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Feliz Dia das Mães

a todas as mamães da Avamp

ASSOCIADA DESTAQUE
Maj. PM Sonia Paula Hamad

Nova Diretoria AVAMP
Diretoria Executiva
Biênio 2018/2019
(esquerda para direita)

‘ o Presidente

Com a Palavra....

Francisco de Mello
Pela primeira vez, assumo a presidência, com a
maior satisfação e muito honrado pela oportunidade de
poder trabalhar em prol da nossa Associação, mas
também um pouco apreensivo, pois grandes são os
desafios e as responsabilidades que este cargo exige.
Sendo assim, eu e os demais membros da atual diretoria
não mediremos esforços na busca das melhores estratégias e diretrizes que favoreçam a administração.
Agradecemos, imensamente, a todos os associados pela confiança em nós depositada.
Nossa Associação sofreu com os reflexos da crise que assolou a economia do nosso país nos últimos
anos. Mudanças e novas medidas administrativas emergenciais foram tomadas pelas diretorias das gestões
anteriores, dos quais participei ocupando outros cargos, com o intuito de reverter a saúde financeira da nossa
Entidade. Nesse processo, o apoio de todos os associados é vital e imprescindível à recuperação da “saúde”
da nossa querida AVAMP. Por isso, venho pedir a todos que colaborem na questão da utilização do seu plano
de saúde, a sua real conscientização a não utilizar desmedidamente o plano, pois como é de conhecimento
geral, a utilização sem controle onera as contas e faz com que a nossa AVAMP “adoeça”. E não é isso que
queremos! Precisamos que a nossa Associação esteja sempre vigorosa e saudável para que continue a zelar
pela saúde do Policial Militar e de sua família.
Neste mês de maio, aproveitamos a oportunidade para parabenizar todas as mamães da Avamp: as
mães de sangue; as mães de coração; mães que estão do outro lado das nuvens (mas sempre por perto!) que
cuidaram e cuidam de seus filhos e filhas com o Amor mais puro que possa existir.
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Feliz Dias das Mães!
Francisco de Mello
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DESTAQUE

A Força do
Poder Feminino
‘Minha família é a base de tudo’! (esq. p/ dir) , o filho Rodrigo, o sogro Sr. Leandro, o
marido Maj. PM Lessa, nossa entrevistada Maj. PM Paula Hamad e os filhos Rafael, Ruan e Renan

Maj. PM Lessa

Maj. PM Paula: ‘Atualmente, é muito difícil a mulher não exercer uma profissão, seja por
realização pessoal ou pela necessidade de complementação de renda da família. Costumo dizer
que todas nós, mulheres, temos capacidade e força para administrar o trabalho , a casa e a
família..., porém não podemos descuidar de uma das missões mais importantes que Deus nos
confiou: ser Mãe. Acredito que não importa o tempo que ficamos com os nossos filhos e sim a
qualidade do tempo que lhes dedicamos. Precisamos ser Mães de verdade e não somente amigas
dos nossos filhos, precisamos cobrar tarefas, ensinar o bem, encaminhar para uma religião, ficar
atenta as amizades e muitas vezes dizer “Não”; enfim, precisamos saber educá-los com amor,
firmeza e exemplo. Atualmente,meus filhos gêmeos, Rodrigo e Rafael , cursam a Academia
Militar das Agulhas Negras (AMAN), e isso é motivo de muito orgulho para mim.’

Maj. PM Paula:

Maj. PM Paula: ‘Quando engravidei dos
gêmeos, ocupava o posto de Tenente PM. Na
ocasião do nascimento deles, conciliar o
trabalho com as obrigações de mãe, de esposa,
de dona de casa e de estudante de Direito (na
época, cursava Direito na UNITAU) não foi nada
fácil! Mas com o apoio do meu marido e da
minha família, em especial, minha sogra e
sogro, a correria do dia a dia tornou-se mais
leve e todas essas obrigações fluíram
naturalmente. Graças a Deus, minhas gestações
sempre foram tranquilas, de forma que
trabalhava até o dia anterior ao parto. O
segredo de tudo isso é “família”! Não
conseguiria administrar todas essas obrigações
se tivesse que fazer tudo sozinha. Meu marido é
um grande amigo e companheiro de tarefas.
Minha sogra, com 76 anos hoje, sempre nos
auxiliou com as crianças enquanto estávamos
trabalhando.’

Maj. PM Paula: ‘Sou associada titular desde 1998. Em 2014, pensava que estava no auge da
minha saúde, praticava corrida de rua e no mês de setembro daquele ano, finalizei uma meia
maratona (21km) em Foz do Iguaçu, porém naquele mesmo ano, descobri um câncer de mama.
Fiz todo o tratamento por intermédio da Avamp (cirurgia, quimioterapia, radioterapia, terapia
hormonal, etc), e hoje ainda realizo acompanhamentos através de exames. Acredito muito na
importância de ter um plano de saúde administrado, por nós, Policiais Militares, pois isso facilita
o nosso acesso como associado. Percebo que em outras empresas de saúde, o acesso ao Gerente
Geral e aos Diretores é mais difícil e muitas vezes, o associado somente consegue um
tratamento por intermédio de ação judicial. Na Avamp, tenho sempre a certeza de que alguém
tentará auxiliar de alguma forma e mesmo que seja negada uma autorização solicitada, por não
fazer parte da cobertura do convênio, existirá sempre uma explicação plausível; ou seja, uma
satisfação nos é fornecida. Particularmente, eu só tenho a agradecer aos
amigos/médicos/funcionários da AVAMP, pois quem passa por um tratamento como esse, sentese frágil, às vezes com medo..., e eu fui acolhida com muito carinho por toda equipe da Avamp.

Gostaria de encerrar dizendo que não importa a quantidade de coisas e obrigações
que temos que exercer, o que importa é fazer cada uma delas com muito Amor. Valorizo
cada minuto da minha vida, agradecendo e dando valor às coisas mais simples!’’

Microbiologia - Parasitologia - Hematologia - Urinálise
Funcionamento: Segunda Sexta - das 6h30 às 18h20
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SERVIÇOS PRÓPRIOS

RECADOS DO CADASTRO
Caro Associado:

EM 2018, FIQUE
ATENTO PARA O
RECADASTRAMENTO AVAMP

Cuidando da sua saúde com respeito e qualidade

Instalações adequadas para melhor atender
ao Policial Militar e sua família

No Ambulatório o Associado tem:

ESPECIALIDADES MÉDICAS
Acupuntura

Neurologia

Cardiologia

Nutricionista

Cirurgião Geral/Vascular

Ortopedia Geral

Clínica Médica

Otorrinolaringologia

Dermatologia

Pediatria

Endocrinologia

Psicologia

Fonoaudiologia

Psiquiatria

Ginecologia e Obstetrícia

Psicopedagogia

Gastroenterologia

Terapia Ocupacional

Geriatria

Urologia

Exceto para as especialidades de
Acupuntura, Fonoaudiologia,
Terapia Ocupacional,
Psicologia e Nutrição
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