalhando no 
CEAGESP (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo), situada na Av. Dr. Gastão Vidigal, 1946 - Vila Leopoldina/SP, e fazendo o 
patrulhamento com vista aos bancos

Edição 108 • Maio de 2019
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NOTÍCIAS  •

O objetivo do projeto é levar aos jovens, noções básicas sobre o trabalho da Polícia Militar

O projeto é realizado em Osasco, atingindo mais de mil alunos do ensino médio

A Base Comunitária de Seguran-
ça da Vila dos Remédios vem promo-
vendo semestralmente, desde 2015, o 
projeto “ Prazer em conhecer”, que 
tem como público-alvo adolescentes 
do ensino médio de escolas públicas 
e estaduais da região. O objetivo do 
projeto é levar aos jovens, noções bá-
sicas sobre o trabalho da Polícia Mili-
tar, compartilhando a responsabilida-
de da segurança pública, mostrando o 
quanto são importantes nesse assunto 
e que podem sim ajudar. Esse proje-
to traz bastante interação entre os 
jovens e policiais, trazendo uma me-
lhora significativa na visão que a so-
ciedade tem da corporação militar. O 
projeto é realizado em Osasco, atin-
gindo mais de 1.000 alunos do ensino 
médio da Região. 

O projeto é aplicado em três fa-
ses, a primeira denominada “Desen-

volvendo a Cidadania”, a segunda 
“Comportamento Seguro” e terceira 
“Fazendo a Diferença”.

A Base Comunitária da Vila dos 
Remédios também vem promovendo 
quinzenalmente, desde 2014, em parce-
ria com a Associação Mantenedora de 
Mães Especiais – AMME, outro pro-
jeto social “Horta na Praça”, que con-
siste na horticultura terapêutica para 
auxiliar o tratamento de pessoas com 
deficiências físicas e intelectuais, ser-
vindo como forma de interação entre a 
Policia Militar e a sociedade local.

O Jornal OSAPAS parabeniza esses 
projetos de tanta importância à socie-
dade, ajudando a construir um futuro 
melhor e cidadãos de bem! Parabéns 
a Base Comunitária de segurança da 
Vila dos Remédios, que vem promo-
vendo ações tão importantes e úteis 
como essas!

O relato abaixo foi realizado pela 
Tenente Coronel Libânia Ferraz Vaz 
Pinto, agradecemos imensamente a 
participação da Tenente nessa edição 
do nosso jornal OSAPAS.

O código Civil Brasileiro afirmava 
que as crianças, as mulheres a os indí-
genas eram relativamente incapazes. No 
dia 12 de maio de 1955 foi criado pelo 
Governador Jânio da Silva Quadros a Po-
licia Feminina sob comando da Dra. Hilda 
Macedo. Ela esteve estagiando na Ingla-
terra para colher subsídios da Formação 
do Policiamento Feminino uniformizado.

A Polícia Feminina, corporação 
uniformizada, prestava serviços assis-
tenciais nas estações Ferroviárias, Ro-
doviárias e Aeroportos, policiando em 
duplas semelhantes à Policial Feminina 
da Inglaterra. Logo foi declarada de 
utilidade pública pela Lei.

O Brasil tem cinco regiões climá-
tica. É um pais multirracional nenhum 
país no mundo tem esta característica. 
O Canadá que tem dois povos Ingleses 
de um lado e Franceses do outro tam-
bém se compara com o Brasil.

As 13 primeiras Policiais pioneiras 

no Brasil foram admiradas pelo mundo 
todo e por todo o Brasil, pois o Estado 
de São Paulo recebe imigrantes e mi-
grantes de todos os países e regiões, 
por isso o Batalhão da Polícia Femini-
na fez parte do roteiro turístico.

A Polícia Feminina apoiou as pri-
meiras damas do País do Estado e mu-
nicípio, incentivou a mulher sair do 
“casulo” e partir para o campo de traba-
lho, ingressar em cursos universitários 
prioritários aos homens, ocupar cargo 
de chefia nas empresas política e lazer.

O emprego da Polícia Feminina se 

fazia mais e mais necessário e se ex-
pandiu pelo interior do Estado de São 
Paulo e todo o Brasil, hoje as forças ar-
madas do Brasil também possuem nos 
seus quadros Polícia Feminina.

A Polícia Feminina do Estado de 
São Paulo participou da formação da 
primeira turma das forças armadas.

A saudosa Dra. Cel. Hilda Macedo, 
nosso eterno agradecimento.

O jornal OSAPAS não poderia dei-
xar de parabenizar essas guerreias que 
são tão importantes {a sociedade e espe-
cialmente aquelas que são mães!

Projetos Sociais da Polícia 
Militar que fazem a diferença!

Comemoração dupla em maio, mês das mães e da Polícia Feminina

Edição 108 • Maio de 2019
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HOMENAGEADA  •

Libânia Ferraz
Vaz Pinto

Pioneira na PM 
feminina, tenente-
coronel atuou 
na assistência a 
migrantes 

A Coronel Libânia Ferraz 
Vaz Pinto, de 74 anos, atuou 
durante 25 anos na Polícia Mili-
tar. Todo este período no grupa-
mento feminino da corporação. 
Natural de Capivari, interior de 
São Paulo, Libânia lecionou 
em sua cidade como professora 
rural em escola de emergência, 
até a unidade ser fechada. “En-
tão vim para São Paulo e in-
gressei na polícia feminina em 
novembro de 1969. Eu tinha 24 
anos, foi quando a polícia femi-
nina se unifi cou com a Guarda 
Civil e passei a ser Classe Dis-
tinta. Em 1970, foi formada a 
PM feminina e eu fui para 1º 
sargento”, contou.

Neste período, Libânia in-

gressou na Academia Militar, 
por meio de concurso público, 
e participou da primeira turma 
do CFO – Quadro Especial de 
Polícia Feminina 72, centro 
responsável pela formação 
das agentes. “Também traba-
lhei no COPOM, lecionei no 
curso de formação de soldado 
em 1980 e 1983 e em 1987 
fui para Assis. Formei uma 
turma de 35 soldados lá. Fui 
promovida a capitão. Retor-
nei para São Paulo e ocupei o 
cargo de major, trabalhei nos 
2º e 5º Batalhão de Polícia 
Feminina”. A tenente-coronel 
se aposentou em 1994 e foi 
condecorada com a Medalha 
Pmzito em 1º grau.

Edição 108 • Maio de 2019

A Coronel Libânia Ferraz gressou na Academia Militar, 
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Libânia se aposentou 
em 1994 e foi condecorada com 
a Medalha Pmzito em 1º grau

ENTREVISTA  •

Edição 108 • Maio de 2019

ATUAÇÃO
Tenente-Coronel, como a senhora 
decidiu entrar para a polícia?

Eu estava prestando vários 
concursos públicos e uma amiga 
me falou da polícia feminina. Fui 
conhecer e prestei, passei. Eu estava 
bem preparada porque ia tentar para 
me efetivar no magistério. Mas, vi 
que era mais vantagem a carreira 
pública na polícia.

Seu trabalho foi mais 
intenso na parte operacional 
ou administrativa?

Fui mais operacional, trabalhei 
em Congonhas, nas estações ferro-
viárias e na rodoviária, que era em 
Guaianases. Fiz ações assistenciais, 
atendimento por telefone no CO-
POM, subcomandante dos batalhões 
(2º e 5º), além de outros locais.

Nesta trajetória na 
corporação, qual a ação 
principal que desenvolveu? 

Na época, São Paulo estava em 
pleno desenvolvimento, período da 
industrialização e vinham muitas 
pessoas das cinco regiões do Brasil 
para a cidade. Desembarcavam nas 
estações e aeroportos e ali eles preci-
savam de orientação. Hoje a polícia 
continua trabalhando nesse sentido 
assistencial. Nós tínhamos triagem e 
encaminhamento para estas pessoas e 
as empresas estavam procurando por 
mão de obra, naquele tempo tinham 
muitas vagas de trabalho.

Qual a sua avaliação sobre o 
governo do presidente Bolsonaro, 
até o momento?

Eu vejo que ele é bem intencio-
nado, o militar ama o Brasil, disci-
plinado porque qualquer lar, país que 
não tiver disciplina não tem como ter 
progresso. Para ter progresso tem que 
ter ordem, nosso país é agrícola, de 

terra boa. Ele está voltando também 
os olhos para o Nordeste e ele está lá 
procurando resolver o problema da 
seca.  Bolsonaro está no governo faz 
pouco tempo, resultado não se colhe 
de uma hora para outra. 

Teve alguma situação 
que te marcou na polícia?

Na rodoviária de fronte da estação 
Sorocabana, um senhor passou com 
uma menina ele tinha ficado recen-
temente viúvo e a sua filha estava 
chorando por falta da mãe. Ofereci 
abrigo, mas ele disse que ia para 
o litoral tentar distrair a filha do 
sofrimento. Ele voltou depois sem a 
menina e disse que não atendeu a mi-
nha orientação quando ofereci apoio 
assistencial e ela morreu afogada na 
praia. E isso me marcou muito. A 
menina tinha cerca de 10 anos.

Como analisa a Polícia Militar?
A polícia é o anjo da guarda da 

população, ela chega onde nenhum 
outro meio chega. Uma pessoa 
passa mal, antes da ambulância 
é a polícia quem está lá, 24h por 
dia ininterruptamente e mesmo na 
reserva continua trabalhando. Temos 
que enaltecer a imagem do policial. 
Agora nós temos que entender que 
vivemos em um país multirracional, 
não é fácil ser policial no Brasil, 
principalmente em São Paulo. 

AGRADECIMENTO
Eu quero agradecer a Doutora 

Hilda Macedo que criou a polí-
cia feminina, ela foi pioneira no 
Estado de São Paulo, no Brasil e na 
América Latina. A polícia feminina 
formou as policiais das forças arma-
das, lecionou para a primeira turma 
e incentivou as mulheres criarem 
coragem e partir para o campo de 
trabalho. A polícia nos encorajáva-
mos a enfrentar o problema.

Vida pessoal
Atualmente, a coronel mora no bairro do Butantã, capital. É casada 
e tem dois filhos adultos, um homem e uma mulher que seguiram 
a carreira de engenheiro elétrico e advocacia, respectivamente. 
Libânia disse que seu filho tentou seguir carreira na polícia, mas não 
foi possível por conta de seu condicionamento físico.



8 Associação Policial de Assistência Social

APAS OSASCO • SAÚDE

A aplicação de flúor é importantíssima pois o 
flúor é um grande aliado no fortalecimento dos 
dentes, favorecendo a formação de cálcio e potássio.

 
O que é aplicação de Flúor?
O flúor é importante na formação dos dentes, 
pois favorece a formação de cálcio e potássio. 
Para a prevenção da cárie é preciso ter o flúor 
presente de forma constante no meio bucal.

Por que aplicar flúor nos dentes?
A aplicação do flúor é importantíssima, pois 
deixa mais forte a superfície do dente (esmalte 
dentário), protegendo-a contra os ataques ácidos 

da placa bacteriana que podem provocar cárie e 
ocasionar lesões mais sérias no dente.
 
Como é feita a aplicação de flúor?
A aplicação do flúor pode ser realizada de 
diversas formas, entre elas, uso de moldeiras, 
aplicação direta nos dentes e o bochecho. Após 
a aplicação é necessário ficar ao menos 30 
minutos sem ingerir alimentos ou líquidos.
 
Quais os riscos de não fazer a 
aplicação de flúor?
• Aparecimento de cáries
• Enfraquecimento do esmalte do dente

Dra. Dra Vanessa Vergara
Agende uma avaliação!

 (11) 3682-0800

O flúor é importante 
na formação 

dos dentes, pois 
favorece a formação 
de cálcio e potássio

Edição 108 • Maio de 2019

Para um 
dente mais 

forte
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ANIVERSARIANTES MAIO
2 ROBERTO ALVES DE MELLO
3 PAULO SERGIO DE SOUZA
3 ABMAEL DE SOUZA PEDROZA
5 JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA
7 MARIA DE L. DE ANDRADE FRANCISCO
9 CLÁUDIO DENÍCIO EUGÊNIO
11 GEREMIAS CLEMENTE DE OLIVEIRA
11 CARLOS AUGUSTO DE CARVALHO FILHO
13 MÁRCIO ADRIANO GUARNIERI
13 NEIVA GONCALVES DE SOUZA
14 ALEXANDRE FRANCISCO
16 EDINÉIA NEVES NOBREGA FOGAÇA
16 MESSIAS CORREA DE JESUS
23 DIRCEU FERRAZ
31 JOSICLEIDE MARTINS SANTANA

ANIVERSARIANTES JUNHO
1 EMÍLIO ALCARAS
1 JOEL PEREIRA DE SOUZA
5 ALEXANDRE MIGUEL DA SILVA
5 CECÍLIA MAS DE OLIVEIRA
7 BENEDITO APARECIDO MACIEL
9 ADRIANA LETÍCIA MELLO FRANCO
11 GUERINO CAETANO RUAS FILHO
12 CLÁUDIA DA SILVA ROSA
14 ANTÔNIO CARLOS MARTINS
15 BEATRIZ APARECIDA ALVES
15 LUCIENE FERREIRA
15 PEDRO MONTEIRO
17 ALAÍDE SANTANA DA SILVA MUNIZ
17 JACINTO GOMES DE ALMEIDA
18 EUDOXIA B. MENDES DE MORAES
19 SILVANA APARECIDA NEGREIROS GAMA
22 BENEDITA JACIRA VICCHINI
23 IVAN MIGUEL
26 RICARDO BATISTA DOS REIS
28 JOSE SEBASTIÃO MIGUEL SOBRINHO
28 PEDRO VIEGAS
29 GILEADE TEIXEIRA LIMA
30 TEREZA FERREIRA DE PAULA QUIRINO
30 VERENICE RIBEIRO DE AGUIAR OLIVEIRA

ANIVERSARIANTES JULHO
1 JOSÉ CARLOS DA SILVA CARVALHAES
1 JEFERSON PHELIPE A. GUIMARAES
2 DANIEL PURCINO DE OLIVEIRA FILHO
3 MARCO ANTÔNIO MATSUMOTO DA SILVA
3 SENHORINHA SANTIAGO DA CONCEIÇÃO
4 CARLOS DEMÉTRIO DOS SANTOS RAMIRO
6 REGINALDO DOS SANTOS
8 JOSE BENEDITO BERGAMINO
10 SIRLEI KRISIAK DE OLIVEIRA
14 ELAINE APARECIDA DIAS DE NOVAIS
16 MARIA JÚLIA BUENO
17 FLÁVIO COSTA LIMA
20 MARCOS ANTÔNIO URTADO
25 ALZIRA FRANCISCA DO NASCIMENTO
25 KALYAN AUGUSTO G. DE ALMEIDA
27 ALCIONE NICANOR DA SILVA SANTOS
28 JOSÉ JAIRO FELIX DE BARROS
28 ADEJUNIOR DALBEN

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

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!

Edição 108 • Maio de 2019
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BioSaúde em parceria com a APAS!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

Edição 108 • Maio de 2019
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Valores 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

Edição 108 • Maio de 2019
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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!

Acesso á Rede Credenciada
Agendamento de Consultas

2º Via de Boletos
Telefones de contato

Acesso á Rede Credenciada
Agendamento de Consultas

2º Via de Boletos
Telefones de contato

Além de clínicas, laboratórios e muito mais!Além de clínicas, laboratórios e muito mais!Além de clínicas, laboratórios e muito mais!Além de clínicas, laboratórios e muito mais!

25%
Cliente BioSaúde tem até

de descontos
em medicamentos

BioSaúde
ANS: 40296-6

Edição 108 • Maio de 2019


