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APAS JAÚ FAZ ANIVERSÁRIO
A Apas Jaú completou 19 anos de existência no último dia 14 de 
junho. Parabenizamos a todos os associados que acreditaram e 
acreditam em nossa união.

Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária
No dia 26 de junho passado, foram realizadas as Assembléias Gerais 
Ordinária e Extraordinária para tratar de diversos assuntos, confira na 
página 4.

Registro na ANS nº 40.803-4

Encontro de Veteranos do 27º BPM/I de 2.013
Será realizado no dia 27 de novembro próximo, nas dependênci-

as do Clube do SINCOMÉRCIO - Sindicato dos funcionários no comér-
cio de Jaú, confira na página 3.

Nossa sede Com a finalidade de cumprir todas as nor-
encontra-se mas de Acessibilidade conforme as estabe-
em fase final lecidas pela Associação Brasileira de 
de constru- Normas Técnicas - ABNT, na NBR 9050, de 
ção, estamos  setembro de 1.994, todo projeto arquitetôni-
te rm inando  co da APAS Jaú foi cuidadosamente projeta-
os trabalhos do para atender cadeirantes, idosos, usuári-
de reboco e os de muletas, mulheres grávidas. Foi insta-
iniciaremos a  lado elevador, os sanitários foram projetados 

colocação dos pisos, azulejos, pedras, para que um cadeirante tenha todo o confor-
guarnições e louças em geral. to necessário, pois é importante termos em 
Além da ampliação do espaço físico, que mente que as pessoas com deficiência ou 
encontrava-se saturado, a Associação incapacida-
está buscando parceria com a AFAM, des, têm o 
afim de instalarmos uma farmácia para d i re i to  de  
desconto em folha de pagamento, a es ta r  nos  
preço melhor do que o oferecido pelo m e s m o s  
mercado. Outra prioridade é a instalação loca is  em 
de uma Cooperativa de Crédito, para que q u e  n ó s  
o Associado possa aplicar valores com todos esta-
rendimentos maiores  e emprestar com mos. Tudo 
juros menores do que os praticados isso buscan-
pelas instituições financeiras.  do sempre o 
Um espaço dedicado a Prevenção de bem estar de nossos associados.
Saúde, será mais uma novidade das 
novas instalações, estamos estudando 

APAS-Jaúvários projetos e escolheremos o mais 
 Cuidando da Família Policial Militar.

indicado para aplicarmos em nossa 
associação.

Ampliação das Instalações da APAS - JAÚ
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as envolvem, levando em consideração que todos ossos associados, funcionários, colaborado-
nós, somos tão somente pessoas, pergunto.Nres prestadores de serviços e amigos, a asso-

 Como vai a saúde do seu coração? Esta ciação APAS  JAÚ , hoje emancipada, consegue editar o 
batendo no ritmo natural?Jornal APAS nº 02. O primeiro veio com o nome JAPAS  
Alguns cálculos apontam que boa média é 70 vezes quando tínhamos 4 anos de existência.
por minuto, logo, em um ano ele bombeia entre 3,5 e 7 Nesses 19 anos temos acompanhado o segui-
milhões de litros de sangue por nosso corpo, depen-mento de Saúde Suplementar, desde as operadoras 
dendo de nossas atividades evidentemente.de planos de saúde até os integrantes dos órgãos 

Guarda o coração porque dele procedem as governamentais, tendo nesse meio, os prestadores de 
fonte de vida. Se o coração falhar o corpo todo se des-serviço, representantes da indústria de materiais e 
ligará. Lemos no livro de Mateus 15:18:19 que, “O que medicamentos , os órgãos de representação dos inte-
sai da boca vem do coração. Porque é do coração que resses dos consumidores, utilizando- nos de todos 
procedem os pensamentos”.meios disponíveis.
                                                                                        Entendemos que tudo é importante quando se 
Gratotrata de saúde, os desafios são muitos,as transforma-
                                                                                        ções se sucedem numa velocidade incrível, mas, nós 

      Daniel Fariastemos que priorizar dentro desse cenário, optamos 
 Diretor Presidentepelas pessoas, ao lembrarmos que, o acessório segue 

o principal.

Primeiro as pessoas, depois as situações que 

Palavra do Presidente

Credenciamento de Profissionais

Senhores associados, ajude a APAS a 
aumentar a quantidade de profissionais credenci-
ados. Indique um profissional que queira fazer 
parte de nossa Associação. Entraremos em 
contato para providenciar o credenciamento.

Reajuste no valor da mensalidade em 9,04%

oi publicado no Diário Oficial da União Fem 22 de julho de 2.013, pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar, a percentagem 
de reajuste fixado em 9,04%, para os planos  
Individuais e Familiares, com aplicação nos con-
tratos com aniversário no período entre maio de 
2.013 à abril de 2.014.

A percentagem acima foi aprovada pelos 
associados presentes na Assembléia Geral 
Extraordinária do dia 26 de junho passado, confor-
me publicação na página 4.

O reajuste está sendo aplicado obedecen-
do a data de aniversário de cada contrato. 

Reajuste no valor das consultas médicas

Visando valorizar o atendimento médico e 
facilitar a marcação de consultas médicas, a 
Diretoria da APAS, em reunião realizada no dia 16 
de agosto passado decidiu reajustar o valor das 
consultas em 16,07%, a contar de 01 de setembro.
Valores das consultas:
Prestador Pessoa Física  R$65,00
Prestador Pessoa Jurídica  R$78,00

Caro associado, acesse nosso site pela página 
www.apasjau.com.br

 Expediente
O Jornal APAS Jaú é um orgão de comunicação da APAS 
Jaú(Associação Policial de Assistência à Saúde de Jaú) 
dirigido aos associados. Rua Dr. João Leite, 652 - Centro - 
Jaú/SP. Elaborado pelos Gerentes Administrativo e 
Financeiro. Jornalista responsável, Adilson Ortigoza. 
Tiragem de 1.000 exemplares
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Auditoria Médica - Veja como funciona
á é do conhecimento de uma boa parte dos R$120,00 a preço de hoje.JAssociados a Implantação da Auditoria e Exames e procedimentos que obrigatoriamente devem ser 

Perícia Médica  em nossa APAS, desde o ano de 2005. autorizados por Auditoria Médica:

Sabemos que tal serviço traz algum desconforto Ø Todos acima de R$ 120,00, como exemplo os abaixo 

e descontentamento de alguns Associados, porém tal relacionados:

medida faz-se necessária, para que haja um Ø Ressonância Magnética,Tomografia Computadorizada, 

acompanhamento dos atendimentos autorizados pela Cintilografia;

auditoria, tendo como objetivo inibir o uso abusivo e Ø Ultrasson abdominal  e com Doppler;

irregular desses atendimentos. Ø Ecocardiograma ou Ecoddopler, Holter e Mapa;

Conforme a Resolução CFM nº 1.614/2001 e Art. Ø Tratamento Fisioterápico, Psicológico, Fonoaudiologia, 

40 do nosso Regimento Interno, as solicitações de Nutrição, Terapia Ocupacional;

Exames, Procedimentos e Internações Cirúrgicas, Ø  Quimioterapia e Radioterapia, Endoscopia digetiva;

deverão obrigatoriamente passar pelo Auditor Médico, Ø Eletroneuromiografia , e outros exames/procedimentos 

o qual irá analisar , dentro dos padrões médicos, os não relacionados;

pedidos médicos, caso necessite solicitará perícia ¬  Todas as Cirurgias.

médica.

Exames e procedimentos que não tem 

necessidade de Auditoria Médica: todos até o valor de 

¬ O agendamento de exames/procedimentos e cirurgias 

deverão ocorrer após a devida autorização do médico 

auditor.

Encontro de Veteranos do 27º BPM/I, em parceria com a APAS-JAÚ

 Vigésimo Sétimo Batalhão de Polícia orientados pelos profissionais enfermeiros que 
Militar do Interior, realizam as medições, quando O

como nos anos anteriores, irá detectam alguma alteração, para 
realizar o 10º Encontro de procurarem um médico.
Veteranos em 27 de novembro Como já foi feito no ano 
próximo, nas dependências do passado a APAS-JAÚ irá custear 
Clube do Sincomércio, localizado o almoço para os participantes 
à Avenida Des. João Baptista de que são nossos associados, 
Arruda Sampaio, 1360. Nos dessa maneira incentivando a 
últimos quatro anos a APAS tem participação.
sido convidada pelo comando do Os interessados deverão 
batalhão e vem realizando um confirmar presença até o dia 20 
acompanhamento do estado de de novembro: inativos não 
saúde dos participantes, aferindo associados APAS no Batalhão 
a pressão arterial, a taxa de pelos telefones: 3622-2342 e 
glicose no sangue, medida abdominal, o que tem 3622-2932 e os inativos associados da APAS 
surtido efeito para os nossos associados, os quais são pelos telefones: 3621-4846 e 3626-2600.

Reservado para propaganda
Contato: contato@apasjau.com.br

Fones: (14) 3626-2600 e 3621-4846
ANUNCIE

Novas inclusões de Profissionias:
Adriana Stela Barbosa Fontes Av Antonio José de Carvalho,409 BARIRI 3662-3907 Cardiologia

Cliam Prest Serviços Médicos S/S Ltda Av Isaltino do Amaral Carvalho, 1.309 JAÚ 3626-6400 Mastologia e Ultrasson

Ludmilla Cristine Santos Rua Dr. Laudelino de Abreu, 141 JAÚ   Psicologia

Seide Celulare Marangoni Rua Saldanha Marinho, 1.162 JAÚ 3032-0630 Psicologia

Atique & Atique Serviços Médicos S/S Rua Conde do Pinhal, 196 JAÚ 3622-2246 Pediatria e Urologia

Jonas Tajariolli Rua General Isidoro, 218 JAÚ 36214063  Psicologia

Piacente & Marcondes Ltda Rua Con Francisco Fer. Delgado, 63 BARRA BONITA 3641-4480 Oftalmologia

Uniterp Serviços Médicos Eireli Rua Dr. João Leite, 395 JAÚ 3622-6676 Nefrologia e Pediatria

ALCOÓLICOS ANÔNIMOS

Problemas com a bebida alcoólica?

Ligue: (14) 3626-7303 
 Das 13:00hs às 17hs.
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Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária
onforme Estatuto Social, todos os apresentou a chapa inscrita pedindo para rea jus tes dos va lores de taxas 
anos, na segunda quinzena de que os componentes levantassem, e hospitalares, materiais, medicamentos e 
junho é realizada a Assembléia solicitou uma salva de palmas, declarando custos operacionais, e ainda que, desde C
Geral Ordinária, a fim de apresentar eleitos os membros da Diretoria Executiva 2009 temos reajustado os valores das 

o Balanço e Balancete do ano anterior e de e Conselho Fiscal para o Biênio consultas de nossos prestadores de 
dois em dois anos é realizada a Eleição da 2013/2013, os quais assumiram de serviços médicos, com a finalidade de 
Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, imediato suas funções, conforme melhorarmos o atendimento. Após 
como ocorreu neste ano. As Assembléias determina o Art. 65 do Estatuto Social. A esclarecido todas as dúvidas, foi 
foram realizadas no dia 26 de junho Diretoria Executiva  ficou composta da pe rgun tado  pe lo  P res iden te  se  
passado, com início as 08:30hs na seguinte maneira: Presidente - Daniel autorizavam o reajuste da mensalidade 
primeira convocação e às 09:00hs com o Farias, Vice-Presidente - João Pedro de pelo índice que autorizado pela  ANS, e foi 
número de associados presentes. Os Oliveira Filho, 1º Tesoureiro - Jayme aprovado por unanimidade.  Após a 
assuntos tratados conforme Edital de Soares de Siqueira, 2º Tesoureiro - Edison votação foi passada a palavra ao Gerente 
Convocação foram: Financeiro, que apresentou alguns slides 

do Encontro dos Veteranos,  realizado em 
Assembléia Geral Ordinária: novembro de 2012, em parceria com o 27º 

1  -  Apreciar e votar o Balanço BPM/I, a fim de promover a Prevenção de 
Financeiro/2012 elaborado pela Diretoria Saúde, onde foram medidas a diabéte, 
Executiva e os Pareceres do Conselho p r e s s ã o  a r t e r i a l ,  p e s o ,  a l t u r a ,  
Fiscal e Auditoria Independente (Arts. 28 circunferência abdominal, procurando 
item IV, 45 item X e 48 item IV do Estatuto orientar os associados detectados com 
Social). alteração, a procurarem orientação 
2 - Eleição da DIRETORIA EXECUTIVA e médica. Foi colocado em votação pelo 
CONSELHO FISCAL, para o Biênio Presidente a parceria da Associação com o 
2013/2015. (Art. 52 do Estatuto Social). Batalhão no Encontro dos Veteranos, 

mesmo que isso tenha gastos financeiros, 
Assembléia Geral Extraordinária: e foi aprovado por unanimidade. Foi dado 

1 - Discussão e Votação do reajuste das conhecimento aos Associados, sobre a 
mensalidades (Art. 28 item V do Estatuto Resolução Normativa nº 323 de Martins, 1º Secretário - Elicio Teixeira  e  2º 
Social). 04/04/2013, onde as operadoras de planos Secretário - Paulo Sérgio do Carmo. O 

Com início às 09:00 hs em privados de saúde, deveriam criar uma Conselho Fiscal ficou com a seguinte 
segunda chamada, com a presença de 32 repartição para servir de Ouvidoria, afim de composição: Presidente - Silvio Rogério 
Associados Titulares, com direito a voto, receber, reclamações, dúvidas, elogios, Inácio, Vice-Presidente -  Angelo 
conforme Art.56 §3º do Estatuto Social, o sugestões e outros, e, diante da Rodrigues, Membros - João Newton de 
Presidente Ten. Cel. Daniel Farias publicação, a Diretoria da Associação, Oliveira, Mário Antonio Hermída e Gílson 
agradeceu a presença de todos, fez a designou dois funcionários para assumir a Menezes Avoleta, Suplentes - José 
leitura do Edital de Convocação dando função de Ouvidor  Eleazar F.Menezes Marcos Marinheiro e Francisco Garcia 
inicio a Assembléia. Passou a palavra para Junior e a de Suplente Rosana Aparecida Simon. A  Assembléia Geral Ordinária 
o Gerente Administrativo, para leitura da Eleutério, e que já está em funcionamento, encerrou-se as 09:55 hs.
Ata da Assembléia Anterior, realizada em d i s p o n i b i l i z a d o  o  e - m a i l  Após intervalo de 30 minutos, e 
27 de junho de 2012. Foi Apresentado pelo ouvidoria@apasjau.com.br para contato. em 2ª chamada,  iniciou-se a Assembléia 
Gerente Financeiro o Balanço Patrimonial Após  tratado de todos os assuntos e não Geral Extraordinária, com a presença de 
e Balancetes do ano de 2012, focalizando tendo mais nenhuma dúvida por parte dos 32 Associados Titulares, mais uma vez o 
as Receitas, Despesas e outros valores, associados o Presidente deu por Presidente Daniel Farias agradeceu a 
apresentou  o Parecer dos Auditores encerrada a Assembléia as 11:40 hs.permanência dos Associados, leu o edital 
Independentes e o Conselheiro Fiscal Ten. de convocação, e passou a palavra para o 
Gilson Menezes Avoleta, leu o parecer do Gerente Administrativo para leitura da Ata 
Conselho Fiscal, concordando com todos da Assembléia Geral Extraordinária 
os documentos e valores apresentados. anterior, realizada em 29 de setembro de 
Como não houve nenhuma dúvida por 2012. Após, o Gerente Financeiro, realizou 
parte dos presentes o Balanço Patrimonial a apresentação de alguns slides relativos 
foi APROVADO por unanimidade. Na aos gastos com assistência médica no ano 
sequência foi convidado o Major da Policia de 2011 e 2012 e a provável  porcentagem 
Militar Humberto Cestari, Presidente da que seria autorizado pela Agência 
Comissão Eleitoral, para compor a mesa, Nacional de Saúde Suplementar - ANS, 
juntamente com os demais mebros, para que poderia ficar entre 7 e 9%. Informado 
proceder a aclamação da única e atual pelo Presidente que o reajuste se faz 
chapa da Diretoria Executiva e Conselho necessário devido aos constantes 
Fiscal inscrita.  O Major Cestari, 

Mande sugestões, críticas ou elogios para nós.

Geral -  
 Recepção:

  Faturamento:  

        Gerente Administrativo             

 Gerente Financeiro

   
Ouvidoria

       Fones: (14) 3621-4846  (14) 3626-2600

contato@apasjau.com.br
paula@apasjau.com.br

rosana@apasjau.com.br
andreluiz@apasjau.com.br

geradministrativo@apasjau.com.br

junior@apasjau.com.br

ouvidoria@apasjau.com.br

 

Reservado para propaganda
Contato: contato@apasjau.com.br

Fones: (14) 3626-2600 e 3621-4846
ANUNCIE

Reservado para propaganda
Contato: contato@apasjau.com.br

Fones: (14) 3626-2600 e 3621-4846
ANUNCIE

Reservado para propaganda
Contato: contato@apasjau.com.br

Fones: (14) 3626-2600 e 3621-4846
ANUNCIE

www.apasjau.com.br

Ajude-nos a construir uma APAS melhor
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