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Caro Associado,

2020 foi um ano completamente diferente e de muitas difi culdades para 
todos nós. Nossa rotina precisou ser alterada com os problemas causados pela 
pandemia e ainda presenciamos uma crise econômica que provocou queda 
na renda de muitas famílias, como as de nossos policiais. Mas o que o ano de 
2020 deixa de lição? Para nós, os maiores ensinamentos foram refl exão e nossa 
grande capacidade de adaptação.

Apesar do período atípico, mantemos a qualidade dos nossos serviços e 
fi zemos o possível para dar todo o suporte ao associado, mesmo tendo que 
se adaptar ao atendimento online como fi zeram profi ssionais da área clínica e 
jurídica. Também não deixamos de entregar, tomando os devidos cuidados, os    
materiais de uso contínuo e equipamentos solicitados. O trabalho não parou! Tudo 
foi feito respeitando as regras de distanciamento, uso de álcool gel e máscara. 

Contamos ainda com o árduo trabalho dos nossos representantes, na capital e interior, para atender 
as demandas. A toda a equipe, meu muito obrigado. O empenho de cada um faz a APMDFESP crescer e 
apresentar excelentes resultados. 

Que neste novo ano possamos renovar a esperança e o desejo de recomeçar. Conte sempre com 
nosso apoio, pois vamos continuar cumprindo a missão de cuidar bem da Família Policial Militar. Desejo um 
feliz e abençoado 2021 com muita luz, saúde e realizações!

A todos, forte abraço!



Reconhecemos a importância do movimen-
to Outubro Rosa e Novembro Azul. Como 
forma de alertar e conscientizar sobre o câncer 
de mama e próstata, diretores e colaboradores 
vestiram a camisa nas duas campanhas.

Os temas também foram discutidos com 
especialistas por meio de Lives, com o objetivo 
de disseminar informações e alertar quanto 
às consequências das doenças. Para falar so-
bre o câncer de mama, conversamos com o 
capitão médico Fábio Muniz, mastologista do 
Hospital da Polícia Militar. Segundo o médico, 
as mulheres não devem ter medo de fazer a 
mamografi a. Diagnóstico e tratamento precoce 
aumentam muito a chance de cura. 

Para a discussão sobre o câncer de próstata, 
o segundo tipo de câncer mais comum nos 
homens, convidamos o Dr. Giovanni Scala 
Marchini, médico urologista. Dentre as ques-
tões abordadas, ele também explicou que diag-
nosticar precocemente a doença aumenta as 
chances do tratamento efetivo.

Reconhecemos a importância do movimen-

APMDFESP veste a camisa nas 
campanhas contra o câncer
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Fisioterapia Santos: 
tratamento melhora qualidade de vida do associado

A fisioterapia tem feito 
grande diferença na vida 
do associado Julio César 
Deolindo. Após sofrer um 
acidente automobilístico 
durante perseguição policial 
em dezembro de 2017, o 
sargento precisou encarar 
um longo processo de 
reabilitação e encontrou na 
APMDFESP todo o apoio 
para ajudar na recuperação 
dos movimentos. 

O acidente provocou 
fratura na coluna cervical e 
o associado chegou a ficar 
tetraplégico por dois meses. 
Na associação, teve suporte dos fisioterapeutas da Sede, 
terapeuta ocupacional, assistente social e psicólogos. 
Atualmente faz sessões diárias com a fisioterapeuta Letícia 
Neves, na representação Santos. A profissional acompanha 
o associado há 1 ano e quatro meses e conta como realiza 
o tratamento para promover o máximo de autonomia e 
independência possível.

“Ele chegou para atendimento em junho do ano passado 
apresentando dificuldade de locomoção, espasmos na coxa, 
déficit de equilíbrio, diminuição da dorsiflexão (dificultando 

a marcha), sem força na mão 
direita e dor neuropática. 
As sessões variam entre 
eletroterapia, cinesioterapia 
(terapia do movimento), 
treino de marcha e exercícios 
funcionais. As sequelas do 
acidente foram muito graves 
e ele ainda não tem previsão 
de alta, mas é um paciente 
que se dedica a fazer todos 
os exercícios propostos com 
muita força de vontade”, 
explica a fisioterapeuta, 
que ainda acrescenta “a 
reabilitação precisa de um 
trabalho contínuo para que 

se obtenha resultados satisfatórios”. 

Julio faz questão de compartilhar o tratamento nas 
redes sociais e, para ele, o suporte da APMDFESP tem 
contribuído para conseguir avanços. “A fisioterapeuta Letícia 
me ajuda bastante e está de parabéns pelo trabalho que faz, 
pois recebo um atendimento de qualidade. A APMDFESP 
é muito presente na minha vida e só tenho a agradecer”, 
afirmou.   

Além da representação Santos, a APMDFESP conta 
com a atuação de fisioterapeutas na Sede, Zona Oeste e 
Mogi das Cruzes. 

Doação da 
Escola Superior de 
Sargentos

A APMDFESP parabeniza a Escola Superior de Sargentos pelo 
sucesso do Desafio 84K, 1° corrida virtual em comemoração aos seus 
84 anos, e agradece a doação que foi fruto das inscrições. A iniciativa 
mobilizou atletas de todo o estado a caminhar, correr e pedalar.

Nossos divulgadores Jair Sá Teles e Thiago Bispo compareceram 
à solenidade para receber simbolicamente parte da quantia arrecadada. 
Além da Associação, outras entidades foram beneficiadas. O evento 

contou com a participação do Cel PM Telmo, Comandante da ESSgt, e 
dos organizadores do Desafio 84K, Júlio Cenna e Anderson Lagares.

O exemplo de solidariedade da ESSGT mostra o quanto é 
importante o trabalho desenvolvido pela Entidade em prol da Família 
Policial Militar. 

Associado Julio César de Olindo
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Em  Assembleia Geral Ordinária, 

dia 18 de novembro, diretores, mem-

bros dos conselhos e representantes 

discutiram e aprovaram, por unanimi-

dade, o relatório de atividades e contas 

referentes ao ano de 2019.

Durante o encontro, que res-

peitou os protocolos de prevenção 

à Covid-19, foram apresentadas as 

despesas realizadas no ano, bem como 

o trabalho desenvolvido por cada de-

partamento da Entidade em prol do 

associado.

Compareceram à Assembleia o 

presidente Antonio Figueiredo Sobri-

nho, o vice-presidente Wladimir Garcia 

de Menezes, o secretário-geral Renato 

Saletti, a diretora de Relações Públi-

cas, Elisa Guskuma Henna, o diretor 

de Patrimônio, Alexandre Miragaia, o 

diretor Social, Roberto Batista Carnei-

ro, o diretor Jurídico, Romildo Pytel, 

Balanço anual de 2019 é aprovado por unanimidade

deixamos de atender e estamos cada 

vez mais atentos às necessidades dos 

associados. Todo o balanço apresen-

o advogado Dr. Leonardo Passafaro, 

além dos presidentes do Conselho De-

liberativo, Major Tércio Bispo Molica, 

e do Conselho Fiscal, Jair Carlos dos 

Santos Sá Teles, demais conselheiros 

e representantes.

“Foi um ano diferente e muito difícil 

para todos nós, mas apesar de toda a 

situação provocada pela pandemia não 

tado hoje é resultado de muito traba-

lho e dedicação de todos”, afi rmou o 

presidente.

“Foi um ano 
diferente muito 

difícil”

Nosso representante em Mogi das Cruzes, Claudinei Guimarães, fez 
uma visita ao recém-inaugurado 6º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), 
comandado pelo Tenente Coronel PM Menemilton Soares de Souza Junior.

Visita ao 6º BPRv

Nosso representante com o 
Ten Cel Menemilton, Maj PM 
Júlio Teodoro Martins Júnior 
e Cap PM Marcelo Estevão 
de Oliveira

O 6º BPRv tem como objetivo garantir a segurança dos usuários do Ro-
doanel Governador Mário Covas, do Sistema Ayrton Senna/Carvalho Pinto 
- que interliga a capital com o Alto Tietê e Vale do Paraíba, da Rodovia dos 
Tamoios, além de outras rodovias que interligam os municípios das regiões 
do Alto Tietê, do Vale do Paraíba, da Serra da Mantiqueira e do Litoral Norte.
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Fisiatria                                               50
Fisioterapia                                       2.842 
Fonoaudiologia                                 788
Nutrição                                              53
Psicologia                                          2.753
Psicopedagogia                                284
Terapia Ocupacional                              1.327
Terapia Holística                                205
Assistência Social                                553
                             

APMDFESP EM NÚMEROS

ESPECIALIDADE TOTAL DE 
ATENDIMENTOS

Psicologia                                            516
Odontologia                                              25

                             
Zona Leste

Sede

Zona Oeste

Zona Sul

Mogi das Cruzes

Santos

Campinas 

Psicologia                                                     461
Nutrição                                              31
Terapia Holística                                 460

Fisioterapia                                            405              
Psicologia                                             952

Fisioterapia                                           575             
Psicologia                                              51

Psicologia                                            740

Fisioterapia                                       612
Psicologia                                             721

Apesar de todos os desafios provocados pela 
pandemia, o ano foi de muito trabalho e resultados 
satisfatórios. Mesmo tendo que suspender o atendimento 
por alguns meses para evitar a propagação do coronavírus, 
o que motivou queda no número de demandas em 
relação ao ano passado, os profissionais de Saúde 
contribuíram para melhorar a qualidade de vida dos 
associados. Ao todo, foram realizados durante o ano, 
na Sede e Representações, mais de 14 mil atendimentos. 

Os psicólogos aderiram à modalidade do atendimento 
online com os pacientes que já participavam das sessões 
presenciais. A medida permitiu que o associado continuasse 
com o tratamento e também cuidasse do emocional em 
uma fase tão difícil.

PANDEMIA REDUZIU NÚMERO DE ATENDIMENTOS, 
MAS TRABALHO NÃO PAROU

14.404  
atendimentos

Associados em tratamento

Mesmo com as restrições impostas pela pandemia, 
não deixamos de entregar os equipamentos e materiais 
de uso contínuo solicitados. Pelo contrário, a demanda 
só aumentou e estávamos disponíveis para atender as 
necessidades de cada um. Todos os profi ssionais têm 
tomado os devidos cuidados para evitar a propagação 
do coronavírus.

Durante o ano, foram entregues tanto pela Sede 
quanto pelas Representações, mais de 231 mil itens.

Responsabilidade Social

231.629 itens entregues
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O Departamento Jurídico também apresentou 
ligeira redução no número de atendimentos totais em 
relação ao ano passado, já que os advogados precisaram 
alterar a forma de atendimento. Apesar dos desafi os, os 
profi ssionais mantinham frequente contato à distância 
para informações sobre andamento de processos, 
fazendo a propositura de ações e defesas especialmente 
em casos urgentes. O atendimento presencial retornou 
em agosto, mas com horário reduzido e seguindo todos 
os protocolos de saúde. 

Ao todo, foram atendidos de maneira presencial 
e virtual 5022 associados e seus dependentes através 
dos profissionais do Direito vinculados à Sede e 
Representações, o que resultaram 490 novas demandas.

Importante destacar também que a APMDFESP 
conta com assistência jurídica em mais 11 cidades do 
interior do Estado. Os profi ssionais são preparados para 
atender todas as áreas do Direito.

JURÍDICO EM NÚMEROS

Sede                                           2.915

Zona Leste                                   315

Zona Oeste                                   344

Zona Sul                                       192

Mogi das Cruzes                          256

Campinas                                      167

11 Cidades/Interior          402

Santos                                           431

JURÍDICO: ANO PRODUTIVO APESAR DA PANDEMIA 

5.022 associados atendidos  490 novas demandas
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Representação Oeste 
benefi cia famílias com 

cestas básicas
A Campanha “Corrente do Bem APMDFESP CPA-M5”, 

organizada pelo administrador 3º Sgt PM Rogério Praxedes, 
benefi cia muitas famílias de associados com cestas básicas. 
A distribuição dos alimentos é feita pelo Sr. Praxedes que, 
além do gesto solidário, faz questão de levar uma palavra 
de motivação e carinho para essas pessoas. 

Em outubro, a APMDFESP recebeu doação de 
150 cestas básicas da empresa EPH Incorporadora. A 
entrega foi feita pelo sócio-diretor Sérgio Tavares e equipe 
ao presidente da Associação, Antonio Figueiredo, e ao 
administrador Praxedes. Desse total de cestas, 50 foram 
destinadas para a Sede, na Zona Norte.  

Para o Sr. Praxedes, participar de iniciativas que fazem 
alguma diferença na vida do associado é muito gratifi cante. 
“A atitude de solidariedade mostra que nossa Associação 
é diferenciada e realmente não esquece a Família Policial 
Militar. Contamos com o apoio da EPH Incorporadora 
graças à esposa do associado Cabo PM Verrone, Sra. Greice, 
que falou sobre nossa ação e a empresa acolheu o pedido. 
Foram mais de 40 famílias benefi ciadas com duas cestas. 
Vamos continuar fi rme nessa missão”, afi rmou.

Interessados em doar alimentos podem comparecer 
na APMDFESP CPA-M5, de segunda a sexta, das 9h às 
16h, ou nas demais representações. 

Pelé fez 1282 gols em sua vida de atleta profi ssional. 
A APMDFESP desempenha um papel signifi cativo na 
vida de muitas pessoas, inclusive na minha e de minha 
família, oferecendo serviços importantes como terapias, 
materiais, apoio psicológico, etc...

Através de seu time medalhista olímpico e paralímpico auxiliam associados 
e suas famílias a enfrentarem as mais difíceis adversidades.

Quero dizer que esta Entidade realmente vem amparando amorosamente a 
todos que a procuram, dando apoio e esperança, socorro bem presente a toda 
corporação nas situações mais dolorosas. Tenho orgulho de haver me associado.

Acredito que a APMDFESP já tenha mais de 1.000.000 de gols.

Gratidão a todos 

AGRADECIMENTO @

Sergio Delgado
2º Ten. PM Reserva
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Vivencie uma incrível 
experiência com o 
Curso de Mergulho 
Já pensou em aprender a mergulhar? Na APMDFESP, 

associados e dependentes podem fazer o Curso de Mer-
gulho gratuitamente com o tenente Marcelo Nogueira, 
instrutor de mergulho credenciado.

As aulas são divididas em duas etapas, a teórica e a 
prática, além do “batismo” no mar. A parte teórica acontece 
aos sábados pela manhã, na sede da Entidade ou na Dra-
gonshot Clube em Guarulhos, e a prática, no período da 
tarde na piscina da Dragonshot Clube. Para as duas aulas, 
o participante não precisa levar nenhum equipamento, 
apenas roupa de banho.

“Até a fase da piscina nós fornecemos máscaras, na-
dadeiras, reguladores, cilindros, coletes equilibradores, 
cintos de lastro, além do material didático. O associado ou 

dependente precisa providenciar apenas a roupa de banho 
e material para anotação”, explica o instrutor Nogueira.

Para conseguir o certifi cado de mergulhador com vali-
dade internacional, o participante deve fazer o “batismo”. 
A aula acontece durante o fi nal de semana em praias como 
Ilhabela, Ubatuba, São Sebastião, Laje de Santos, Paraty- RJ, 
Arraial do Cabo e Cabo Frio – RJ. Nesta etapa, o partici-
pante deve arcar com os custos da viagem e equipamentos. 

Até novembro deste ano, 12 turmas fi zeram o curso 
até a fase da piscina, sendo que 3 equipes concluíram com 
o batismo. 

Interessados em saber mais informações e agendamento 
devem entrar em contato pelo telefone (11) 94724-0953 
ou e-mail marcelo_scuba@hotmail.com.
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A recomendação é estar distante, mas ao mesmo 
tempo em que a pandemia nos afastou, também nos 
aproximou. Durante o ano realizamos uma série de lives 
para passar informações sobre atendimentos e assuntos 
relevantes, além de ouvir o que os associados e familiares 
tinham a falar. 

Diretores, representantes, divulgadores e profi ssionais 
de diversas áreas, como advogados, médicos, nutricionista, 
psicólogos, fi sioterapeutas, participaram do bate-papo, 
que recebia elogios, perguntas e comentários. As Lives 
aconteceram todas as quintas, na página do Facebook 
da APMDFESP, e a ideia é continuar com o projeto em 
2021. Todas as exibições estão na rede social e no nosso 
canal do Youtube.

A primeira transmissão dia 16 de abril alcançou 
quase 2.500 visualizações e 23 compartilhamentos ao 
abordar o tema “Como a APMDFESP vem mantendo 
seus atendimentos durante a pandemia”.

Alguns dos assuntos que também foram discutidos: 
Atendimento nas regionais e falsos divulgadores; Dicas 
de exercício com fi sioterapeuta; Os cuidados médicos 
com a Pessoa com Defi ciência durante a pandemia; Lesão 
por pressão e infecção urinária; Dicas de alimentos para 
fortalecer a imunidade; Inclusão de PCD no mercado 
de trabalho; Crianças e os desafi os no ritmo de estudos; 
Hidroterapia; Guarda compartilhada na pandemia: entenda 
como funciona, Diabetes e Campanha Lacre Amigo.

fortalecem nossa conexão 
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Ozonioterapia 
e a efi cácia em 
tratamentos

Ainda pouco conheci-
dos, os benefícios do gás 
terapêutico, que é a mis-
tura de oxigênio e ozônio, 
podem contribuir para o 
bem-estar e qualidade de 
vida de muitas pessoas. 

Nesse período de pandemia, a técnica terapêutica 
ajuda nas defesas do organismo contra vírus e bactérias, 
ao melhorar a imunidade, além de trazer inúmeros efeitos 
positivos para o paciente, como alívio em diversos tipos 
de dores, cicatrização de feridas crônicas, melhora da 
circulação e muito mais. 

“O tratamento é muito efi caz, pois tem sido cada vez 
mais decisivo na melhora e, em muitos casos, reverte 
doenças, problemas circulatórios, articulares, feridas, entre 

outras patologias. A ozonioterapia pode ser feita por todos”, 
explica a fi sioterapeuta dermatofuncional, Dra. Juliana Piola, 
do Espaço Piola, parceiro da Entidade. 

O associado Marcio Veronese faz sessões na clínica 
para cicatrização das feridas e tem aprovado os resultados. 
“Soube do tratamento pela APMDFESP e tem me ajudado 
bastante. O método que é aplicado contribui para o con-
trole da infecção e tenho melhorado signifi cativamente. O 
atendimento é excelente”, afi rma.

Caso tenha dúvida sobre o tratamento de Ozonio-
terapia, entre em contato com o Espaço Piola por meio 
dos telefones (11) 2281 7369/ WhatsApp 9 6072 4599 
ou e-mail: contato@espacopiola.com.br. 

Redes sociais: 
Instagram @espacopiola 
Facebook Espaço Piola

Dra. Juliana Piola
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O novo espaço do Tênis de Mesa, na Sede, possibilita 
aos atletas melhores condições para os treinos. O local 
está mais adequado, o que contribui na boa preparação e 
evoluçâo para participações em campeonatos.

Após um período sem treinar por causa da pandemia, os 
atletas e técnicos retornaram à rotina respeitando todos os 
protocolos para evitar o contágio pelo Coronavírus, como 
uso de máscara e álcool gel. A equipe é composta por 10 
atletas, que treinam de segunda à quinta, das 9h às 11h.

Nossos atletas 
treinam em novo espaço

NOVIDADE: Como forma de expandir o incentivo 
ao esporte e dar oportunidade a mais pessoas, a Direto-
ria tem um convite aos associados e fi lhos. Novos dias e 
horários estão disponíveis para interessados em iniciar no 
Tênis de Mesa. 

Vagas disponíveis 
para iniciar no Tênis

O TMB Platinum – Campeonato Brasileiro, no Rio de Janeiro, rendeu excelentes resultados para a equipe de 
Tênis de Mesa da APMDFESP. Os atletas paralímpicos Lucas Arabian e Ivanildo Freitas garantiram medalha de ouro 
nas Classes 5 e 4, respectivamente, dia 6 de dezembro. Já Fernando Oliveira foi o vice-campeão da Classe 6.

O jovem Lucas, de 14 anos, superou na fi nal o cadeirante Gerson Hintz, de Joinville (SC). Para ele, a conquista 
é resultado de muito treino e dedicação. “Ser o campeão da Classe 5 me dá ainda mais motivação para continuar. 
Aproveitei a pandemia para estudar muito e assistir jogos internacionais. Estou feliz”, afi rma o garoto, que é uma 
das principais promessas da modalidade.

Os atletas Renato Saletti Santos, Classe 8, e Bruno Mune, Classe 9, também participaram da competição.
Evento adotou todos os protocolos de prevenção e cuidado, como distanciamento e álcool gel em todos 

os ambientes.

Atletas conquistam ouro em campeonato no Rio
Ivanildo leva OuroLucas conquista Ouro Fernando é o Vice-Campeão

Dados como nome, idade, fi liação e telefone precisam 
ser enviados para o e-mail: esportes@apmdfesp.com.br. 
Única recomendação é que as crianças devem idade a 
partir de 8 anos.
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