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UNIVERSIDADE DE SÃO CARLOS UNIVERSIDADE DE SÃO CARLOS 
BUSCA IDOSOS VOLUNTÁRIOS BUSCA IDOSOS VOLUNTÁRIOS 

PARA TELERREABILITAÇÃOPARA TELERREABILITAÇÃO
Os pesquisadores das áreas de fisioterapia, 

gerontologia e medicina da Universidade 
Federal de São Carlos (UFScar) criaram um projeto 
com o objetivo de testar um programa de telerreabi-
litação, pelo qual propõem o uso de recursos tecno-
lógicos de informação e comunicação para viabilizar 
intervenções a distância para idosos com demência 
e seus cuidadores. Agora, eles estão em busca de 
pessoas com mais de 60 anos que tenham diagnósti-
co de demência leve ou moderada, sem restrição de 
atividades físicas, para participarem voluntariamente 
do estudo e testar o protocolo idealizado, envolvendo 
especificamente a telerreabilitação.

Por causa da pandemia de Covid-19, muitos casos 
que exigiam a realização presencial de intervenções 
para manutenção da saúde e da qualidade de vida da 
população idosa foram cancelados. Para contornar 
essa grave situação, os pesquisadores propõem o pro-
grama de telerreabilitação focado, fundamentalmente, 
em três aspectos no cotidiano da população-alvo: saú-
de mental, qualidade de vida e capacidade funcional 
(habilidade de realizar atividades físicas e mentais no 
dia a dia, com autonomia da pessoa).

Antes da pandemia, os pesquisadores iam até a 
casa do paciente para testar o protocolo. Os resultados 
iniciais do estudo mostraram alta adesão às sessões 
(93,75%) e eficácia, considerando a mobilidade dos 
idosos – eles ganham força muscular e maior capacida-
de funcional, com diminuição do risco de quedas. Com 
a pandemia e o confinamento, o acompanhamento e 
as orientações foram adaptados para o formato on-line.

Interessados em participar podem ligar para
 (45) 99960-4522 ou escrever pelo e-mail 

telessaude.alzheimer@ufscar.br.

APARELHOS DE SURDEZ COM 40% DE APARELHOS DE SURDEZ COM 40% DE 
DESCONTO NA NIPPAK PARA ASSOCIADOSDESCONTO NA NIPPAK PARA ASSOCIADOS

Sempre trabalhando pelo bem-estar dos seus associados, a  
ADEPOM acaba de firmar mais uma parceria. A Nippak Apa-

relhos de Surdez agora também faz parte da nossa Família. Sediada 
na capital paulista, na Rua Prof. Dario Ribeiro, 1.614, na Vila Prado, a 
Nippak tem sólida experiência de mercado e passa a ofertar 40% de 
descontos aos nossos associados na compra de aparelhos, que se-
rão entregues, sob encomenda, em suas residências. Basta ligar para 
(11) 2157-6909 e falar com Rubens Mendes Bandeira. Se preferir, es-
creva pelo e-mail pr-mendes1961@hotmail.com para mais informações.
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Conheça os PMs Nota 10 de 2021Conheça os PMs Nota 10 de 2021
•  O Sgt PM Tony Kurtis da Silva, o Cb PM Marcos 

Alberto Lins de Almeida, o Cb PM Joel Silva Lemos 
Leite de Oliveira e o Sd PM Diego Gomes da Sil-
va, integrantes do 1º Subgrupamento de Bombeiros 
Marítimo (Guarujá), todos pela participação no sal-
vamento de quatro irmãos que estavam se afogando 
na praia das Astúrias, em 11 de setembro de 2020.

• O Cb PM Bombeiro Reginaldo Rodrigues de Je-
sus, do Grupamento de Bombeiros Marítimo (Guaru-
já), que resgatou em segurança um grupo com mais 
de 20 pessoas ilhadas pela maré alta na Ilha Pombe-
va, em 6 de setembro de 2020.

• O Cb PM Marcio de Paula Poloni e o Sd PM Dei-
vide da Silva Vieira, do 21º BPM/M, que prenderam 
três autores de um roubo a farmácia, no último dia 1º 
de junho, na Mooca, zona leste de São Paulo.

PMPMss NOTA 10 SÃO  NOTA 10 SÃO 
HOMENAGEADOS NO HOMENAGEADOS NO 

PALÁCIO DOS BANDEIRANTESPALÁCIO DOS BANDEIRANTES
• O Ten PM Ramon Victor Bovenzo Alves, o Sd PM 

Ricardo da Silva Santos e o Sd PM Daniel Clemente 
da Costa, integrantes do 45º BPM/I, condecorados 
pela prisão, no último dia 21 de junho, de um homem 
que abordou uma mulher perto de um ponto de ôni-
bus, fez ameaças e a obrigou a seguir com ele para 
um local ermo. A ação criminosa foi interrompida e a 
mulher foi salva sem ferimentos.

Destaques da Polícia CivilDestaques da Polícia Civil
Da Polícia Civil, foram homenageados agentes 

do Comitê da Blitze. Os certificados foram entre-
gues ao diretor do Dope (Departamento de Opera-
ções Especiais de Polícia), delegado Osvaldo Nico 
Gonçalves; aos delegados supervisores do Garra e 
do GER, Eduardo Brotero Pereira de Castro e Artur 
José Dian, respectivamente; ao investigador chefe 
do Garra, Marcelo Shigueo Inoura; ao investigador 
do Garra Rafael Celso Roberto; e ao investigador 
chefe do GER, Fábio Bopp.

Também foram condecorados quatro escrivães do 
DPPC: Marcelo Guimarães Bassani, da 1ª Delegacia 
de Crimes Contra a Administração; Francisco Hélio 
da Silva, da 2ª Delegacia de Infrações Contra o Con-
sumidor; Priscilla Rocha Correa Miranda Figueiredo, 
da 1ª Delegacia de Infrações Contra o Meio Ambien-
te; e Carlos Alberto Freitas de Sá, da 1ª Delegacia de 
Infrações Contra a Saúde.

Na Superintendência de Polícia Técnico-Científica, 
os destaques foram os médicos-legistas Suzana A. 
C. Frenkelis Brandão e Ricardo Rioji Fusel de Ue e 
o auxiliar de necropsia Jânio Barros da Silva, todos 
integrantes da Equipe de Perícias Médico-Legais Sul.

O governador João Dória elogiou a efetividade do
 trabalho da PMESP e agradeceu aos homenageados

O Policial Nota 10 foi instituído 2020 com o objetivo 
de reconhecer e estimular o bom trabalho dos policiais

DDez Policiais Militares, dez Policiais Civis e três 
Policiais Técnico-Científicos do estado de 

São Paulo foram homenageados, no último 13 de ju-
lho, no Palácio dos Bandeirantes, com o certificado 
Policial Nota 10, entregue a eles pelo Governador 
João Dória e o Secretário de Segurança Pública, Ge-
neral João Camilo Pires de Campos.

A seleção dos heróis homenageados destaca si-
tuações de salvamento por afogamento, resgate de 
pessoas ilhadas, prisão de autores de roubos, identi-
ficação ágil de dois corpos encontrados próximos ao 
Rodoanel e ações realizadas pelo Comitê da Blitze 
para reforçar a fiscalização de medidas restritivas, 
atuando contra festas clandestinas e aglomerações.
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SÃO PAULO APRESENTA QUEDA 
NA TAXA DE LETALIDADE POLICIAL 
Elaborado com dados de 2020, o 15º Anuário do Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública já pode ser aces- 
sado neste link e traz uma boa notícia: o estado de São Pau-
lo apresentou redução na letalidade policial. O decréscimo foi 
de 6,1% nas mortes decorrentes de intervenções das Polícias 
Militar e Civil.

Um trabalho de gestão eficiente e investimentos em tecnologia, 
como as câmeras corporais portáteis instaladas nos uniformes dos 
PMs, são os principais fatores desse resultado positivo. Atualmente, 
mais de três mil equipamentos estão em plena utilização e há previsão 
para aquisição de outros sete mil por meio de licitação.

O Programa de Acompanhamento e Apoio ao Policial Militar, por 
meio do qual os PMs envolvidos em ocorrências que tenham resulta-
do com morte recebem atendimento e acompanhamento psicológico, 
também vem colaborando para a melhoria das estatísticas.

São Paulo ainda se destaca pela taxa de casos e vítimas de ho-
micídios dolosos, posicionando-se como o estado que teve o menor 
índice do país: 6,2 casos e 6,6 vítimas de morte intencional para cada grupo de 100 mil habitantes. A taxa de 
homicídios de mulheres no território paulista também foi a menor da federação: em 2020, esse índice foi de 
1,8 para cada grupo de 100 mil habitantes – duas vezes menor que a média do Brasil.

https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2021/07/anuario-2021-completo-v4-bx.pdf
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BENEFÍCIOS PARA ASSOCIADOS DA ADEPOM
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contra a Fazenda 

Pública
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Odontologia e 
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Espaço de 
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Leitura com
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trabalhar ou
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Estética com
 podologia, 
massagem

 terapêutica, 
cabeleireiras e 

manicures

Clínica de 
Psicologia

Auxílio-natalidade

Auxílio-funeral

Seguro de 
Acidentes 
Pessoais

Clínica de
 Fonoaudiologia

Sorteio
 Mensal pela 

Loteria Federal

Descontos
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 Imposto de

 Renda Pessoa 
Física

Preços e 
pacotes

 especiais em 
hotéis, 

pousadas e 
parques

Assistência 
Social

com orientações
e doações de
 cadeiras de 

rodas e banho

Espaço 
Fitness

Restaurante 
self service com

 padrão de 
a la carte e 

preço popular
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