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SOLDADOS DA PMESP EM FORMAÇÃO
GANHAM KIT-ALUNO DA ADEPOM
Ser aprovado em concurso público para ingressar na PMESP é a primeira etapa vencida de uma
longa jornada de bravura. A segunda tem início com
o ingresso nos cursos de formação, fase de aquisição de saber e dos treinamentos que começa com
a preparação do enxoval dos alunos.
Nessa hora, a ADEPOM já se faz presente
na vida dos nossos Policiais Militares, recepcionando-os com um voucher de R$ 600,00, valor que
corresponde a mais de 50% do valor gasto na compra do enxoval completo na Loja Teles (Av. Cruzeiro
do Sul, 323), nossa parceira na capital paulista.
Os ingressantes no curso de Formação de
Soldados de 2ª Classe deste ﬁnal de 2020, por
exemplo, já estão usufruindo
deste benefício
ao se tornarem
associados da
ADEPOM, que
tem uma equipe de plantão
na Loja Teles,
fazendo a entrega do kit-aluno a
eles no ato das
compras de uniforme e fardamento. Com essa parceria, a ADEPOM ajuda os futuros PMs a realizarem um grande sonho com investimento reduzido.

anos, sob administração do Presidente Coronel Nogueira, a ADEPOM oferta aos seus associados, em
defesa de seus interesses e dos seus dependentes.

Mas não é somente por causa do kit-aluno que
os nossos Policiais Militares tomam a decisão inteligente de se associar à ADEPOM. Porque são de
enorme valia, tanto para iniciantes e proﬁssionais
da ativa, como para veteranos e pensionistas, os
demais benefícios que, desde sua fundação, há 27

Conﬁra, na página seguinte, a lista de benefícios
da ADEPOM, sinônimo de investimento na defesa
de seus interesses e do seu bem-estar, ao longo de
toda sua carreira como Policial Militar. Para mais informações, acesse nosso site (www.adepom.org.br)
ou chame pelo WhatsApp: (11) 94020-1643.

Aluno recebe
cheque de
R$ 600,00 do Sr.
Vanderson, gerente
administrativo da
Adepom, na
Loja Teles
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BENEFÍCIOS PARA ASSOCIADOS DA ADEPOM
Direitos
Clínica de
defendidos pelo
Depto. Jurídico Odontologia e
para correção
Ortodontia
salarial em
ações contra a
Fazenda Pública
Espaço de
Estética com
podologia,
massagem
terapêutica,
cabeleireiras e
manicures

Clínica de
Psicologia

Sorteio

Descontos
em empresas
parceiras de
educação, lazer,
cultura, saúde,
ﬁnanças e
serviços

Mensal pela
Loteria Federal

Assistência
Social
com orientações
e doação de
cadeiras de
rodas

Auxílio-natalidade
Auxílio-funeral

Espaço de
Convivência e
Leitura com
lan house para
trabalhar ou
relaxar
Clínica de
Fonoaudiologia

Seguro de
Acidentes
Pessoais

Espaço Fitness
(2021)

Declaração de
Imposto de
Renda Pessoa
Física

Restaurante
self service com
padrão de
a la carte e
preço popular
(2021)

Preços e
pacotes
especiais em
hotéis,
pousadas e
parques
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É tempo de
celebração, de união
e de darmos as mãos
em coração!

Família ADEPOM,
Feliz Natal!
E um 2021
repleto de luz,
amor e saúde!
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