QUE VENHA
O FUTURO!
Na comemoração de seu
39ª aniversário, UPPMESP celebra
resultados e promete ainda mais
realizações para os próximos anos.
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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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FALE COM
A REDAÇÃO
Quer tirar dúvidas, sugerir matérias
ou enviar comentários? Escreva para
uppmesp@uppmesp.com.br ou entre
em contato pelo telefone (11) 22813288. A sua opinião é sempre muito
bem-vinda!

L

embro-me como se fosse hoje do dia em que conheci a Sra. Hortência
D’Asti de Lima. Não foram necessários mais que alguns minutos para
que eu percebesse que estava diante de uma mulher forte, guerreira
e imensamente comprometida com seus propósitos. A inspiração foi tanta
que, a exemplo dela, eu também decidi me comprometer com a União das
Pensionistas de Policiais Militares do Estado de São Paulo (UPPMESP) –
Entidade que, em 2019, completará nada menos que 40 anos em atividade.
Ainda assim, creio que seja preciso sempre ressaltar: apesar de terem
se passado oito anos desde que nos despedimos da Sra. Hortência (como
mostra a matéria da página 08), seu legado e sua força continuam absolutamente presentes no dia a dia da Entidade que ela criou com todo
amor. Nas festas que promovemos para celebrar as aniversariantes do
2º semestre (página 06), nós, da Diretoria, comentávamos inclusive o
quanto ficaria orgulhosa de ver a nossa integração, a nossa alegria e a
nossa amizade!
Os eventos que comemoraram o nosso 39º aniversário, realizados em
São Paulo e Taubaté no último mês de dezembro, certamente também a
impressionariam (veja na página 10). Neste ano, optamos por fazer algo
um pouco diferente e trouxemos a festa de volta para a nossa sede. Evidentemente, entre outras razões, tomamos essa decisão para encerrar o
ano com ainda mais saúde financeira – de maneira que possamos efetivar
com sucesso os novos investimentos previstos para este ano (sim, é isso
mesmo: em breve, teremos importantes novidades).
Para encerrar essa edição, a agenda oficial da UPPMESP para o ano
de 2019 está estampada nas páginas 13 e 14. Mais uma vez, como faço
em todos os anos, quero reiterar a importância da sua presença em pelo
menos um de nossos encontros. Afinal, sempre que estamos reunidas,
temos a oportunidade de conversar, de sorrir, de gargalhar e até de compartilhar a nossa saudade daqueles que se foram. Por isso, participe. E
seja sempre bem-vinda! Até a próxima.
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Acompanhe todos os acontecimentos mais importantes do último trimestre

08 especial

2º SARGENTO PM ELIEL
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Confira a missa celebrada em homenagem à Sra. Hortência D’Asti de Lima
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Veja como foram as festas em comemoração ao 39º aniversário da UPPMESP

13 agenda

Confira toda a nossa programação para 2019 e prepare-se para participar!
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momento
de união

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

Cantinho da Saudade
A saudade, dizem, é o excesso de ausência. É a sensação de que o tempo não foi suficiente, de que algo ficou
por fazer ou dizer. É o desejo profundo de que, em vez de despedidas, desfrutemos apenas de uma série
de reencontros com nossos entes queridos. Mas saudade também é a comprovação de que tudo valeu a
pena. Cada conversa, cada gesto de carinho, cada momento compartilhado. Saudade é, então, parte tristeza,
parte alegria. A tristeza do “até breve”; a alegria do amor único que tivemos a oportunidade de vivenciar e
dividir. Registramos, aqui, o nosso carinho e saudade de nossos associados. Aos familiares e amigos, nossos
profundos sentimentos.

7

FOTOS: DIVULGAÇÃO/UPPMESP

momento
de união

A cada ano que passa, elas ficam melhores: fique
por dentro de tudo o que rolou nas festas para as
aniversariantes do 2º semestre de 2018!
Quem passou pelos salões da União das Pensionistas de
Policiais Militares do Estado de São Paulo (UPPMESP) nos
dias 22 e 29 de novembro do ano passado certamente não
pôde resistir ao clima de alegria que “contaminava” ambos
os espaços. Em dois eventos, realizados respectivamente
na unidade de São Paulo e na filial de Taubaté, a Entidade
comemorou a história de todas as pensionistas que completaram mais um ano de vida no 2º semestre de 2018.
A presença maciça das associadas mostra por que é que
este evento continua a ser um dos mais prestigiados do
calendário anual. “Muitas das nossas pensionistas esperam pela nossa comemoração porque é o momento em
que podem compartilhar toda a sua felicidade com aquelas que consideram suas verdadeiras amigas. É muito bonito e gratificante perceber que, de fato, hoje, somos uma
grande família!”, afirma Célia Maria da Silva, Presidente
da UPPMESP.

Albertinha Lobato
dos Santos

Guiomar
Baptista

Presentes aos eventos também como representantes da
Diretoria da Entidade, Maria Amorim e Marcia Moura fizeram questão de elogiar a verdadeira união das pensionistas. “Todos os dias, trabalhamos arduamente para garantir
que essas mulheres tenham o apoio que merecem. Vê-las
reunidas e com um sorriso no rosto faz tudo valer a pena!”,
afirma Maria.
“Os laços de amizade entre nossas associadas são verdadeira inspiração. Muitas viveram situações muito difíceis
e, hoje, oferecem seu carinho às mulheres que passam por
experiências similares. Essa troca é valiosa e não tem preço!”, conclui Marcia.
Fique de olho: a UPPMESP já definiu as datas em que serão realizadas as festas para as aniversariantes do 1º e do
2º semestre de 2019. Compareça e venha compartilhar a
sua história; nós temos certeza que suas experiências merecem ser reconhecidas e comemoradas ao nosso lado!

Izabel
Chiarelli

Maria das Dores
Oliveira

Maria José
Moreira

PIXABAY

especial

REVERÊNCIA À
SRA. HORTÊNCIA
D’ASTI DE LIMA,
ETERNIZADA NA
HISTÓRIA DA
UPPMESP
Oito anos já se passaram desde
que a União das Pensionistas de
Policiais Militares do Estado de São
Paulo (UPPMESP) teve de se despedir de sua inesquecível fundadora, a
Sra. Hortência D’Asti de Lima. Eternizada na história da Entidade, foi
ela a responsável por inúmeras das
conquistas obtidas ao longo de mais
de três décadas.
A atual Presidente da UPPMESP,
Célia Maria da Silva, costuma contar
que “as fundadoras da Entidade se
revezavam nas portas das agências
do antigo banco Banespa nos dias de
pagamento e, quando identificavam
uma pensionista, explicavam por que
é que a classe precisava se unir. Esse
trabalho de formiguinha foi o que fez
a instituição se consolidar”.
Outra importante conquista obtida pela Sra. Hortência e sempre
rememorada pelos membros da Diretoria diz respeito à mudança nas
regras para a requisição da pensão.
Isso porque, por muitos e muitos
anos, as pensionistas tinham de se
apresentar ao lado de um outro Policial Militar capaz de atestar sua dignidade; só então podiam desfrutar
do direito que lhes era assegurado
por lei. “Essa imposição degradante e vexatória para nós, mulheres
enlutadas, foi extinguida graças ao
árduo trabalho de nossa fundadora

e dos demais membros da Diretoria,
o que mais uma vez comprova a relevância desta Entidade”, complementa Célia Maria.
Histórias como essas, certamente,
não podem se perder no tempo. Da
mesma forma, o orgulho e admiração pela Sra. Hortência não pode se
esvanecer, razão pela qual, todos os
anos, a UPPMESP realiza uma missa
em memória ao falecimento de sua
fundadora e em sua homenagem.
Neste ano, a cerimônia foi celebrada em 14 de janeiro, na sede da Entidade, em São Paulo, pelo Padre João
Batista Velano. Os cerca de 20 presentes – incluindo o filho da Sra. Hortência, Dr. Oswaldo D’Asti de Lima,
advogado da Entidade – se emocionaram com as palavras de fé e puderam iniciar o ano com motivação e
esperança por um futuro melhor.
“Sempre que promovemos esta
missa em homenagem à nossa fundadora ficamos ainda mais conectados ao propósito da UPPMESP.
Afinal, rever as lembranças e o
trabalho sério realizado pela Sra.
Hortência, com tanta dedicação

e comprometimento, certamente
nos enche de energia para dar continuidade ao seu legado”, conclui a
Presidente da Entidade.

Convidados se emocionaram com as
palavras de fé e puderam iniciar o ano
com motivação

FOTOS: DIVULGAÇÃO/UPPMESP
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Educação Infantil
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Período Integral
3º Sgt PM Ricardo Pereira
e sua filha Isabelle

matrículas
abertas
ao público
em geral!
* Consulte os cursos, as atividades,
os convênios e a infraestrutura disponíveis
em cada Unidade de Educação.

Conheça as 12 unidades
do Colégio PM no site:
www.cruzazulsp.com.br/educacao/

www.cruzazulsp.com.br
Cruzazuldesaopaulo
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PENSIONISTAS
UNIDAS
JAMAIS SERÃO
VENCIDAS!
No ano de seu 39º aniversário,
UPPMESP mostra que tem
fôlego de sobra para muito mais
desafios! Veja como foram as
festas realizadas para celebrar
este importante marco

FREEPIK

REEPIK

Por Geisa D’avo

E

m dezembro de 1979, o Brasil de João Baptista Figueiredo, último presidente da ditatura
militar, começava a passar por importantes
mudanças políticas e culturais. No ar há quase
15 anos, a Rede Globo transmitia, pela primeira vez, a
realidade de uma mulher descasada, interpretada pela
atriz Regina Duarte na série “Malu Mulher” – até hoje
um dos maiores sucessos de público da emissora. Por
sua vez, nos rádios, a cantora Elis Regina brilhava e
assumia de forma irrevogável a liderança na venda de
LPs no mercado nacional.
Fora do Brasil, o universo feminino também ganhava
maior repercussão. Basta dizer que foi este o ano em
que Madre Tereza de Calcutá conquistou o prêmio Nobel da Paz e que Margaret Thatcher assumiu o posto
de primeira ministra do Reino Unido – um cargo, até
então, nunca ocupado por uma mulher.
Foi em meio a este cenário que nasceu a União das
Pensionistas de Policiais Militares do Estado de São
Paulo (UPPMESP), originalmente batizada como
União das Pensionistas da Caixa Beneficente da Polícia Militar. Graças à iniciativa de seis corajosas mulheres, fundava-se, ali, a primeira entidade brasileira em
defesa das esposas e filhas de policiais militares que,
depois de perderem o marido e/ou o pai, passaram a
ter direito à pensão fornecida pelo Governo do Estado.
Reunidas no salão paroquial da Igreja Santa Rita de
Cássia, que por alguns meses recebeu os encontros
promovidos pela Entidade, as senhoras Hortência
D’Asti de Lima, Nylva Lovely Carlesimo, Anacirema
Bastos Rangel, Bonilha Leite de Morais, Aparecida da
Silva e Hermínia Conradi Pereira da Costa foram as
responsáveis por dar início a essa longa trajetória de
luta e de conquistas.
Em 2018 – portanto, ano do 39º aniversário da Entidade – nada mais justo que comemorar toda essa
história de sucesso. Reunidos nas sedes da Entidade
em São Paulo e Taubaté, ao todo, mais de cem convidados compareceram aos eventos comemorativos
organizados pela UPPMESP para celebrar tão importante marco.
Em ambas as ocasiões, promovidas respectivamente
nos dias 06 e 14 de dezembro, os presentes puderam
relembrar alguns importantes acontecimentos e, ainda, conhecer de perto os desafios que vêm pela frente.
“Estamos muito confiantes de que 2019, ano do nosso

MIGUEL ALIXANDRE NETO
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Grande apoiador da UPPMESP, o senador
Major Olímpio não pôde comparecer à festa,
mas colaborou com o envio de presentes
que foram sorteados entre as pensionistas.

A VOZ DOS ASSOCIADOS
Presente ao evento de São Paulo,
o Sr. Carlos de Almeida, associado
à Entidade, falou à “Clic da União”:
“sou associado há dez anos ou mais.
Conheci o trabalho da Entidade
através de amigos. Pensei que só
mulheres podiam se associar, mas,
quando descobri que era aberto à
qualquer pessoa, decidi virei “pensionisto”. E é muito gostoso fazer
parte disso tudo! Vim poucas vezes
e posso garantir que antes não era
assim. Agora está demais! A estrutura da Entidade melhorou 100% e
eu acredito que venha mais coisa
boa por aí”.
Também no evento de São Paulo,
a pensionista Leila Loli de Oliveira

FOTOS: ARQUIVO/UPPMESP

40º aniversário, trará muitas novidades, realizações e esperança para
todos nós”, afirmou Célia Maria da
Silva, Presidente da UPPMESP.
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“Ficamos absolutamente
encantadas com a participação
de todos os presentes no evento
de Taubaté! Foi contagiante”

FOTOS: ARQUIVO/UPPMESP

concedeu entrevista à nossa equipe: “Sou
associada há 20 anos. Tive que solicitar pensão e, como faltavam alguns documentos, me
disseram que a União das Pensionistas poderia me ajudar. Imediatamente, recebi apoio e
senti um acolhimento indescritível. Por causa do trabalho, não pude participar com tanta frequência das reuniões, mas, agora, estou
muito mais presente. Posso definir nossos
encontros como um momento de pura emoção e acolhimento. Aqui, as relações de amizade se fortalecem naturalmente”, afirmou.
FORÇA NO INTERIOR
Neste ano, a festa da UPPMESP realizada em Taubaté surpreendeu. Além de reunir
uma quantidade recorde de convidados, os
associados demonstraram grande entusiasmo com a programação – que, tal como em
São Paulo, incluiu uma seleção imperdível de
músicas ao vivo e de saborosos quitutes.
“A nossa atuação no interior do Estado
está cada vez mais consolidada. Ficamos
absolutamente encantadas com a participação de todos os presentes, com o envolvimento e com a alegria em participar da
nossa festa. Também para esta região traremos novidades nos próximos anos, para
que tenham ainda mais certeza de que fazem parte da nossa família e do nosso planejamento”, conclui Célia Maria da Silva,
Presidente da Entidade.

agenda

Anote aí!

Quer participar dos
eventos da UPPMESP
em 2019? Então,
confira nossa programação para este ano
e, se quiser, destaque
e guarde a página para
não perder nenhuma
das nossas atividades!

15 – Chá da Tarde com as Pensionistas (SP)

FREEPIK

22 – Chá da Tarde com as Pensionistas
(Taubaté)

10 – Festa do Dia das Mães (SP)
17– Festa do Dia das Mães (Taubaté)
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agenda

12 – Chá da Tarde com as Pensionistas
(Taubaté)
19 – Chá da Tarde com as Pensionistas (SP)

13 – Chá da Tarde com as Pensionistas (SP)
20 – Chá da Tarde com as Pensionistas
(Taubaté)

11 – Chá da Tarde com as Pensionistas
(Taubaté)
18 – Chá da Tarde com as Pensionistas (SP)

06 – 40o Aniversário da UPPMESP (SP)

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

