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REPRESENTAÇÃO SUL DE CARA NOVA

A LUTA PARA GARANTIR O 
DIREITO E A HONRA  DO 

MARIDO FALECIDO

ATENDIMENTO 
JURÍDICO AGORA  

EM MAIS 11 
CIDADES 

VOCÊ 
SABIA 
QUE TEM 
DIREITO A 
GUINCHO?

NOVOS 
PARCEIROS DA 

APMDFESP
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PARA MELHOR ATENDER AOS 
ASSOCIADOS DA ZONA SUL
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Campinas 
Claudemir Roque Gomes
Av. Dr. Carlos de Campos, 723 
Vila Industrial 
Fone (19) 3233-1448 
         (19) 3232-8210
Mogi das Cruzes 
Claudinei Guimarães Simões
Rua José Maria de Albuquerque 
Freitas, 239    Mogilar  
Fone (11) 4726-5805 
         (11) 4798 1146
Santos 
Marcos Pereira Baessa
Av. Cel. Joaquim Montenegro, 334 – 
Ponta da Praia canal 6   
Fone (13) 3223-6766
         (13) 3223-6583
Zona Leste 
Mauro Rodrigues de Almeida
Rua José Miguel Ackel, 115 Penha - 
Próx. CPA M 4 
São Paulo – (11) 2227-1148
Zona Sul 
Ricieri Guimarães de 
Carvalho
Rua Dr. Rubens Gomes 
Bueno, 193  
Santo Amaro – São Paulo – 
Fone (11) 2337-2270
Zona Oeste
Rogério Praxedes Marcolino
Av. Corifeu de Azevedo 
Marques, 4082 – CPAM-5 – 
São Paulo –  
Fone (11) 3714-4763

Expediente

Representantes
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APMDFESP - Sede 
Rua Adolfo Samuel, 14 – 

Jardim Santa Inês – 
CEP 02418-100  

Tel. (11) 2262-9500 ou 
0800-7278090

 www.apmdfesp.com.br
Facebook: 

@apmdfespcentral            
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Magdalena Bonfiglioli  mtb 11802
Jessy House Serviços e Produções
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SOS Comunicação  2742 3170 
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PrimeColors Fone: 2229-0335

“As matérias publicadas neste Informa-
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DIRETORIA EXECUTIVA
Antônio Figueiredo Sobrinho -    Presidente
Wladimir Garcia de Menezes -    Vice-Presidente
Renato Saletti Santos -                           Secretário Geral
Edson Rodrigues dos Santos -               Diretor Financeiro
Roberto Batista Carneiro -          Diretor Social
Romildo Pytel -                           Diretor Jurídico
Alexandre Miragaia de Araújo -  Diretor de Patrimônio
Airton Belmiro da Silva -             Diretor de Clínicas e Reabilitação
Elisa Guskuma Henna  -             Diretora de Esporte, Cultura, Lazer  
                                                                      e Relações Públicas
Elcio Inocente -                           Diretor de Interior

CONSELHO FISCAL
Jair Carlos dos Santos Sá Teles -           Presidente                   
Josué Rosendo da Silva -                       Secretário 
Elaine Cristina de Oliveira Bonalume -    Membro                          
Walmir do Nascimento -                          Membro                               
Joaquim Soares de Oliveira Junior -       Membro        
Márcio Roberto Dias Feitosa -                Suplente                 
Luiz Carlos dos Santos -                         Suplente                              
Márcio Veronese dos Santos -                Suplente                    

CONSELHO DELIBERATIVO
Tércio Bispo Molica    -                           Presidente                                
José Ricardo Barssuglio de Oliveira -     Secretário           
Olinto Pimenta da Silva  -                        Membro                             
Antônio Carlos dos Santos -                   Membro               
Luiz Antônio Gonzáles -                          Membro            
José Carlos Lopes -                                Suplente                 
Julio Cesar da Silva  -                             Suplente                         
Marcelo do Prado Manfredo -                 Suplente

Palavra do Presidente

Antonio Figueiredo Sobrinho
Presidente da APMDFESP

                 Caro Associado:

Uma associação pode ter muitos fins: pode ser uma entidade recreativa, que prioriza questões 
trabalhistas, ou que está na linha de frente de todas as discussões políticas. 

A nossa Associação não foge à luta quando a questão é o salário e a melhoria das condições de 
trabalho do policial militar, tem várias parcerias para melhorar a qualidade de vida do associado e seus 
familiares e cumpre com sua responsabilidade social, mas a nossa prioridade é o atendimento de saúde 
complementar e o atendimento social àqueles que perderam a mobilidade e não conseguem sequer buscar o 
material hospitalar de uso contínuo em nossas sedes.

Parece pouco? Folheie o nosso informativo. Imagine o que significa receber a visita de nossos diretores 
levando o que você precisa e não pode comprar, e ainda fazer a sua barba, um carinho que não tem preço.

Na sede central e em nossas representações, atendemos centenas de 
pacientes, em busca de uma reabilitação física, psicológica e emocional que, no 
caso do Policial Militar, o Estado deveria oferecer, mas ele só pode contar com a 
APMDFESP, ou melhor, com você, que todos os meses garante sua contribuição e 
confia no nosso trabalho.

Fazemos ainda o que hoje em dia poucos fazem: respeitamos a trajetória 
de vida dos nossos irmãos de farda. Leia a história do 1º Sargento Mateus de 
Oliveira e da luta de sua jovem esposa, Renata Silva de Oliveira. Nós acreditamos 
no merecimento dele, mesmo após sua morte. O final desse esforço conjunto está 
nas páginas seguintes. 

Nós não fazemos barulho. Construímos histórias. Histórias de vida de gente 
corajosa. Todas juntas, formam a nossa história, e você é o protagonista. Tenha 
orgulho de fazer parte da APMDFESP, porque levamos o seu abraço a cada 
paciente que visitamos. 

Parece pouco?
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4 Departamento Jurídico

“Para nós, é uma 
questão de 

honra”
afirma a esposa

Eram  05h20min do dia 
10 de dezembro de 2017 quando 
um motorista embriagado entrou 
na contramão e atingiu de frente 
o 1º Sargento da Polícia Militar 
Mateus de Oliveira. Ele estava 
fardado, indo para o trabalho, no 
26º BPM/M.  Sua escala naquele 
dia seria das 06:00 às 18:00 
horas. Mas ele morreu no local do 
acidente. Mesmo assim, estando 
“in itinere” como prevê o Artigo 1º 
do Decreto 20.218/82, a Comissão 
de Promoções de Praças negou a 
promoção a Subtenente, alegando 
que o militar “não estava no 
exercício de função policial” no 
momento do acidente.

“Seria muito injusto”, diz 
Renata Silva de Oliveira, a esposa 
de Mateus.

“Estávamos casados há 
13 anos, eu acompanhei o tanto 
que ele se dedicou. Meu marido 
estudou muito, batalhou muito. 
O objetivo dele era chegar a 
subtenente”.

Mateus era segurado da 
APMDFESP e nossa entidade 
providenciou todo o sepultamento. 
Renata esteve aqui para as 
providências burocráticas e 

JURÍDICO CONSEGUE PROMOÇÃO “POST MORTEM” 

ESPOSA VEIO EM BUSCA DE JUSTIÇA PELA LUTA DO MARIDO 
DURANTE TODA A CARREIRA DELE

recebeu orientações de um dos 
nossos divulgadores e presidente 
do conselho fiscal, Jair Carlos 
dos Santos Sá Teles. “Eu estava 
totalmente perdida, pra dizer a 
verdade”, reconhece Renata. 
A partir da conversa com Jair, 
tomou uma decisão: associou-se 
à APMDFESP e foi imediatamente 

procurar o nosso 
departamento jurídico, 
onde foi atendida pelo dr. 
Luiz Carlos Gralho. Entrou 
com uma ação pedindo a 
promoção “post mortem”. 
E foi vitoriosa.

A juíza de direito 
do juizado especial cível 
do foro de Jarinu, Dra. 
Isadora Botti Beraldo 
Montezano, promoveu o 

policial militar Mateus de Oliveira 
para o posto de Subtenente e 
determinou o reajuste da pensão 
com os vencimentos integrais a 
que teria direito ao completar 30 
anos de serviço. Cabe recurso, 
mas Renata – e sua filhinha 
Rhayssa, de 10 anos – não vão 
desistir. “Para nós, é uma questão 
de honra”, afirma a esposa 
dedicada.

Para nós, da APMDFESP, 
também.

Dr. Luiz 
Carlos 
Gralho
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Dr Heitor Rodrigues – São José do Rio Preto

R. Rubião Junior, 3231 – Centro –
hrodriguesdelima@hotmail.com
heitor@capano.adv.br      
(17) 99621-8255      (17) 3353-9861 escritório

Dra Maria Luiza  -        Registro    

Rua Martins Coelho, 327 - Centro 
(13) 3844-3466

Dra Juliana Bonomi -  Santo André

Rua Dona Carlota, 210 – Centro 
– Santo André SP   
(11) 4990-0800 escritório

Dr Carlos Celoni -  Araçatuba

R. Euclides da Cunha, 155
Vl São Paulo
(18) 3608-5349 escritório

Dr Evaldo Viedma – Sorocaba

Rua Raimundo Correa, 11 sl 6
Serrado   
(15) 99703-5546 celular  (15) 3021-7144

Dra. Keythian Fernandes Pinto       - Marília

Rua Sete de Setembro, 646   Alto Cafezal 
(14) 3454-2177 escritório

Dr Dr. Nelson  -  Bauru

R Padre João, 1- 31 - 
Alça da Cidade – Bauru          
(14) 3227-3036 escritório

Dr. Roberto Gilberti Stringheta 
                                        Presidente Prudente

Av da Saudade , 535 sl 60 – 
(18) 3908-3158 escritório

Dr Marcelo Kajiura – São Jose dos Campos

R. Euclides da Cunha, 15  
Jardim Maringa – São José dos Campos               
(12) 9765-8131 celular
(12) 3308-9042 escritórioDra Lourdes Carvalho - Araraquara

R. Itália, 2553    Centro  
Cep 14801-350
lourdes@lourdesadvogados.adv.br 
(16) 3397-9080 escritório

Dr Ricardo Ibelli – Ribeirão Preto

Rua Jose Bianchi, 555, sl 1407 e 1408, 14 andar
Nova Ribeirânia – Ribeirão Preto – Cep 14096-
730                              
(16) 3967-2288 escritório   (16) 3967-1406

A APMDFESP, sempre pensando em 
facilitar a assistência aos seus associados, está 
disponibilizando  atendimento jurídico em mais 11 
cidades no interior do Estado, além da sede central e 
de suas cinco representações. 

Consulte a cidade mais próxima de sua base ou 
residência e agende seu horário.

ATENDIMENTO JURÍDICO 
AGORA  EM MAIS 11 CIDADES 
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Sem dúvidas, o que importa no final das contas é o atendimento, os materiais doados, as 
necessidades atendidas. Mas quem não gosta de chegar na Associação – que é de todos os associados – 
e ser recebido num ambiente agradável, limpo, organizado e bem cuidado?

A manutenção de cada uma de nossas representações também é responsabilidade da APMDFESP, 
para oferecer uma recepção digna e garantir a segurança de todos.

Por isso, a APMDFESP – SUL passou por uma necessária reforma, sob a supervisão de nosso 
representante Ricieri Guimarães de Carvalho, e o resultado do trabalho você confere agora.

PARA MELHOR ATENDER AOS 
ASSOCIADOS DA ZONA SUL

ANTES DEPOIS
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O HERÓI DA RESISTÊNCIA

JOÃO,

João Carlos de Oliveira tinha apenas 23 anos quando 
voltava de um “bico”, na Rodovia Regis Bittencourt, com mais 

três companheiros do 3º BPM/M dentro de um carro,  
e foi atirado numa ribanceira por um caminhão 

desgovernado. Eles rolaram 40 metros e João ficou 
tetraplégico. O soldado Hamilton dos Santos, 

também nosso associado, ficou paraplégico. 
As dificuldades não pararam por aí. Mas este 
ano, quando faz 23 anos que ele sofreu o 
acidente, João Carlos nos ensina o segredo 
da sobrevivência: “Eu não desisto nunca!”

Foi na cidade de Quatro Barras, no 
Paraná, que João sofreu as primeiras cirurgias. 
Alguma coisa não deu muito certo, ele perdeu a 
articulação do quadril, o tronco já não dobrava 
mais. De volta a São Paulo, no Hospital da 

Polícia Militar, novas cirurgias foram feitas mas ele teve muitas infecções. Nos anos de 
2003 e 2004, suas pernas foram amputadas. 

Tudo ficou mais difícil. “Eu precisava de tudo: cadeira de banho, 
cadeira de rodas, curativos, materiais 
hospitalares, fraldas. A APMDFESP me assiste 
há mais de 20 anos. Não tenho absolutamente 
nada a reclamar. Tudo o que foi pedido foi 
atendido. Recentemente precisei de aparelhos 
auditivos. Nunca me negaram nada”, diz João 
Carlos.

Ele também retira os materiais para o 
amigo Hamilton dos Santos, aquele que estava 
no carro acidentado, e hoje vive no interior do 
Estado. 

Com todas as dificuldades, está feliz por conseguir 
contornar as infecções, por ter a ajuda da APMDFESP, 
por ter vivido mais 23 anos depois de quase perder a vida 
justamente quando tinha 23 anos de idade. Para João, é 
resistir sempre, e desistir jamais.

João Carlos e o 
diretor Alexandre 
Miragaia, entregando 
materiais de primeira 
necessidade para 
acamados e 
cadeirantes
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ASSOCIADO 
DA APMDFESP NÃO FICA
 COM O CARRO PARADO 

NA RUA
Você sabia que tem direito a guincho? 
Se você é assegurado, tem direito ao 

guincho duas vezes ao ano, bastando ligar 
para 0800 0261900. Mas atenção: a ICATU 
não guincha automóveis com mais de 12 anos 
de fabricação nem motocicletas. Contudo, 
como associado, você tem direito a guincho 
por reembolso, também duas vezes ao ano. 
Pode contratar qualquer guincho, rebocar 
seu carro até 100 km, sem limite de idade 
do veículo e, mediante apresentação de nota 
fiscal, será ressarcido no valor de até  R$ 
352,00. Caso você possua uma motocicleta, o 
valor de reembolso é de até R$ 248,00. Ligue: 
0800 702 8092. 

Esse benefício faz parte de um seguro 
mais amplo que a APMDFESP oferece a todos 
os seus associados, incluindo coberturas 
por morte acidental  de R$ 50.000,00, auxílio 
funeral para o titular de R$ 3.300,00 e um 
valor reembolsável de R$ 2.200,00 para o 
cônjuge e filhos de até 21 anos.                          

O QUE A APMDFESP 
OFERECE:

Fisioterapia
Fonoaudiologia                                            

Terapia Ocupacional                                    
Psicologia   

Psicopedagogia                                                   
Hidroterapia                                               
Equoterapia                                                                                                              
Acupuntura                                                   

Fisiatra
                                                           

Atendimento Jurídico

Curso de Mergulho
Esporte e lazer

Assistência Social
Doação de cestas básicas

Empréstimo/doação de cadeiras 
de rodas e de banho,

muletas, bengalas, camas 
hospitalares e andadores

Doação de fraldas e materiais 
hospitalares

Auxílios natalidade e funeral

 
Além de parcerias com:

 
        Clínicas odontológicas 

Farmácia                                               
Ótica                                                      

Agência de viagem                                
Aparelhos auditivos                              
Pilates e massagem                               

Despachantes
Casas de repouso

Seguros de automóveis
Laboratórios

Escolas de idiomas
Adaptação de automóveis

Contabilidade
Aparelhos ortopédicos

Manutenção de 
armas de fogo
Peças, pneus 
e acessórios 
para autos        

Hotéis e pousadas

VISITAS NA SEDE 

O Senador Major Olímpio 
visitou dia 7 de março, a 
APMDFESP, foi recebido pelo 
Presidente Antonio Figueiredo 
Sobrinho, responsáveis do 
Departamento Jurídico, os 
doutores Fernando Capano e 
Leonardo Passafaro, diretores, 
representantes regionais e 
conselheiros.

Além de ouvir sobre o 
trabalho realizado na entidade e 
as dificuldades enfrentadas, ele 
aproveitou para explicar como 
andam os trabalhos no Congresso 
sobre a reforma da Previdência. 

 
O Deputado Federal Coronel 

Tadeu, eleito no pleito de outubro 
passado, visitou a APMDFESP no 
dia 22 de fevereiro, e foi recebido 
pelo Presidente Antonio Figueiredo 
Sobrinho, diretores, além dos 
nossos representantes regionais.

Cel Tadeu veio esclarecer 
como estão as discussões sobre 
a previdência dos militares, ainda 
bastante nebulosas.
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A APMDFESP está com dois novos parceiros que podem ser de muito interesse para nossos associados. 
Um deles é um curso preparatório para concursos públicos, em especial para a Polícia Militar. O outro é uma 
empresa que cria e desenvolve produtos para pessoa com deficiências neuromotoras, que venceu duas vezes o 
Prêmio Invento Nacional  Governador do Estado. Conheça os novos parceiros.

O Curso Palestra Gratuita existe desde 2001, atuando no ramo de cursos preparatórios e já ajudou mais de 
17mil alunos a conquistarem a posse nos concursos da área de Segurança Pública. 

 Atualmente a escola oferece cursos preparatórios (presenciais/on-line) para a fase escrita do concurso 
de Soldado PM e Oficial da Academia do Barro Branco e o curso preparatório para o Teste de Aptidão Física 
(TAF) dos concursos. O Palestra Gratuita ministra  também o Curso de Desenvolvimento Pessoal, voltado para 
o auto aprimoramento, visando melhorar a qualidade da saúde mental dos candidatos, desenvolvendo novas 
habilidades e qualidades. E em breve dará início aos cursos preparatórios para Cabo PM e Sargento PM. O 

lema  utilizado da escola é
"Candidato preparado é 

candidato Aprovado".
A Expansão foi fundada 

em 1990 e é pioneira e 
referência em equipamentos 
nas áreas terapêutica e 
assistiva como: adequação 
postural, estabilizadores 
verticais, andadores, 
facilitadores e posicionadores  
e órteses tubulares.

Oferece sistemas 
posturais completos para 
o sentar, ficar em pé e 
andar, variedade de órteses 
tubulares desenvolvidas para 
fácil manuseio e recursos 
assistivos para inclusão, 
acessibilidade, vida diária 
e escolar. A Expansão vai 
oferecer treinamento aos 
profissionais da APMDFESP 
para o correto manuseio de 
seus produtos.

NOVOS 
PARCEIROS DA 

APMDFESP
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Representantes 
da APMDFESP 

percorreram 
centenas de 
quilômetros 

para entregar 
os materiais 

hospitalares de 
uso contínuo 

para os 
associados.

ATENDIMENTO SOCIAL

Alcides Cicero da Silva -
Assis

Alcides 
Cicero da 
Silva -
Assis

Sr. José Salgado de 
Vasconcelos, recebeu 
o material e o carinho 
e solidariedade do 
nosso representante 
Claudinei Guimarães.

Associada Sônia 
Marília

Filha da Associada 
Sônia 
Marília

Ana do Socorro - Presidente Prudente

Faça chuva ou faça sol, ainda que para muitos seja 
feriado, nossa incansável equipe de atendimento aos 
associados impossibilitados de buscar seu material 
de uso contínuo não mede esforços para ir até eles, 
levando tudo o que é necessário para garantir uma 

melhor qualidade de vida. Fraldas, material para 
curativos, sondas, cestas básicas e tudo o 
que muitas vezes o rendimento deles não 
pode comprar chega junto com a visita 
cordial, o abraço e um sorriso que traz 

esperança e amizade.
Roberto Batista Carneiro, nosso Diretor 

Social; 
Claudinei Guimarães Simões, o 

Representante de Mogi das Cruzes;
José Carlos Lopes, 

1º Suplente do 
Conselho 

Deliberativo.
Pra esse 

trio, não tem 
tempo ruim!

SEM TEMPO RUIM
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solidariedade

O 3º Sargento Jair Donizete Jamarini se recorda de ter se associado à 
APMDFESP, em 2011, porque a mãe necessitou de assistência e aqui ele 
encontrou o que precisava. Depois continuou contribuindo, porque queria 
ajudar os irmãos de farda. A esposa, Dona Maria Teresa Toyama, todos os 
meses diz a ele: “Jair, olha lá a mensalidade da Associação, a gente não pode 
deixar de contribuir!” 

Em outras ocasiões também precisou de apoio da Associação, que sempre 
esteve pronta para dar o auxílio necessário.

Quando os materiais que o casal tinha em casa já não estavam mais sendo 
utilizados, mesmo os que eles próprios haviam adquirido com a enfermidade 
da sogra, Seu Jair e Dona Maria Tereza reuniram tudo o que tinham nos 
armários e poderia ter utilidade para a Associação e fizeram uma doação, pois 
se lembraram de quem um dia esteve ao lado deles.

Trouxeram quatro coletes salva-vidas adulto, dois coletes salva-vidas 
infantis, uma cadeira de rodas novinha, duas bengalas de madeira , uma 
bengala de quatro apoios e pacotes de fraldas geriátricas. 

Outros associados seguramente farão bom uso. E nós agradecemos o 
desapego e a generosidade. Àquele que pensa no próximo e compartilha, 
nunca faltará.

Seu Jair se lembrou de nós!

Associados da 
APMDFESP
podem contar com os 
advogados do 
Departamento Jurídico 
nas áreas 
• Civil, 
• Criminal, 
• Trabalhista, 
• Familiar e 
• Administrativo 
(somente na sede)
Confira os dias e 
horários.
SEDE
segunda, quarta e 
sexta-feira 
das 9h às 12h
  Administrativo
terça e quinta-feira
das 9h às 12h

Zona Leste
• Atendimento: 
terça e quinta-feira, 
das 9h às 12h
Zona Sul
• Atendimento:
terça e quinta-feira, 
das 9 às 12h.
Zona Oeste
• Atendimento: 
terça e quinta-feira, 
das 9h às 12h.
Mogi das Cruzes
• Atendimento:
terça e quinta-feira, 
das 9h às 12h.
Campinas
• Atendimento: 
terça, quarta e quinta-
- feira, das 9h às 12h.
Santos
• Atendimento: 
segunda e quinta-feira, 
das 9h às 12h. 

Os horários podem 
sofrer alterações sem 
aviso prévio, portanto, 
confirme através dos 
telefones na página 2

Horário de 
 funcionamento 
Departamento 

Jurídico 

ASSOCIE-SE A
APMDFESP E

CONHEÇA O NOSSO
CLUBE DE VANTAGENS

E DESCONTOS

MAIORES INFORMAÇÕES
TEL.: 2262 9500 




