ORIENTAÇÃO
(SUPER) LEGAL!
Maior especialista em pensão militar
do Estado de São Paulo, o Dr. Osvaldo
D’Asti de Lima está à disposição
de nossas associadas para prestar
assistência jurídica. Saiba mais!
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Só em 2017, investimentos de

R$ 434.000,00

em exames de Ressonância Magnética
DENTRO OU FORA DO HOSPITAL, A PRÓ-PM FAZ O QUE PODE PARA
AJUDAR O PM. E VOCÊ, PENSIONISTA, AGORA PODE AJUDAR A PRÓ-PM!
Todo mundo sabe que exame de ressonância magnética custa caro. Tão caro que o governo ainda não conseguiu comprar um
equipamento desse para o Hospital da Polícia Militar. Enquanto isso, a PRÓ-PM faz o que pode para ajudar. Só no ano passado
investiu quase meio milhão de reais no pagamento de exames de RM para nossos homens e mulheres da Corporação, em clínicas
parceiras. Essa é a nossa missão: tirar os órgãos de saúde da PM do sufoco. E se você ajudar, o sufoco um dia acaba. Contribua
com uma pequena quantia mensal. Não vai fazer falta pra você e certamente vai ajudar muitos Policiais Militares.
Pensionista, solidariedade é o melhor remédio para a nossa saúde. Ao colaborar com a PRÓ-PM, você estará beneficiando
diretamente a profissionais que, como seu marido ou pai, precisam do Hospital da PM. Doe. Qualquer quantia faz diferença:
Banco do Brasil - Agência 386-7 - Conta Corrente 90876-2

Solidariedade é o melhor remédio para a nossa saúde

Para saber mais e se juntar a nós, acesse:

www.propm.org.br
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bem-vinda!

C

onfesso que fiquei emocionada quando notei que havia
algo em comum entre as reportagens dessa edição, quase como um fio condutor a ligar uma reportagem à outra: a força e a importância da amizade definitivamente dão o tom de
todo conteúdo disponível nas páginas a seguir. E há um motivo racional por detrás da minha emoção. Em tempos difíceis como esses
recentes, a relação com nossas pessoas queridas – todas a quem admiramos, respeitamos e por quem nutrimos carinho especial – é essencial para que possamos nos manter fortes, saudáveis e felizes.
Foi assim que me senti, por exemplo, quando revi as fotos do nosso
“Chá das Pensionistas” em São Paulo (nas páginas 06 e 07) e do “Dia
da Beleza” em Taubaté (na página 08), eventos que reuniram nossas associadas para mais uma confraternização divertida e inesquecível. Também não pude conter a alegria ao ver a nossa Diretora, a Sra. Sueli, com
o primeiro neto nos braços (na página 09). Eu, que também sou avó, sei
o quanto essa experiência é gratificante!
Depois da saudade que me deu de nossas pensionistas que faleceram
nos últimos meses (também na página 09), fiquei orgulhosa: tenho certeza de que fizemos, por elas, tudo o que estava ao nosso alcance, e que
continuaremos a fazê-lo pelas demais associadas. Exemplo disso é a assistência jurídica que a UPPMESP oferece indiscriminadamente a todas
que necessitam desse serviço, como você vai conferir na nossa matéria
de capa, a partir da página 10.
Outros assuntos dessa edição são a homenagem que recebemos da
CBPM no 113º aniversário da instituição (página 13) e o elogio de um dos
hóspedes da Casa de Apoio Hortência D’Asti de Lima (na página 14) –
temas que, para mim, só vêm reiterar aquilo que disse o início: quando
temos bons e verdadeiros amigos, a vida flui melhor e mais forte!
Aproveito, aqui, portanto, para agradecê-las. É sempre uma honra contar com você, pensionista, como amiga. Boa leitura e até a próxima!
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Precisa de orientação legal? Veja como pedir ajuda ao Dr. D’Asti!
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Nossa Presidente, Sra. Célia Maria da Silva, foi homenageada pela CBPM
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Amizade é sinônimo de saúde: ve
as Pensionistas” realizado em Sã

REEPIK

Desde 1937, a Universidade Harvard, nos Estados
Unidos, conduz uma das mais extensas pesquisas
sobre saúde humana. Os cientistas da instituição
têm acompanhado milhares de pessoas, voluntários das mais diversas idades e perfis, em busca de
uma única resposta: afinal, o que torna uma pessoa
saudável? Sabe o que eles descobriram?
Dinheiro, genética, alimentação e prática de
esportes até pesam na balança, mas “perdem”
para um aspecto decisivo: relacionar-se com ou-

Galeria de
fotos e vídeos
Acesse nosso site e veja
todas as fotos desse evento:
www.uppmesp.com.br!

tras pessoas é o aspecto mais fundamental na
trajetória daqueles que conquistam mais saúde
e longevidade. O que o estudo concluiu é que
manter laços fortes de amizade pode aumentar
a expectativa de vida em até 10 anos e prevenir
uma série de doenças. Além disso, pessoas com
idade a partir dos 70 anos aumentam em 22%
suas chances de viverem, pelo menos, mais uma
década se mantiverem relações fortes e ativas
com seus amigos.
Os pesquisadores por detrás desse estudo certamente ficariam ainda mais convencidos de seus
resultados se comparecessem a um único “Chá
da Tarde com as Pensionistas”, tradicional evento
promovido de tempos em tempos pela União das
Pensionistas do Estado de São Paulo (UPPMESP).
O último, realizado na sede da Entidade em São
Paulo no dia 20 de setembro de 2018, contou com
a presença de mais de 30 associadas. Entre brincadeiras, conversas animadas e muita descontração, as associadas são provas vivas do valor da
amizade na vida de qualquer pessoa.
“Em muitos desses encontros, eu chego a ficar
emocionada e muito orgulhosa ao vê-las interagindo e tão felizes. Algumas dessas mulheres se
viram muito sozinhas e desamparadas com o falecimento de seus maridos ou pais, e encontraram
aqui, na nossa Entidade, um espaço de acolhimento e de carinho”, conta Célia Maria da Silva, Presidente da UPPMESP.

Presenças ilustres
Desta vez, o evento contou ainda com a presença de dois convidados ilustres: o Deputado Estadual Coronel PM Edson Ferrarini e o Coronel
PM Ricardo Gambaroni, Ex-Comandante-Geral
da Polícia Militar. Ambos falaram às pensionistas
presentes. “Faço questão de participar desses encontros, porque sei que é uma maneira de prestigiá-las pela força e pela coragem”, disse o Cel PM
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Ferrarini. “É sempre uma honra estar ao lado de
vocês, pensionistas, que tanto significam para a
Corporação e para a Família Policial Militar”, declarou o Cel PM Gambaroni.
“Para nós, pensionistas, é de extrema importância contar com a participação de autoridades desse porte, que conhecem nosso trabalho de perto

e sabem a seriedade com que conduzimos nosso
dia a dia”, concluiu Célia Maria da Silva, Diretora
da UPPMESP.
Fique atenta à agenda (veja na página 09): em
novembro, a Entidade realiza os dois últimos
eventos do ano e você, pensionista, é nossa convidada especial!

Evento aconteceu em São Paulo, no dia 20 de setembro de 2018; “chego a ficar emocionada e muito orgulhosa ao vê-las interagindo e felizes”,
conta a Presidente da UPPMESP, Célia Maria da Silva

FOTOS: ARQUIVO/UPPMESP

eja como foi o “Chá da Tarde com
ão Paulo no mês de setembro
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“Mais uma vez, este evento foi um sucesso total!
Agradecemos a presença de todas e reiteramos: participe, renove as energias e conquiste mais saúde e
longevidade”, conclui a Presidente da Entidade.

FOTOS: ARQUIVO/UPPMESP

Alguns anos atrás, depois de perder o marido, uma
das associadas à União das Pensionistas de Policiais
Militares do Estado de São Paulo (UPPMESP) confessou: estava tão abatida que havia aberto mão da
própria vaidade. A dor do luto e a saudade, contava
ela, impediam que conseguisse se reconectar consigo
e com o desejo de fazer as pazes com o espelho.
“Era uma senhora ainda jovem, muito bonita, mas
que estava mesmo muito deprimida”, relembra Célia
Maria da Silva, Presidente da UPPMESP. “Pode parecer que não faz tanta diferença, mas, a nosso convite,
ela decidiu participar de um “Dia da Beleza”, e saiu revigorada! Cuidar de si mesmo, de fora para dentro, às
vezes é uma maneira muito eficaz de curar a si mesmo de dentro para fora”.
Como esta associada, tantas e tantas outras já usufruíram positivamente do evento, que mais uma vez
foi promovido pela Entidade na unidade de Taubaté
no último dia 27 de setembro. Desta vez, entre outras ações, o “Dia da Beleza” ofereceu cortes de cabelo, além de contar com revendedores das Óticas
Carol e dos produtos Mary Kay.

REEPIK

Dia da Beleza reúne pensionistas
de Taubaté e DO VALE DO PARAÍBA

Evento ofereceu cortes de cabelo, além de contar com revendedores das
Óticas Carol e dos produtos Mary Kay; “cuidar de si mesma é sempre uma boa
maneira de renovar as energias e conquistar mais saúde e longevidade”, diz a
Presidente da UPPMESP, Célia Maria da Silva

PENSIONISTAS PARTICIPAM DE CULTO DE AÇÃO DE GRAÇAS
A sede da União das Pensionistas de
Policiais Militares do Estado de São
Paulo (UPPMESP) recebeu, no último
dia 11 de outubro de 2018, o pastor
Rafael Sena para uma missão muito
especial. A convite da Diretoria da
Entidade, o representante da Igreja
Presbiteriana realizou um culto de
Ação de Graças que emocionou a
todos os convidados presentes. “Foi
um momento de fé, de esperança e de
muito amor ao próximo”, relembra Célia
Maria da Silva, Diretora da UPPMESP.
A Entidade agradece, mais uma vez, ao
pastor Rafael por sua presença!

FOTOS: ARQUIVO/UPPMESP
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Momento de fé e de esperança: pastor Rafael, da Igreja Presbiteriana, emocionou
a todos os presentes
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A chegada de um bebê costuma
renovar a fé e a esperança das
famílias de bem. E nem poderia ser
diferente, afinal, a emoção de se
tornar responsável por um ser ainda
tão pequeno – de poder segurá-lo,
acolhê-lo e, acima de tudo, amálo – é algo que enche e preenche o
coração de qualquer pessoa. Foi assim,
também, na família da Sra. Sueli Gardin
Pronestino, Tesoureira Geral da União
das Pensionistas de Policiais Militares
do Estado de São Paulo (UPPMESP),
que se tornou avó pela primeira vez no
último dia 24 de setembro de 2018.
Casado com Nathália Helena Bonilha
Pronestino, o Policial Militar Silvio
Rodrigo Pronestino, filho de nossa
Diretora, tornou-se pai do pequeno

ARQUIVO PESSOAL

SEJA BEM-VINDO,
PEQUENO ARTHUR!

Filho do Policial
Militar Silvio
Rodrigo Pronestino, Arthur é
neto de nossa
Tesoureira Geral,
Sra. Sueli Gardin
Pronestino

Cantinho da Saudade
A dor da saudade causada pela ausência daqueles a quem amamos é, quase
sempre, impossível de controlar. Mas, para amenizá-la, nada melhor que
recordar, reverenciar e honrar aos nossos entes queridos por sua existência,
sua contribuição, seu companheirismo e sua amizade. A UPPMESP despedese, agora, de vocês, colaboradoras especiais e grandes amigas; não sem, antes,
reverenciá-las por seu papel e trajetória fundamental ao nosso lado!

Sebastiana
Furtado Ribeiro

Maria Grangeiro
Marques

Marcia Baptista
Salenave

Maria Nazaré da
Silva Santana

de eventos

UPPMESP 2018
2º SEMESTRE
Atenção para as datas:

22
NOVEMBRO

27

FESTA DE
ANIVERSARIANTES
DO 2º SEMESTRE
São Paulo

FESTA DE
ANIVERSARIANTES
DO 2º SEMESTRE
Taubaté

DEZEMBRO

COMEMORAÇÃO
DOS 39 ANOS DA
UPPMESP
São Paulo

DEZEMBRO

COMEMORAÇÃO
DOS 39 ANOS DA
UPPMESP
Taubaté
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N. 18/10/1937
F. 29/09/2018

FOTOS: ARQUIVO/UPPMESP
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N. 12/06/1924
F. 06/09/2018

AGENDA

NOVEMBRO
Arthur na data em questão. A família,
naturalmente, está muito emocionada
e feliz com a novidade, e a avó, em
especial, não consegue esconder a
satisfação e o orgulho: “é tudo de bom,
o melhor presente de Deus. Deus
sempre nos dá o melhor, por isso, só
temos a agradecer! Obrigada, Senhor”,
diz a Sra. Sueli. Nós, da UPPMESP,
desejamos à família muita paz e saúde!

9

N. 18/09/1957
F. 12/07/2018

N. 29/01/1929
F. 27/08/2018
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APOIO (para lá de) LEGAL!
Com o objetivo de proteger a todas as nossas pensionistas, a UPPMESP
oferece assistência jurídica especializada. Confira
Por Geisa D’avo

R

FREEPIK

ecentemente, uma de nossas associadas
constatou que havia algo errado com sua
pensão. Segundo seu relato, estava há alguns
meses sem checar o holerite e, naturalmente,
foi tomada por um misto de surpresa e de indignação
quando, enfim, decidiu analisá-lo com atenção: não
sabia de onde vinham alguns dos descontos aplicados. Como ela, quase uma centena de outras pensionistas enfrenta dificuldades similares todos os anos
– e, invariavelmente, necessita de apoio jurídico especializado para resolvê-las com agilidade.
“Quando decidimos oferecer assistência legal às nossas associadas, foi justamente por isso: para garantir que
não fossem ludibriadas ou prejudicadas em suas pensões. Para nós, da UPPMESP, está claro que enganos
acontecem pelos mais diversos motivos, mas, tendo isso
em vista, é preciso que haja alguém capaz de identificá-los e corrigi-los o quanto antes. Vale lembrar que muitas
de nossas pensionistas já são senhoras de idade, então,
é justo que tenham alguém à disposição para acalmá-las

e instrui-las nos momentos de dificuldade”, afirma Célia
Maria da Silva, Presidente da Entidade.
COMPETÊNCIA E PREOCUPAÇÃO
Hoje, a assistência jurídica é provida pela UPPMESP
todas as sextas-feiras, das 8h às 12h. Sempre mediante agendamento, os atendimentos são realizados nada
mais, nada menos que pelo Dr. Oswaldo D’Asti de Lima
– filho da fundadora da Entidade, a Sra. Hortência
D’Asti de Lima. Especialista em direito administrativo
voltado para os integrantes ativos e inativos da Polícia
Militar do Estado de São Paulo, o advogado é um dos
mais profundos conhecedores das leis que atualmente
vigoram sobre a pensão militar.
“Nós temos o privilégio de contar com o Dr. D’Asti,
um profissional amplamente capacitado e cujo conhecimento jurídico impressiona a qualquer um. Mas, mais
que isso, o nosso advogado tem outro diferencial: ele
realmente se preocupa com o bem-estar de nossas associadas, afinal, ele compreende, de perto, quais são as
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Enganos acontecem, mas é preciso que
haja alguém capaz de identificá-los e
corrigi-los o quanto antes

Entre em contato!
O Dr. Oswaldo D’Asti de Lima atende às sextas-feiras, das 8h
às 12h, mediante agendamento prévio. Para falar com nosso
especialista, entre em contato pelo telefone (11) 3311-4020.

ARQUIVO/UPPMESP

dificuldades enfrentadas por uma pensionista. O
seu compromisso certamente orgulharia muito
sua mãe”, continua a Presidente da UPPMESP.
De fato, o Dr. D’Asti é um verdadeiro presente para a classe das pensionistas. Sempre
com uma fala simples e objetiva, o advogado
encanta e tranquiliza às associadas que buscam
sua ajuda. E o melhor: seus serviços não se restringem a esse público. “Nós estamos de portas
abertas para atender inclusive às mulheres que
ainda não fazem parte do nosso quadro associativo. Queremos garantir que todas possam
usufruir dos direitos que lhe são assegurados
por lei. Por isso, se este é seu caso ou se conhece alguém que está passando por isso, não
hesite em entrar em contato conosco”, conclui
a Sra. Célia.

O Dr. Oswaldo D’Asti de Lima é um
dos mais profundos conhecedores
das leis que atualmente vigoram
sobre a pensão militar

Em breve,
você vai se
surpreender!
A UPPMESP está preparando
algo muito especial para você,
pensionista. Aguarde!

REEPIK

Para ficar por dentro de todas as nossas
novidades, acesse: www.uppmesp.com.br
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Parceria de LONGA DATA
Presidente da UPPMESP, Sra. Célia Maria da Silva foi homenageada durante
113º aniversário da Caixa Beneficente da Polícia Militar (CBPM)
Por Geisa D’avo

Q

FOTOS: ARQUIVO/UPPMESP

uando entrou em atividade, quase quatro décadas
atrás, a União das Pensionistas de Policiais Militares do Estado de São Paulo (UPPMESP) encontrou um apoio que se tornaria de
fundamental importância ao longo
de sua trajetória. Graças à abertura
e à colaboração dos representantes
da Caixa Beneficente da Polícia Militar (CBPM), a Sra. Hortência D’Asti de Lima, uma das fundadoras da
Entidade, conseguiu consolidar o
trabalho que vislumbrara de maneira
pioneira no final da década de 1970.
Desde então, sempre trabalhando
em conjunto, as associações se tornaram responsáveis por bem-acolher e orientar as esposas e filhas
de Policiais Militares enlutadas pela
perda de seus maridos ou pais.
A parceria é tão sólida que, no ano

passado, a sede da CBPM inaugurou
o “Espaço de Convivência Hortência D’Asti de Lima” em homenagem
à fundadora da UPPMESP. Já em
2018, foi a vez de render homenagem a outra importante protagonista
da luta travada pelas pensionistas na
defesa de seus direitos: a Sra. Célia
Maria da Silva, atual Presidente da
Entidade.
O reconhecimento foi entregue
pelas mãos do Coronel PM Luis
Henrique Falconi, Superintendente da CBPM, durante a cerimônia
em comemoração ao 113º aniversário da Caixa Beneficente. O evento aconteceu no último dia 06 de
setembro de 2018 e contou com a
presença de diversas autoridades
– entre eles o atual Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel
PM Marcelo Vieira Salles.

Da esq. para a dir.: Sras. Maria do Amparo Amorim, Célia Maria da Silva e Márcia
Correa de Moura após a entrega
do reconhecimento

“Fico muito emocionada com esse
gesto, afinal, nós trabalhamos lado a
lado com a CBPM pelo bem-estar de
nossas pensionistas. É sempre muito
importante receber um reconhecimento de tão prestigiosa Entidade,
porque nos dá ainda mais motivação
para seguirmos em frente”, afirma a
Sra. Célia Maria da Silva.

Atual Comandante-Geral da
Polícia Militar, o
Coronel PM Marcelo
Vieira Salles era
uma das autoridades presentes no
aniversário de 113
anos da CBPM

especial

“Agradeço
de CORAÇÃO”
Depois de se hospedar na Casa
de Apoio Hortência D’Asti de
Lima, o Tenente PM Borba
manifestou seu carinho. Veja!

FREEPIK

Você, pensionista ou PM, é sempre bem-vindo na
nossa Capa de Apoio! Ligue para: (11) 2985-8076

I

naugurada em abril de
2012 pela União das Pensionistas de Policiais Militares do Estado de São Paulo (UPPMESP), a Casa de
Apoio Hortência D’Asti de
Lima está instalada estrategicamente na região central
da cidade de São Paulo. Pelos
seus 13 quartos – todos equipados com banheiro individual, cama, televisão, poltrona e
mesa – passam cerca de 300
hóspedes por mês, entre pensionistas e Policiais Militares
que, por qualquer razão, necessitam de “abrigo” na capital paulistana.
Um deles, o Tenente PM
Fabio Borba André, ficou impressionado com a estrutura
da acomodação. Tanto que,
em sua despedida, fez questão de deixar seu depoimento: “Quero de coração agradecer a acolhida e atenção
que me deram nessas três
semanas. Em especial, agradeço a atenção da senhora
Célia em viabilizar minha
estadia, pelo que sou verda-

deiramente grato! Agradeço
também a todos os funcionários, que tão bem me receberam durante todos esses
dias! Estou pela Companhia
de Presidente Venceslau.
Quando a senhora for visitar
nossa região, por favor faça
contato e venha nos visitar e
conhecer nosso trabalho!”.
Nós, da UPPMESP, agradecemos ao Tenente PM Borba
pelo carinho e reiteramos:
nossas portas estão sempre
abertas! Conte conosco.

ARQUIVO/UPPMESP
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Casa de Apoio conta com 13
quartos muito bem-equiados e recebe cerca de 300 hóspedes por mês

Eleições: escolha com consciência

FREEPIK

Por Célia Maria da Silva

O que você gostaria que mudasse no nosso
País? Se pudesse fazer uma lista, quais melhorias estariam entre as suas prioridades?
Por mais simples que pareçam, essas duas
perguntas são essenciais para que você,
associada à União das Pensionistas de Policiais Militares do Estado de São Paulo (UPPMESP), possa desempenhar sua cidadania no
próximo dia 28 de outubro de 2018, data do
2º turno das eleições presidenciais.
Neste momento, em que o Brasil enfrenta

uma grave crise política e econômica, é de extrema importância que todos nós, eleitores,
votemos com consciência. Mas isso só será
possível se buscarmos as informações necessárias. Por isso, antes de ir às urnas, descubra: quais são as propostas do seu candidato? Elas estão alinhadas aos seus interesses
e valores? Qual é o histórico desse político?
Lembre-se: o seu voto faz toda a diferença.
Então, se você deseja dar fim à corrupção, se
deseja viver em uma cidade melhor e ajudar
a construir um País mais próspero, essa é a
hora de votar com consciência!

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

