
  
 

 

A você, Guarda Municipal e Servidor Público, nós da AGES-SP sabemos das dificuldades que nossas 

categorias vivenciam no dia-a-dia, pois nossa Diretoria é composta também por representantes atuantes, 

que passam pelas mesmas dificuldades. Entendendo que a maioria das pessoas não tem tempo para vir 

à Associação, buscamos oferecer a maioria de nossos serviços de forma on line. 

 
A AGES-SP busca todos os dias minimizar suas dificuldades: 

 
ASSISTÊNCIA JURÍDICA - defendemos o associado através do nosso jurídico. Para processos 

administrativos não há custo. Atendemos apenas com hora marcada para garantir um atendimento 

personalizado, seja on line, seja presencial. Para os associados que estão há mais de 12 (doze) meses 

conosco, não há cobrança no atendimento jurídico para análise de processos e/ou documentos 

administrativos. Para os associados com menos de 12 (doze) meses, a um custo único de R$ 250,00 

(duzentos e cinquenta reais) na primeira consulta, que corresponde a 50% do valor da tabela da OAB. O 

associado deve estar adimplente. 

Você sabia que desde que a pandemia iniciou a AGES luta pelos EPIs adequados à categoria? Já 

impetramos ações no TJ, já denunciamos no Ministério Público e no Tribunal de Contas, por um motivo 

simples, a AGES não negocia a vida do servidor! Desde o início de nossa gestão, buscamos a isonomia 

no Plano de Carreira, a justiça no Regime Disciplinar e acima de tudo, ser a voz do servidor para a 

Administração Pública; 

 

PLANEJAMENTO FINANCEIRO - está com descontos em holerite acima do permitido? Adequamos seus 

descontos; 

 

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO – Temos parceria com dois consultórios odontológicos em nossa sede 

no Centro de São Paulo. 

 

PSICÓLOGA - Nossa psicóloga atende presencialmente, mas realiza inclusive tele consulta, você ou seu 

dependente não precisam se deslocar para o atendimento, inclusive com atenção especial em tempos de 

pandemia; Ligue e agende sua consulta. 

 

PLANOS DE SAÚDE - planos de saúde personalizados, de acordo com sua localização e necessidade, 

buscando sempre adequar ao seu orçamento; 

 

PARCERIA COM PARQUE AQUÁTICO WET’N WILD - Para os associados temos grandes descontos; 

 

PARCERIA COM EMPRESA YALO (DR.CONSULTA) – O associado pode passar por consultas 

presenciais ou tele consulta por apenas R$ 40,00 (quarenta reais) com direito a retorno em até 30 dias, 

além de outros descontos em Drogarias e exames no Dr. Consulta. Confira! 

 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Nossa parceira sempre buscará as melhores opções para o associado; 

 

PARCERIA COM SEGURADORA – Desconto em seguro de veículo, plano PET, seguro residência, 

seguro equipamentos, consórcio. Confira! 

 
VEM MUITO MAIS NOVIDADES POR AÍ! Tudo isso por R$ 20,00 por mês!  

Confira nosso site: http://www.ages-sp.org.br 

Entre em contato pelo nosso whatsapp (11) 98493-5087 ou pelo e-mail contato@ages-sp.org.br e associe-

se!  Fortaleça quem está lutando sempre por você! 

NÓS SOMOS A AGES, A AGES É VOCÊ! 

ADRIANA MUNIZ ANDREOSE 
Diretora Presidente 

ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS E SERVIDORES DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Largo São Francisco, 181 – 2º andar – sala 4 – Centro/SP 
Tel: (11) 3159-5272 Cel: (11) 9.8493-5087 
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