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“Q

uando você não tem aonde ir, qualquer caminho serve”. Foi
isso mesmo que eu li? Não, espere aí, isso só pode estar errado”.
Este foi meu primeiro pensamento diante da frase, que vi estampada numa dessas imagens distribuídas nas redes sociais. Por um segundo,
achei até que tinha entendido errado. Quando me certifiquei de que era aquilo
mesmo, esbrevejei em voz alta: mas é claro que não!
Oras, quantas e quantas vezes, na vida, nós nos vemos sem saber exatamente a direção que devemos tomar? Quantas ficamos perdidas, desamparadas
ou mesmo profundamente abatidas por algum acontecimento? Aliás, quantas
vezes nos vemos diante de problemas que, num primeiro momento, parecem
sem solução? Tenho certeza que, assim como eu, você, pensionista, também já
se viu em situações assim. E aposto que descobriu o mesmo que eu: quando
não se tem aonde ir, é preciso descobrir!
Digo, nos momentos difíceis, o que nós realmente precisamos é foco. E fé.
E esperança. E colocar a cabeça no lugar. E colocar o coração no lugar. Só
depois podemos seguir adiante, porque só depois temos condições de tomar
uma decisão assertiva, seja ela qual for.
O que eu quero dizer hoje é que, bem, nós só vivemos uma vez. E, se só
temos essa vida, não podemos correr o risco de perder tempo indo “para qualquer lugar”. Erros ao longo do caminho sempre vão acontecer (e, em muitos
casos, serão até bem-vindos como mecanismos de aprendizado), mas é preciso assumir a responsabilidade por aquilo que somos e queremos.
O que eu quero é o melhor para mim. Quero ser tratada com dignidade, quero que meus direitos sejam devidamente atendidos (já que cumpro com meus
deveres). E quero que meu lugar, enquanto mulher, mãe, avó e também como
pensionista, seja respeitado. Este é o caminho que escolho todos os dias e é
por ele que batalho, dentro e fora da UPPMESP. E eu espero, de coração, que
você esteja percorrendo uma trilha parecida, que te leve exatamente aonde
desejar chegar! Boa leitura e até a próxima.

FERNANDO CARDOZO

www.uppmesp.com.br
uppmesp@uppmesp.com.br
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momento
de união

“CHÁ DA TARDE COM AS PENSIONISTA
PROGRAMAÇÃO DO 1º TRIMESTRE DE 2
FOTOS: ARQUIVO/UPPMESP

A União das Pensionistas de
Policiais Militares do Estado de São Paulo (UPPMESP)
encerrou, com chave de ouro,
a sua programação para o
primeiro trimestre de 2018.
Depois de alguns eventos
pontuais, realizados com sucesso nos meses de janeiro e
fevereiro, a Entidade promoveu o seu já tradicional “Chá
da Tarde com as Pensionistas”
em São Paulo e, na semana
seguinte, em Taubaté. Os
eventos aconteceram nos
dias 15 e 22 de março, respectivamente, tendo reunido
cerca de 20 associadas tanto
na sede (São Paulo), como na
filial (Taubaté).
Presentes ao encontro da
capital paulista, as pensionistas Celina Antônia Pereira
Cidade e Maria Conceição
Miranda Pereira Filgueiras
falaram à equipe de reportagem da revista “Clic da União”.
A seguir, você confere os depoimentos emocionantes de
ambas as associadas. E lembre-se: em nosso site, www.
uppmesp.com.br, você confere
todas as fotos dos eventos!

Na matriz da Entidade, em São Paulo, evento aconteceu no dia 15 de março de 2018

momento
de união

AS” ENCERRA
2018

Celina Antônia
Pereira Cidade
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AGENDA
de eventos

“Faço parte da Entidade há 35 anos e acho que todas
as mulheres que recebem pensão militar deveriam se
associar. A UPPMESP nos oferece ajuda para resolver
questões práticas e burocráticas, mas, para mim, mais
importante que isso é o fato de nos sentirmos parte da
mesma família. Aqui, todos são irmãos, sabe? Acho que
isso é o mais importante na vida. Você sempre precisa
fazer parte de um grupo de pessoas que estejam numa
situação semelhante à sua, para que todos possam se
ajudar. Esse é o significado de união!”

UPPMESP 2018
MAIO/JUNHO
Atenção para as datas:

MAIO
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“Adoro todos os eventos da União das Pensionistas e
venho sempre que posso. Já comemorei bodas de prata
como sócia da Entidade, porque faço parte do quadro há
mais de 25 anos, desde que meu marido faleceu. Então,
é um lugar em que todos me conhecem, todos gostam
de mim. Participar dos eventos da União é sinônimo de
encontrar bons amigos, ser bem-recebida, ser bem-tratada. Se você quer ser tratada com amor e carinho, venha
para cá que é isso que você vai encontrar. Chego aqui,
Maria Conceição Miranda esqueço dos problemas e encontro paz!”

MAIO
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FESTA DO DIA
DAS MÃES
São Paulo

FESTA DO DIA
DAS MÃES
Taubaté

Pereira Filgueiras

TAUBATÉ

JUNHO

FESTA DE
ANIVERSARIANTES
DO 1º SEMESTRE
São Paulo

JUNHO

FESTA DE
ANIVERSARIANTES
DO 1º SEMESTRE
Taubaté

21

Por sua vez, a unidade da UPPMESP em Taubaté recebeu as associadas no dia 22 de março

FREEIMAGES
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momento
de união
FOTO: ARQUIVO/UPPMESP

Diretoras da Entidade parabenizam o Subtenente PM Zanca e sua esposa por mais um mandato

Diretoria da UPPMESP marca presença
em evento da ASSPM em São Paulo
No último dia 13 de abril de 2018, a Associação
dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar
(ASSPM) formalizou a posse de sua nova diretoria. O evento, realizado em São Paulo, contou
com a presença de Célia Maria da Silva, Presidente da União das Pensionistas de Policiais
Militares do Estado de São Paulo (UPPMESP), e

Venha comemorar o
Dia das Mães com a
UPPMESP!
10/05 – SÃO PAULO
17/05 – TAUBATÉ

Márcia Correa de Moura, Presidente do Conselho Deliberativo da Entidade.
Em nome de todas as pensionistas do Estado
de São Paulo, as Diretoras parabenizaram o
Subtenente PM Marco Antonio Zanca, que continuará à frente da ASSPM, e desejaram um excelente mandato.

Neste Dia das Mães, você,
pensionista, é nossa grande convidada
e principal estrela! Compareça às
nossas celebrações e traga sua
família. Nós, da UPPMESP, não vemos
a hora de lhe prestigiar!
FREEPIK
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Em tom de COMEMORAÇÃO
Em seu 161º aniversário, CMus homenageia a Presidente da UPPMESP, Célia
Maria da Silva, com a Medalha “Sesquicentenário do Corpo Musical”
Por Geisa D’avo

FOTOS: 2º SARGENTO PM ELIEL SAKIHARA MATOSP

C

onsiderado um dos mais nobres braços da Polícia
Militar do Estado de São Paulo, o Corpo Musical
(CMus) foi fundado em 07 de abril de 1857 especialmente para entreter às tropas aquarteladas. Com o
tempo, seus integrantes passaram também a se apresentar à sociedade civil e, logo, ganharam sua simpatia, carinho e respeito. Neste cenário tão positivo, a unidade mais
antiga da Corporação conquistou longevidade: em 2018,
completou 161 anos cheia de bons motivos para comemorar. Durante a recém-encerrada gestão do Major Músico
PM Elias Batista do Nascimento, Comandante que acaba
de passar para a reserva, grandes metas foram alcança-

das dentro e fora do CMus.
“Implementamos importantes projetos sociais, que valorizaram o Policial Militar e, essencialmente, permitiram
maior aproximação junto à comunidade. Além disso, garantimos o aperfeiçoamento profissional de nosso efetivo
oferecendo mais acesso às escolas de música, conservatórios e faculdades, bem como a participação em seminários, masterclass e festivais. Também implantamos uma
iniciativa para a valorização de nossos veteranos, com a
realização de encontro anual e homenagem ao Tenente
Coronel Músico PM João Antão Fernandes, eterno Comandante do Corpo Musical”, relembrou o Maj Mus PM,
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que se despediu da unidade durante
o evento comemorativo em alusão
ao seu 161º aniversário.
“Foi uma honra estar à frente do
CMus. Agradeço a Deus por ter me
concedido esta dádiva e a responsabilidade de poder contribuir nesse
profícuo caminhar ladeado por profissionais, Oficiais e Praças. Agradeço ainda o apoio do Excelentíssimo Comandante-Geral, Coronel PM
Nivaldo Cesar Restivo, do Coronel
PM Mauro Cezar dos Santos Ricciarelli, Subcomandante, e do Coronel
PM Luiz Carlos Pereira Martins,
digníssimo Diretor de Ensino e Cultura”, declarou emocionado durante
a celebração, realizada no dia 10 de
abril de 2018.
Diversas autoridades estiveram
presentes na cerimônia oficial, tais
como a Coronel PM Helena dos
Santos Reis, Secretária-Chefe da
Casa Militar e Coordenadora Estadual de Defesa Civil; o Coronel
PM Ricardo Gambaroni (eterno
Comandante-Geral da Polícia Militar); o Coronel PM Luis Henrique
Falconi (Superintendente da Caixa
Beneficente da Polícia Militar); os
Deputados Estaduais Coronel PM

Alvaro Batista Camilo e Coronel
PM Paulo Adriano Telhada; entre
tantos outros nomes de peso.
HOMENAGEM E
RECONHECIMENTO
Aproveitando o ensejo, o CMus
entregou a sua Medalha “Sesquicentenário do Corpo Musical” a alguns de seus ilustres convidados.
Instituída pelo Decreto Estadual Nº
57.218, de 05 de agosto de 2011,
a homenagem foi concebida com
o objetivo de galardoar as personalidades civis e militares; ou instituições públicas e privadas que
tenham prestado relevantes serviços ao Corpo Musical ou, de algum
modo, prestado relevantes serviços
ao Estado de São Paulo e à população paulista.
A Presidente da União das Pensionistas de Policiais Militares do
Estado de São Paulo (UPPMESP),
Célia Maria da Silva, foi uma das
prestigiadas. Nas palavras do Comandante do CMus, a homenagem
deveu-se ao “trabalho à frente da
UPPMESP de resgate à dignidade das viúvas e órfãos de policiais
militares, o atendimento humaniza-

do prestado às famílias enlutadas,
deixando legado de garantia dos
direitos das pensionistas do Estado de São Paulo e contribuindo, em
parceria com o Corpo Musical, em
prol da arte e da cultura, elevando
o nome da Polícia Militar do Estado
de São Paulo”.
“Sou imensamente grata por esta
homenagem, porque entendo como
mais um importante reconhecimento ao meu trabalho à frente da Entidade. Em nome de todas as pensionistas do Estado de São Paulo,
agradeço ao CMus, que sempre que
possível traz a sua alegria e carisma
para nossos eventos e confraternizações, e em especial ao Major Músico PM Elias Batista do Nascimento, que sempre demonstrou muito
carinho por nossa classe e nossa
luta”, declarou Célia Maria da Silva,
presidente da UPPMESP.
Na mesma ocasião, importantes
personalidades também receberam
a homenagem, como a Cel PM Helena dos Santos Reis, o Cel PM Ricardo Gambaroni, o Cel PM Luiz Carlos
Pereira Martins, a Cel PM Monica
Puliti Dias Ferreira, o Cel PM Sérgio
Felleto e o Cel PM Luís Henrique
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DESAFIOS PELA FRENTE
Atualmente, o Corpo Musical da
PM possui 150 integrantes que compõem uma Banda Sinfônica, uma
Seção de Banda, um Coro Masculino, uma Camerata, uma Jazz Band
e a Patrulha Musical – sendo este o
mais recente grupo criado na Gestão
do Major Músico PM Elias Batista
do Nascimento –, além da Seção
Administrativa. Quando não estão
ensaiando ou se apresentando, os
Policiais Militares do CMus também
patrulham as ruas e atuam no combate à criminalidade.
Novo Comandante da unidade, o
Capitão Músico PM Clébio de Azevedo terá, pela frente, o desafio de
manter a excelência da música como
ferramenta de motivação da tropa e
de incentivadora da paz em nossa
sociedade – levando cultura e entretenimento, promovendo sensação de
segurança, descontração, e reforçando a filosofia de Polícia Comunitária
junto à sociedade paulista. A União
das Pensionistas deseja, ao novo
Comandante, um excelente trabalho e se coloca à sua disposição!

FOTOS: 2º SARGENTO PM ELIEL SAKIHARA MATOSP

Falconi, além de outros nomes.

Autoridades de peso foram homenageadas durante o 161º aniversário do CMus;
Célia Maria da Silva, presidente da UPPMESP, foi uma das agraciadas com a Medalha
“Sesquicentenário do Corpo Musical”

especial
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MOMENTO de reflexão
Depois de seis anos à frente da Cruz Azul, o Coronel PM Freitas faz um
balanço de sua gestão e afirma: “sou um grande admirador da UPPMESP!”

Quando o senhor assumiu a Cruz
Azul, quais eram os grandes desafios?
Cel PM Freitas | O principal deles

era reduzir a evasão de contribuintes da CBPM. Naquele momento,
muitos PMs e pensionistas, por
pura desinformação, estavam pedindo para se desligar da Caixa
Beneficente sem saber o impacto

disso, ou seja, sem saber que esse
recurso era usado em benefício da
saúde de seus familiares. Hoje, por
exemplo, os 2% descontados do
salário de um Soldado PM equivalem a cerca de R$ 75. A contribuição média de uma pensionista gira
em torno de R$ 44. São esses os
valores repassados à Cruz Azul
e que garantem que todos sejam
devidamente atendidos. Graças
ao nosso trabalho de divulgação e
conscientização, o índice de evasão caiu pela metade.
O senhor pode explicar melhor
como funciona a relação CBPM e
Cruz Azul?
Cel PM Freitas | Muita gente con-

tinua com essa dúvida, por isso, é
importante esclarecer: os valores
descontados no holerite são revertidos à CBPM, que contrata o Cruz
Azul para a prestação de serviços
de saúde. Ou seja, com essa contribuição relativamente pequena,
o Policial Militar garante que seus
familiares (cônjuge e dependentes
menores de 21 anos, sejam quantos
forem) possam contar com a estrutura de nosso hospital. O mesmo
vale para as pensionistas. A conta
que precisa ser feita, então, é que
sairia muito mais caro pagar por
um plano médico particular para
ter essa mesma estrutura.

3) E como funciona a cobrança por
esses serviços?
Cel PM Freitas | Uma das mais im-

portantes mudanças implementadas
em minha gestão se deu no modelo
de coparticipação. Hoje, qualquer
consulta ambulatorial ou exame realizado no Cruz Azul sai pela metade
do preço para familiares de PMs que
são contribuintes e pensionistas. Já
a parte hospitalar propriamente dita
– como internações para cirurgias,
partos e UTI’s, por exemplo – não
tem custo nenhum para esse público.
Vale lembrar que, quando necessária
a cobrança, os valores são descontados diretamente do holerite, mas
nunca ultrapassam 10% do salário.
FOTOS: ACERVO CRUZ AZUL DE SÃO PAULO

N

os seis anos em que ocupou
a Superintendência da Cruz
Azul, o Coronel PM Julio
Antonio de Freitas Gonçalves enfrentou importantes desafios. Criou
estratégias para garantir o volume
de arrecadação, ampliou a oferta e
a qualidade dos serviços médicos
disponíveis para a família Policial-Militar e, ainda, disseminou a cultura do atendimento humanizado.
Isso tudo sem falar de seu trabalho
à frente da estrutura de Educação
– que, hoje, oferece ensino de altíssima qualidade a filhos e dependentes de Policiais Militares em todo o
Estado de São Paulo.
Grande parceiro da União das
Pensionistas de Policiais Militares do Estado de São Paulo (UPPMESP), o Cel PM Freitas se despediu, recentemente, da instituição
que comandou bravamente. E, a
convite da UPPMESP, fez um balanço de sua gestão, que você confere agora!

O Cel PM Freitas acumulou importantes
conquistas como
Superintendente da
Cruz Azul
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Quais são as principais mudanças
no atendimento durante sua gestão?
Cel PM Freitas | Acho importante

destacar o novo modelo de atendimento ambulatorial que foi adotado,
a partir do qual estruturamos unidades de acompanhamento nas cidades de São José dos Campos e Bauru, além do bairro de Santo Amaro
(na capital). Como esse modelo
compartilha o espaço dos quartéis
da Polícia, torna-se muito mais barato e viável para a Cruz Azul. Também quero destacar o forte trabalho
de humanização no atendimento,
que melhorou muito a relação do
hospital com seus pacientes.
E quanto à rede de ensino, quais foram as grandes conquistas?
Cel PM Freitas | Neste último ano,

inauguramos o nosso 12º colégio e,
com isso, passamos a atender 12 mil
alunos de Ensino Infantil, Fundamental e Médio em todo o Estado.
Desses, mais de sete mil são dependentes de Policial Militar. Vale reiterar que nossas escolas têm sustentabilidade financeira e contam com
material didático Anglo ou SAE/
DIGITAL, reconhecidos como os
melhores do mercado. Os dependentes de Soldados PM e Cabos PM têm
desconto de 50% na mensalidade e
a condição vai diminuindo conforme
aumenta a hierarquia (portanto, a filhos de Oficiais Superiores é oferecido 20% de desconto).

O senhor gostaria de deixar algumas palavras às pensionistas?
Cel PM Freitas | Sou um grande

admirador da UPPMESP e de sua
Presidente, a Sra. Célia, por desenvolverem um trabalho com
tanta dedicação e ética. Não à toa,

nunca se ouve críticas à UPPMESP,
apenas elogios. A Cruz Azul só tem
a agradecer à Entidade, que tantas
vezes e de forma tão espontânea
nos ajudou a divulgar e defender
o nosso trabalho. Registro, aqui, a
minha gratidão!

Sob nova direção
Também a convite da UPPMESP, o novo Superintendente da Cruz Azul, Coronel PM Dimitrios Fyskatoris, preparou algumas palavras para esta reportagem. Confira agora!
“Neste mês de março, recebi honrado a distinta indicação para assumir a Superintendência da Associação Cruz Azul de São Paulo, consoante o processo natural de renovação da
alta-direção que acontece de tempos em tempos (...). Neste passo é de justa importância
valorizar e reconhecer a significativa gestão do Coronel PM Julio Antonio de Freitas Gonçalves, o qual, com sua dedicada equipe, imprimiu destacado fortalecimento e consistentes avanços no trato da peculiar atenção à família policial-militar nos campos de atuação
da saúde e educação (...). Este é, pois, o meu maior desafio: preservar o legado transmitido,
ampliando a capacidade de inovar de forma criativa, perseverante
e obstinada na garantia do melhor acolhimento e cuidado
seguro, transparente, participativo, com
sustentabilidade, responsabilidade
ambiental e de excelência a família
policial-militar onde claramente se
incluem as nossas pensionistas”.

informe
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Diferenciais de ser
CONTRIBUINTE CBPM
Ajude-nos a preservar o patrimônio da família policial-militar
Por Cel PM Luis Henrique Falconi

A

assistência médica da família policial-militar é diferenciada em relação aos dependentes dos demais servidores do
Estado, isso porque a Caixa Beneficente da Polícia Militar (CBPM)
possui convênio com a Cruz Azul
de São Paulo, que é tradicional,
tem infraestrutura moderna e é referência no meio hospitalar, além
de fazer parte da história da Polícia Militar.
Cabe ressaltar que a contribuição de 2% da retribuição-base do
PM e 1% da pensionista baseia-se
em seus vencimentos e, graças ao
mutualismo, permite que tenhamos
muitos diferenciais em relação aos
planos de saúde:
• Não existe carência;
• O valor da contribuição é único,
independentemente da quantidade
ou da faixa etária dos beneficiários;

• Por ser calculado com base nos
vencimentos, não há reajuste de
acordo com as regras da Agência
Nacional de Saúde Suplementar
(ANS), que levam em conta a inflação da saúde;
• Descontos em Drogarias, Óticas
e Faculdades e em outras empresas parceiras;
• Descontos de até 50% nas Unidades do Colégio PM.
O QUE VOCÊ PERDE QUANDO SE DESLIGA DA CBPM?
Quando alguém entra com ação
judicial e se desliga da CBPM,
perde todos os benefícios do regime de Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica (AMHO).
Porém, o que muitas não sabem é
que o retorno para a CBPM é feito somente por meio de nova ação
judicial, o que, no entanto, não é

garantia de sucesso.
Confira este trecho de decisão
judicial que impede esse retorno:
“Desde já aprecio e indefiro a liminar. O ser humano é realmente uma
criação ímpar. O impetrante, ainda
outro dia, esteve às voltas do Judiciário para pedir a desvinculação
do sistema (...), o que obteve por
decisão judicial proferida nos autos
do processo nº (...). Mudou de ideia,
tanto que aqui está, novamente, mas
agora para fazer pedido oposto. (...)
O impetrante, contudo, por meio de
ação nova, vem dizer que não quer
mais o que outrora quisera”. Sendo
assim, um pedido de desligamento
da CBPM deve ser muito bem pensado, pois pode-se ter um patrimônio centenário enfraquecido, o que
prejudica o regime assistencial, deixando a família policial-militar no
lugar comum.

Para mais informações:
@caixabeneficente_sp

facebook.com/caixabeneficentedapoliciamilitardoestado

A REDE CRUZ AZUL NÃO FUNCIONA COMO
UM PLANO DE SAÚDE; TRATA-SE DE UM
BENEFÍCIO CONQUISTADO COM MUITO
ESFORÇO E DISPONÍVEL PARA TODOS NÓS,
FAMILIARES DO POLICIAL MILITAR!

FREEPIK

www.cbpm.sp.gov.br
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UNIÃO DAS PENSIONISTAS DE POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO (UPPMESP)

Na nossa casa,
você é sempre muito
bem-vindo(a)!
Instalada na região central de São Paulo, a
Casa de Apoio Hortência D'Asti de Lima
é mantida pela UPPMESP e oferece atendimento preferencial a pensionistas e policiais militares. Hospede-se conosco; faça,
da nossa casa, o seu lar!

SERVIÇO DE APOIO
E TRANSPORTE
A UPPMESP oferece
deslocamento para pensionistas
com diﬁculdade de locomoção.
Para mais informações, ligue:
(11) 3311-4020.

CASA DE APOIO HORTÊNCIA D’ASTI DE LIMA
Rua Alfredo Maia, 349 - Luz - São Paulo - Reservas: (11) 2985-8076

