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CRÉDITO CONSIGNADO NA ADEPOM É 
DINHEIRO NA MÃO SEM JUROS ABSURDOS

Segundo o SPC Brasil, 67% dos brasileiros uti-
lizam cartões de crédito para fazer compras. Mas, 
dependendo da instituição fi nanceira, os juros po-
dem passar de 23% ao mês pelo crédito utilizado. 

Associados da ADEPOM, porém, não pre-
cisam aceitar essa imposição, pois, por meio 
do nosso parceiro Pró Cred, eles podem solici-
tar um cartão de crédito consignado, isento de 
anuidade ou mensalidade e com taxa de juros 
de somente 4% ao mês.

O cartão de crédito consignado pode ser ope-
rado com taxas inferiores porque as despesas da 

sua fatura são descontadas diretamente do holerite 
ou conta bancária do Policial Militar ativo, veterano 
ou pensionista. Ele funciona como um empréstimo 
consignado, modalidade também disponível para 
obtenção de dinheiro rápido ofertada aos nossos 
associados pela Pró Cred.  
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HIGIENE BUCAL DURANTE A PANDEMIA É 
PREVENÇÃO E PODE SALVAR VIDAS

A rotina de todos os brasileiros foi alterada 
por causa da pandemia de Coronavírus e mui-
tos cuidados pessoais, que já eram considera-
dos essenciais antes dela, agora fazem parte 
das orientações técnicas do Ministério da Saú-
de para prevenir o contágio. A higiene bucal 
diária está no rol dos procedimentos preventi-
vos que todos nós devemos adotar.

Evitar o surgimento de cáries, gengivite e mau 
hálito é a função da higiene bucal diária, também 
importantíssima no combate de problemas mais 
graves, entre eles a transmissão de Covid-19. 

O atendimento odontológico, aconselhado 
nesta fase somente para casos de emergên-
cia, não deve ser descartado, porém, quando 
percebemos que escovação, uso de fi o dental 
e enxague bucal não estão sendo sufi cientes 
para inibir sintomas que causam mau-estar.

Na ADEPOM, sob todas as medidas de pro-
teção recomendadas pelas autoridades, nossa 
Clínica de Odontologia está atendendo aos as-
sociados e seus dependentes, de segunda a 
sexta-feira, da 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 
17:00. Basta agendar pelo fone (11) 3322-0333.

Para mais informações, visite nosso site 
(www.adepom.org.br), além de nos seguir no 
Facebook (www.facebookk.com/adepom)  e no 
Instagram (@adepom).
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Englobando a participação de 1.308 PMs Ambien-
tais, com apoio de 480 viaturas terrestres e náuti-
cas, a operação Força Ambiental encerrou suas ati-
vidades com sucesso, neste 15 de dezembro, em 
todo o estado de São Paulo.

O plano de ação fez parte das comemorações de 
71 anos de existência da Polícia Militar Ambiental 
de São Paulo. Mais de sete décadas de dedicação 
à proteção da fauna e da fl ora do território paulista.

Nossa PM Ambiental, parabenizada pela família 
ADEPOM pelo seu aniversário, atua em 654 muni-
cípios, combatendo crimes e fi scalizando infrações 
contra o meio ambiente, tanto na terra como no mar. 
Possui quatro batalhões e mantém um efetivo de 1,7 
mil Policiais Militares, homens e mulheres.  Seu tra-
balho também inclui monitoramento por satélites.

PMESP Ambiental:
sete décadas de bravura

Prisão de segurança máxima para assassinos de policiais

Destaque de precisão
Os Cb PM Felipe Ribeiro Novaes (Gate) e Eder 

Vicente de Lima (COE), ambos do 4º BPChq, des-
tacaram-se, respectivamente, em segundo e ter-
ceiro lugar na classifi cação do curso de atirador 
de precisão do Comando de Operações Táticas da 
Polícia Federal, encerrado neste 8 de dezembro.

Os PMs orgulham a PMESP e recebem os para-
béns da ADEPOM pelo desempenho apresentado 
num curso de alto nível técnico, reconhecido inter-
nacionalmente.

O Projeto de Lei 5.391/20, determinando que condenados por 
homicídio ou tentativa de homicídio de autoridades e agentes 
das Forças Armadas e das Polícias cumpram pena em regime 
disciplinar diferenciado, em estabelecimento prisional federal de 
segurança máxima, foi destaque na pauta dos congressistas em 
Brasília, neste 15 de dezembro. No fi nal das discussões, o Plená-
rio da Câmara aprovou regime de urgência para a matéria.

A medida também vale para tentativa ou assassinato de agen-
tes prisionais e de integrantes da Força Nacional, assim como 
para homicídio de cônjuges, companheiros ou parentes consan-
guíneos até terceiro grau.

O objetivo do Projeto de Lei 5.391/20, além da punição correta em grau jurídico cabível, é desmistifi -
car a idolatria, entre criminosos, dos autores desse tipo de infração penal qualifi cada como gravíssima, 
isolando-os do meio carcerário comum. O texto altera a Lei de Execução Penal e a Lei 11.671/08, que 
trata da transferência e inclusão de presos em prisões federais de segurança máxima.


