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A pandemia ainda é uma realidade, 
impõe alterações no nosso dia a dia, 
nos assusta, mas não podemos desani-
mar. Vamos seguir firmes e confiantes. 
Desde o início de toda essa situação, 
a APMDFESP sempre esteve ao lado 
do associado, quer seja para entrega de 
materiais, equipamentos ou para orien-
tação com profissionais da área jurídica 
e da saúde. Os demais departamentos 
também ficaram à disposição durante 
todo o período. 

Voltamos à nossa rotina de aten-
dimento presencial, seguindo todas as recomenda-
ções para preservar a saúde e bem-estar dos nossos 
associados, profissionais e colaboradores. Pacientes 
acima de 60 anos que passam com os psicólogos 
continuam com acompanhamento online. Nosso 
trabalho sério permanece para que todas as deman-

das sejam atendidas, pois você é nos-
sa prioridade. Ficamos felizes quando 
percebemos que muitos associados 
seguem adiante com nosso suporte.

Mais um informativo que mostra um 
pouco da atuação da nossa Entidade. 
Em agosto, realizamos a Assembleia 
Geral Extraordinária que aprovou, por 
unanimidade, proposta para ajuizar 
duas ações coletivas. Muitos outros 
assuntos também são destaques nesta 
edição. 

Mesmo diante de tantos impactos na vida de muitas 
pessoas, problemas, tantas incertezas, vamos ser cau-
telosos e fazer a nossa parte. Todo esse momento 
nos mostra o quanto é importante estarmos prepa-
rados para as adversidades. Não vamos perder a fé a 
esperança. Que Deus nos proteja e nos dê sabedoria.

Forte abraço,
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Retorno do atendimento presencial 
na Fisioterapia e Terapia Ocupacional

F isioterapeutas, tanto na Sede quanto nas 
Representações, e terapeutas ocupacionais retornaram 
o atendimento presencial, tomando todas as medidas para 
evitar o risco de contágio pela Covid-19.  Pacientes acima 
de 60 anos ou que apresentam comorbidades, como 
diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, obesidade, não 
devem comparecer às sessões no momento.

A mudança de hábitos é fundamental para garantir 
a saúde e bem-estar do associado e do profissional. A 
Entidade segue normas de segurança e higiene, como 
uso de máscara e álcool em gel, para a retomada das 
atividades.

Fisioterapia Aquática

Os atendimentos na fisioterapia aquática estavam 
suspensos por conta da pandemia, mas a fisioterapeuta 
Allane Santos também voltou a receber pacientes tomando 
os devidos cuidados. O ambiente precisou se adaptar 
ao novo momento para garantir a segurança de todos.

A Piscina Terapêutica dispõe de recursos para 
acessibilidade de cadeirantes e pessoas com dificuldade de 
locomoção. Para as atividades na água, o uso de máscara 
específica é obrigatório. Atendimentos acontecem em 
sessões individuais às segundas, terças e quintas-feiras, 
das 12h às 18h, e às quartas e sextas, das 8h às 14h.

A terapia em grupo, que é feita pela terapeuta 
ocupacional Patrícia Tamie, continua suspensa.

 Vale ressaltar que toda a área da piscina, os acessórios, 
flutuadores são higienizados antes e após a sessão.

Fisio Karen Horii e Cap.PM Márcia de Mello

Fisio 
Letícia Neves e 
Sgt Júlio Cesar 

Deolindo

Cb PM
 Eliete Petrorenzo 

e fisio Allane Santos

Gildeon Santos Silva

Fisio 
Bruno Dantas 

e Sd PM Joyce 
Poplavski
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Em Assembleia Geral Extraor-
dinária realizada na sede da APMD-
FESP, dia 12 de agosto, associados 
aprovaram, por unanimidade, pro-
posta para ajuizar duas ações coleti-
vas.

Uma delas contra os efeitos da 
Lei 13.954/2019, que reestruturou a 
reforma da Previdência dos militares 
e estabelece cobrança de alíquota na 
razão de 9,5% sobre a remunera-
ção integral dos servidores, incluindo 
aposentados e pensionistas.

“A reforma tem causado muitos 
problemas e chegamos a conclusão 
que essa ação é viável. A aplicação 
do desconto com a alíquota de 9,5% 
é uma imposição bastante complexa 
e ruim para nossos associados, por-
que traz uma espécie de contribui-
ção de caráter confiscatório, o que é 
vedado pela Constituição”, explicou 
o advogado Fernando Capano.

A segunda é em face dos efeitos 
da Lei 173/2020, que proíbe a con-

Assembleia aprova propositura de duas ações coletivas

cessão, a qualquer título, de vanta-
gem, aumento, reajuste ou adequa-
ção de remuneração dos servidores, 
no período compreendido entre 
maio de 2020 e dezembro de 2021, 
em evidente prejuízo aos trabalha-
dores públicos.

A assembleia contou com a par-
ticipação do presidente Antonio 

A aplicação da 
alíquota de 9,5% 
é ruim para 
os associados 

Figueiredo Sobrinho, do vice-presi-
dente Wladimir Garcia de Menezes, 
do secretário geral Renato Saletti 
Santos, da Diretoria Executiva, além 
dos presidentes do Conselho Deli-
berativo, Major Tércio Bispo Molica, 
e do Conselho Fiscal, Jair Carlos dos 
Santos Sá Teles, demais conselhei-
ros, associados e representantes. 
Também estiveram no encontro os 
coordenadores do Departamento 
Jurídico, Dr. Fernando Capano e Dr. 
Leonardo Passafaro.

Reunião seguiu todos os cuidados 
e distanciamento social necessário 
para a proteção e segurança dos as-
sociados.

Policiais do Gabinete de Treinamento do Comando de Policiamento 
Rodoviário – GT/CPRv doaram para a APMDFESP 200 garrafas pet cheias de 
lacres de latas de alumínio. A entrega foi feita para o presidente do Conselho 
Fiscal, Jair Sá Teles.

Todo o material da ação solidária pode ser trocado por cadeiras de rodas, 
equipamento tão necessário para os associados. A doação foi feita pelo Cb PM 
Alexandre, Cb PM Rogério Peres, Sd PM 2ª Cl Larissa e Sd PM 2ª Cl Helen.

A APMDFESP agradece o apoio dos PMs no movimento solidário.

PMs entregam
lacres de 
alumínio



5

A pequena Luíza Rodrigues, de 
1 ano, recebeu da APMDFESP um 
parapodium, equipamento  que vai 
auxiliá-la no tratamento. A criança, 
filha do associado CB PM Willians 
de Souza Guerreiro, sofre desde 
os 5 meses de Lisencefalia, uma 
má formação cerebral, que agravou 
para a Síndrome de West, um tipo 
de epilepsia que provoca atraso no 
desenvolvimento.

Ao saber que ia precisar comprar 
o aparelho para a filha, o associado 
ficou bastante preocupado por con-
ta da situação financeira, mas lem-
brou da assistência que a Entidade 
deu para o avô e entrou em con-
tato com o representante da APM-
DFESP Sul, Ricieri Guimarães. Após 
relatar o problema, o representante 
se disponibilizou para ajudar e o po-
licial conseguiu apoio da Associação 
para a compra do equipamento. 

“Falei com o senhor Ricieri, que 
me recebeu e acolheu muito bem. 

Associado agradece doação de aparelho para filha

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 de materiais, 

como cadeiras de 
rodas e de banho,

muletas, bengalas, camas 
hospitalares e andadores

Doação de fraldas 
geriátricas 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

   Hotéis e pousadas

Após entrar em contato com a central, 
ele me informou que a APMDFESP 
não tinha esse aparelho disponível, 
mas que a Entidade iria providenciar 
e fazer a doação. Não pude esconder 
minha alegria em receber a notícia”, 
disse Willians. 

O associado contou que ficou 
emocionado ao ver a criança em pé 
no aparelho (que ainda está sendo 
confeccionado) e agradeceu a ajuda 
que recebeu da Entidade. 

“Senti uma emoção sem tama-
nho, pois não imaginaria que um 
dia a veria em pé. Mesmo utilizan-
do esse aparelho, nosso coração 
se encheu de alegria e esperança, 
pois vimos que há a possibilidade de 
um dia ela ainda vir a andar. Enfim, 
quero agradecer imensamente o 
senhor Ricieri e toda a APMDFESP, 
que possui colaboradores muito 
dedicados, profissionais e com um 
excelente coração. Hoje a Associa-
ção é nossa segunda casa e somos 
totalmente agradecidos por tudo 
que faz por nós. Desde minha for-
mação, vejo o quanto essa Entidade 
tem feito pelos policiais necessita-
dos, mesmo para os que não eram 
sócios. Sonhamos intensamente 
com o impossível e a APMDFESP 
fornece a fé e esperança”, afirmou. 

Na Sede, Luíza faz tratamento às 
quintas-feiras com a fisioterapeuta 
Michelle Donina.
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Cb PM Eliete Petrorenzo  9º BPM/M 

APOIO DURANTE A PANDEMIA 
7

1° Sgt PM Adriano e Cb PM Beatriz
37º BPM/M

Eu, Sgt Adriano e minha esposa Cb Bea-
triz, ambos do 37º BPMM, gostaríamos de 
agradecer imensamente a APMDEFESP pelo 
pronto apoio que deram ao meu pai, após 
uma cirurgia de amputação de membro. 

O Sr. Ricieri, da representação Sul, e Sr. 
Praxedes, da filial Oeste, CPAM5, nos aju-

daram fornecendo materiais para curativos, fraldas, cama hospitalar, bem 
como colchão casca de ovo, devido o estado debilitado do meu genitor. 
Só temos a agradecer imensamente a todos e a Associação que tanto nos 
ajuda. Esta, sim, sempre faz a diferença e nos ampara nos momentos de 
dificuldades.

APMDFESP
LADO A LADO COM VOCÊ NAS 

BATALHAS MAIS DIFÍCEIS

1º Sgt Res. PM Rialindo 
Guimarães - 29º BPM/M 

Após uma palestra na unidade 
a qual pertencia, me associei em 2014 e 
tive a oportunidade de visitar e conhecer 
o trabalho valoroso que é desempenha-
do por todos que ali trabalham. 

Não obstante a isso, em meados de 
2016 após problemas pessoais, fui aco-
lhido por esta Associação a qual me re-
cebeu com os braços abertos. O interes-
sante foi que todos pareciam estar vivendo meu problema, pois estavam 
presente comigo. O profissionalismo das equipes especializadas trouxe a 
mim força, tranquilidade e confiança durante todo o tratamento, até terem 
a certeza que eu já estava pronto para voltar ao meu cotidiano. Neste pe-
ríodo, tomaram conhecimento que meu enteado passa por um momento 
de conflito emocional e interno e não pensaram duas vezes - trouxeram e 
acolheram ele para um setor responsável, iniciando ali o tratamento perdu-
rando até os dias atuais. 

Não poderia deixar de expressar minha gratidão nesta oportunidade de 
falar um pouco sobre a APMDFESP. O mais importante a relatar é que, 
após conhecer o trabalho desta Associação, fiz questão de me associar e 
ter a certeza que minha contribuição somada a outras iria auxiliar muitos 
amigos de farda e seus familiares, e no final de tudo o maior favorecido 
acabou sendo eu e minha família. 

Por tudo que vi e conheci, convido a todos que ainda não são associados 
a visitar uma unidade da APMDFESP para conhecer o trabalho desenvolvi-
do e manter essa chama acesa a qual vem iluminando os caminhos de mui-
tas pessoas no decorrer de sua fundação. Obrigado APMDFESP, obrigado 
efetivo APMDFESP por estarem presente nestes momentos difíceis que 
passamos e por ser uma família para nós.

   Quero agradecer essa renomada Associação 
(APMDFESP) na pessoa do representante Ricieri. 
Ele labuta arduamente na regional da Zona Sul para 
atender as demandas dos associados.

Ao saber da necessidade do meu filho, que esta-
va internado no Hospital Cruz Azul há 6 meses e só 
poderia sair fazendo uso do aparelho BIPAP, Ricieri 

entrou em contato comigo e passou toda a orientação para mostrar o 
processo de como a Associação poderia comprar o equipamento.

Diante de toda essa atenção, gostaria de agradecê-lo pela dedicação e 
por não medir esforços para ajudar os irmãos de farda e familiares.

Sou associada a APMDEFESP há 
alguns anos e sempre fui assistida e 
bem assessorada. 

Quero agradecer o excelente 
serviço prestado por toda a equipe 
desta séria e prestativa Associação 
e evidenciar meu elogio em mérito 
profissional ao advogado Dr. Rafael 
Gomes, pela seriedade, profissiona-
lismo, competência e dedicação ao 
que tange no cumprimento do seu 
dever.

Ele sempre esteve disposto a me 
orientar e ajudar.

Cb PM Iva Custódio  - 1º BPM/M

Quero parabenizar e agradecer a esta 
Associaçao tão abençoada por Deus e 
me ajuda tanto, pois tenho um esposo 
diabético com 5 dedos amputados.

Necessitei de muitos curativos e a 
APMDFESP nunca me deixou na mão. 

Sempre fui muito bem atendida pelo sr. Ricieri e quando meu marido 
infartou tive apoio. Muito obrigada de coração! Que Deus ilumine todos.

Sou a CB PM Eliete, pertencente ao 9° BPM/M 
e faço parte da família APMDEFESP desde outu-
bro de 2003. Quando me associei, fiz pensando 
em ajudar nossos companheiros de farda e se caso 
viesse a precisar de algum tipo de assistência para 
mim ou familiares.

Em janeiro de 2019 sofri um acidente de moto 
em decorrência de um mal súbito, o que provocou lesões e traumas graves 
na perna esquerda e ombro, fraturas expostas de fêmur e patela, sendo 
necessárias duas intervenções cirúrgicas. Foi um processo muito difícil!

Tive o auxílio de minha família, da Unidade a qual faço parte e o apoio 
prestado por esta conceituada instituição APMDEFESP, que me ajudaram 
com os materiais necessários do pós-operatório e recuperação, além dos 
atendimentos de terapia ocupacional, fisioterapia e hidroterapia, que estão 
sendo essenciais para o meu processo de recuperação.

Meus sinceros agradecimentos a todos os profissionais da APMDFESP 
pelo carinho, profissionalismo e dedicação em me ajudar.

Quem tem 
o privilégio 
de passar 
no Departa-

mento Jurídico da APMDFESP não se 
arrepende. O Dr. Rafael é uma pes-
soa sensacional e recebe o associado 
como um amigo. Profissionalismo dele 
é exemplo. 

Desde 2018 tentava pedir revisão de 
pensão e não conseguia. Dei entrada 
no processo e ano passado Dr.Rafael 
conseguiu reduzir o valor. O juiz aca-
tou a decisão este ano e estou satisfeito 
com a atuação do Jurídico. Sempre fui 
bem atendido por todos na Associação 
e só tenho a agradecer ao Dr. Rafael 
pela dedicação no meu caso. 

Cb PM André 
Gomes 
Ferreira
3º BPChoque 

Cb PM 
Simone 
Cristina  
Justino

35º BPM/I

Passei momentos difíceis após ser atropelado, mas 
encontrei na APMDFESP um grande apoio. Entrei em 
contato com Jair que providenciou o que eu precisava 
para amenizar um pouco minha situação. A Entidade 

não mediu esforços e me ajudou de maneira rápida ao fornecer forneceu ben-
gala, colete melhorar a postura, materiais de uso contínuo e até cesta básica.

Só tenho a agradecer esta conceituada associação. Saber que não estamos 
sozinhos no momento em que precisamos nos conforta. Indico a todos os 
policiais que se associem à APMDFESP.

3° Sgt. Ref. Paulo Dias da Silva 
(Bocão) – 18° BPM/M

1º SGT PM  
Silvio Aparecido Rodrigues  12ºBPM/M



8 Jurídico garante a associado 
indenização por acidente

O trabalho eficiente do De-
partamento Jurídico garantiu im-
portante vitória para mais um 
associado da APMDFESP, que vai 
receber indenização securitária da 
Secretaria de Segurança Pública 
(SSP) por invalidez.

Em agosto de 2013, o soldado 
sofreu um acidente de moto “in itinere”, quando 
saía do trabalho, o que resultou em graves lesões, 
deixando-o incapaz para a atividade policial devido 
à hemiparesia - paralisia de um lado do corpo. O 
Estado se negou a pagar o seguro para o militar, ale-
gando que o ocorrido não foi acidente de trabalho.

Após ter o direito negado, o soldado entrou 
com uma ação por meio do Departamento Jurídico 
da Entidade. O advogado Dr. Luís Gralho condu-
ziu o processo e argumentou que houve equívo-
co do então Secretário de Segurança Pública por 
não reconhecer os direitos do servidor. “Alegar que 
não houve nexo causal entre o acidente sofrido e 
o desempenho da função policial fere o princípio 
da legalidade, pois cabe à Administração fazer ape-

nas e tão somente o que a lei nº 
14.984/2013 determina”, escla-
receu.

O juiz da 1ª Vara da Fazenda 
Pública acatou a tese apresentada 
pelo advogado do policial e deter-
minou o pagamento com juros e 
correção monetária desde a data 

do acidente.   “A decisão judicial foi justa e acer-
tada, corrigindo mais um equívoco praticado pela 
Administração Pública em detrimento dos direitos 
de seus servidores”, ressaltou Dr. Luís Gralho. 

O associado parabeniza a atuação e empenho 
do Departamento Jurídico no caso. “Sempre sou-
be que são ótimos profissionais e que prestam um 
excelente trabalho em busca do resultado positivo 
para os associados. Graças a Deus fui mais um que 
eles puderam ajudar ao conse-
guir o que era meu por direito. 
Estou muito feliz”, comemorou.  
A APMDFESP aguarda o cumpri-
mento da decisão.

Dr. Luís Gralho
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Ao falar sobre o aumento da violência contra Po-
liciais Militares no Estado, o programa Primeiro Im-
pacto, do SBT, contou a história do associado Sd PM 
Rogério de Carvalho que foi espancado em 2018 e 
até hoje recebe apoio da APMDFESP. O policial apo-
sentado por invalidez, que teve traumatismo crania-
no, faz fisioterapia às sextas-feiras para melhorar o 
equilíbrio e conseguir realizar as atividades diárias de 
forma independente. 

Associado concede entrevista 
ao programa 

Primeiro Impacto, do SBT

“Fico triste por não estar mais na Polícia. Era meu 
sonho. Não posso mais dirigir, não posso fazer mais 
nada. Espero que a justiça seja feita”, disse o policial 
na entrevista. 

O presidente Antonio Figueiredo também foi en-
trevistado para falar sobre o trabalho desenvolvido 
pela Entidade. “O respaldo que ele não encontra por 
parte do Estado, ele tem em uma Entidade que traba-
lha a seu favor, tanto no apoio jurídico quanto clínico”, 
ressaltou.

Em agosto, a APMDFESP 
Campinas recebeu doação de 
quatro cadeiras de rodas dos 
Policiais Militares Rodoviários 
do 4º BPRV. Eles contaram 
com o apoio da Concessioná-
ria Intervias e do Buffet Cara-
melada, por meio da Campa-
nha do Lacre Solidário.

Com a coleta de lacres de 
alumínio, os policiais repas-
saram para a Concessionária 
Intervias que contribuiu com 
a inciativa e doou a cadeira 
de rodas. O capitão PM Theo 
Santos de Souza entregou os 
equipamentos ao represen-
tante em Campinas, Claude-
mir Roque. 

Cadeira de rodas é um dos 
itens requisitados no departa-
mento de Patrimônio. A As-
sociação agradece o gesto de 
solidariedade dos policiais e de 
todos os envolvidos. 

Doação de cadeira de rodas 
da Polícia Rodoviária

Representação 
Campinas 

Segundo dados 
da SSP,  no primeiro trimestre 
deste ano, 6 PMs 
foram mortos em serviço 
e 8 durante 
a folga.
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Nossos associados não participaram 
este ano do tradicional desfile Cívico-Militar 
em comemoração ao aniversário de Mogi 
das Cruzes, dia 1° de setembro, e ao Dia da 
Independência do Brasil, dia 7 de setembro. Es-
ses eventos foram cancelados como medida 
de segurança para evitar aglomerações por cau-
sa da pandemia de Covid-19.

Os desfiles são muito importantes para nossos 
associados, que têm a oportunidade de mos-
trar para as pessoas o trabalho realizado pela 
APMDFESP. Eles representam todos os po-
liciais que carregam sequelas, mas seguem 
honrando a Corporação. Todos os anos são 
aplaudidos de pé ao passarem pela avenida 
carregando faixas e a bandeira da Associação.

Relembre alguns momentos desses desfiles 
no ano passado. 

Desfiles cancelados por 
causa da pandemia

Nossos atletas terão novo espaço na Sede para 
a prática do Tênis de Mesa. O local de treinamento 
passa por reforma e vai ajudá-los a ter melhor pre-
paração para futuras participações em campeonatos. 

O atleta e secretário-geral, Renato Saletti, explica 
que a nova área para a prática esportiva é um sonho 
antigo. “Precisávamos de um espaço mais adequado 
para treinar. Penso em um local mais digno há mui-
to tempo, mas só agora conseguimos essa conquista. 
A estrutura, sem dúvida, vai garantir melhores con-

Novo espaço para o Tênis de Mesa

dições de treina-
mento e estamos 
na expectativa 
para a inaugura-
ção”, comemora.

Atualmente, a 
APMDFESP conta 
com 11 atletas e a 
expectativa da Entidade é ampliar o acesso à pratica 
esportiva para filhos de policiais que tiverem interesse 
na modalidade.
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Após 5 meses sem realizar palestras 
por conta da pandemia, nossos divul-
gadores Jair Sá Teles, Gilson Ribeiro e 
Thiago Bispo retornaram os trabalhos 
nos batalhões e unidades de formação 
de todo o Estado.

Em agosto e setembro, passaram por 
cidades como Piracicaba, Limeira, Soro-
caba, Campinas, Bauru, Santos, dentre 
outras, além da capital. Durante as visi-
tas, eles compartilham suas experiências 
de vida e explicam por que é importante 
a contribuição dos policiais da ativa para 
o tratamento dos veteranos. Muitos aca-
bam se associando para ajudar os “Ir-
mãos de Armas” e seus dependentes.

A pandemia diminuiu o ritmo de visitas aos associados que moram em outras 
cidades, mas não interferiu na entrega de equipamentos e materiais hospitalares 
de uso contínuo necessitados por eles.

Atendemos PMs e seus familiares que moram em municípios como Tietê, São 
Carlos, Taquaritinga, Registro, Iguape, Dracena, Assis, Presidente Prudente, Presi-
dente Venceslau, Piquerobi, entre outras cidades. 

A equipe composta pelo diretor Social, Roberto Batista Carneiro, pelo repre-
sentante de Mogi das Cruzes, Claudinei Guimarães, e pelo suplente do Conselho Deliberativo, José Carlos Lopes, 
faz o possível para suprir as necessidades dos associados e não foi diferente nesse período difícil. Os representantes 
também se esforçaram para ajudar com itens e materiais que eram solicitados.

A APMDFESP segue cumprindo sua missão de amparar o associado e seus dependentes no momento em que 
mais precisa. 

Retorno aos batalhões e unidades de formação

Pandemia não 
impede entrega 

de materiais
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A Representação Santos entregou dois aparelhos 
auditivos para os associados Anibal Prudente e Antônio 
José de Santana. A compra foi feita pela APMDFESP, 
que conta com a parceria da empresa Escutar para 
oferecer esse benefício aos sócios e dependentes.

A doação feita pelo representante Marcos Baessa 
contou com a presença da fonoaudióloga da Escutar, 
Priscila de Mendonça. A profissional fez ajustes nos 
aparelhos e passou orientações.

Associados recebem 
aparelho auditivo 

Representação Santos

A APMDFESP fechou parceria com a Univers para ofe-
recer aos associados descontos na compra de medicamentos 
nas redes de farmácias Drogasil e Droga Raia.

Como Funciona:

Para obter o desconto, basta apresentar o número do CPF 
no ato da compra e mencionar a parceria com a UNIVERS. 

Aplicativo - Caso o associado queira gerar o cartão virtual 
da Univers pelo aplicativo, é preciso informar o número do 
RE no primeiro acesso.

Descontos  em 
medicamentos 


