
práticas para os clientes 
se servirem. Resumin-
do: é bom e é barato. 
Vale a pena frequentar 
somente para almoçar 
no salão do restaurante 
ou lanchar na cafeteria, 

bem como aproveitando 
a visita à ADEPOM para 
agendar cabeleireira, ma-
nicure, podologia, massa-
gem terapêutica, dentista 
ou usufruir dos demais be-
nefícios e serviços da nos-
sa associação.

Associados da ADEPOM 
residentes no interior do 
estado de São Paulo, em 
trânsito pela capital, têm direito a um almoço gracio-
samente, mas devem antes telefonar para o gerente 
administrativo Vanderson, informando data e horário 
de sua presença, pelo fone (11) 3322-0333, ramal 128. 
Para obter mais informações sobre o Restaurante 
ADEPOM, basta telefonar para o mesmo número e fa-
lar com a gerente de serviços gerais Rose Mello, pelos 
ramais 144 e 191.
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LINDO COMO ELE SÓ, ESTÁ ABERTO AO 
PÚBLICO O RESTAURANTE ADEPOM

O Restaurante ADEPOM está novamente aberto ao 
público para almoço, das 11:30 às 15:00, de segunda 
a sexta-feira, mas o que já era bom fi cou ainda melhor 
na nova sede da nossa associação, em ambiente acon-
chegante com buff et completo, mesas distantes umas 
das outras, televisores, telão, cafeteria e recepção. 

Espaçoso e decorado com esmero, seguindo todas 
as medidas protetivas e de segurança para receber os 
associados e seus convidados, na Rua Dr. Rodrigo de 
Barros, 121, pertinho da estação de metrô Tiradentes, 
na capital paulista, o Restaurante Adepom tem serviço 
self-service com padrão a la carte e preço popular.

Famoso por agradar a to-
dos os gostos e, ao mesmo 
tempo, garantir o padrão de 
nutrição que visa ao equi-
líbrio entre saúde e bem-
estar, o Restaurante ADE-
POM oferece excelência em 
atendimento, assim como as 
demais áreas de prestação de 
serviços da nossa associação. 

É sentar, comer bem e re-
laxar, mais a opção de levar 
para casa ou para o trabalho, 
porque o restaurante fornece 
embalagens de isopor super-
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PMESP ABRE NOVAS VAGAS
PARA SOLDADO PM

Para preencher 2.700 
vagas de Soldado PM de 
2ª Classe do Quadro de 
Praças de Polícia Militar 
(QPPM), com candida-
tos do sexo masculino e 
feminino, a Diretoria de 
Pessoal da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo 
abriu inscrições para con-
curso público por meio 
da Fundação Vunesp, no 
período das 10:00 do dia 
14 de janeiro de 2021 às 
23:59 de 25 de fevereiro 
de 2021. A remuneração 
básica inicial para o car-
go é de R$ 3.318,53.

O edital foi publicado 
no Diário Ofi cial no último 
sábado, 9 de janeiro, e não foi afetado pelo Decreto 
65.463 da última terça-feira, 12, assinado pelo go-

vernador João Dó-
ria, suspendendo os 
concursos públicos 
por medida de redu-
ção de despesas.

 As atribuições 
do cargo de Solda-
do PM de 2ª Classe 
são: policiamento 
ostensivo e preser-
vação da ordem pú-
blica, envolvendo a 
repressão imediata 
às infrações penais 
e administrativas e a 
aplicação da lei, nas 
diversas modalida-
des de policiamento, 
sempre primando 
pela defesa da vida, 

da integridade física e da dignidade da pessoa hu-
mana, em conformidade com os princípios doutriná-
rios de polícia comunitária, de direitos humanos e de 
gestão pela qualidade, por intermédio da conclusão 
com aproveitamento do Curso Superior de Técnico 
de Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Públi-
ca, destinado a formar, com solidez teórica e prática, 
o profi ssional ocupante do cargo inicial do Quadro de 
Praças da Polícia Militar.

A taxa de inscrição é de R$ 50,00. Os Exames de 
Conhecimento (Parte I e II) serão realizados nos mu-
nicípios de: Araçatuba, Bauru, Campinas, Piracicaba, 
Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São 
José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo 
e Sorocaba. O candidato deve indicar sua escolha 
de local para fazer os exames na fi cha de inscrição.

Neste link, você conhece a página da Fundação Vu-
nesp, onde o acesso à inscrição estará aberto, confor-
me edital, somente a partir de 14 de janeiro próximo.

E neste link você tem acesso ao edital comple-
to (EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº DP-
1/321/21).

   • ser brasileiro; 
   • idade mínima de 17 e máxima de 30 anos;
   • estatura mínima de 1,55 m, se mulher, e de
      1,60 m, se homem;
   • não portar tatuagem cuja simbologia seja
      ofensiva aos valores e deveres éticos 
      inerentes aos integrantes da PM ou que 
      aluda a condutas ilícitas; 
   • estar quite com as obrigações militares e
     eleitorais;
   • possuir boa saúde, higidez física, mental e 
     perfi l psicológico compatível com o cargo; 
   • ser habilitado para condução de veículo 
     motorizado entre as categorias “B” e “E”; 
   • ter concluído o Ensino Médio ou equivalente.
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ADEPOM DOA CADEIRA DE RODAS 
PARA ASSOCIADO DE BAURU

O Cabo Araújo esteve na nossa sede em São Paulo, 
neste 13 de janeiro, para nos auxiliar a cumprir mais 
uma missão, retirando, em nome do associado Segun-
do-Tenente da Reserva do Corpo de Bombeiros Militar, 
Jeferson Zorzetto Lima, uma cadeira de rodas, doada 
a ele pela ADEPOM.

Com lesão na medula (mielopatia vascular), o Segun-
do-Tenente Jeferson mora em Bauru e é associado desde 
01 de junho de 2012. Ele entrou em contado com a área 
de Assistência Social na semana passada, passou pela 
entrevista, apresentou a documentação necessária e já 
obteve, como retorno, o atendimento ao seu pedido. 

Casado e pai de uma fi lha, o Segundo-Tenente Je-
ferson tem 56 anos de idade e nos honra com sua par-
ceria de nove anos como associado.

O presidente da ADEPOM, Coronel Nogueira, mani-
festa sua solidariedade à família do nosso querido as-
sociado, Jeferson Z. Lima, atestando que nossa equipe 
comunga do mesmo sentimento de satisfação por es-

tarmos aqui para ajudar a quem precisa, num momen-
to como este, e assim cumprirmos nossa missão em 
defesa dos interesses dos Policiais Militares do Estado 
de São Paulo.

A assistente social 
da ADEPOM, 
Sra. Raquel, 
fez a entrega da 
cadeira de rodas 
ao Cabo Araújo, 
que a levou para 
o associado 
Jeferson Zorzetto 
Lima, morador 
de Bauru

Mais de 20% de desconto para PMs 
nos Varejões do ETSP

Uma parceria inédita entre
os feirantes e a diretoria da 
CEAGESP homenageia nossa 
PMESP com descontos exclu-
sivos nas compras realizadas nos 
Varejões, em bancas identifi cadas.

 
Os descontos têm índices va-

riados, dependendo da merca-
doria, mas começam na faixa de 
20%. Trata-se de uma prática comum em outros paí-
ses, onde comerciantes têm orgulho de valorizar o tra-
balho dos Policiais, ajudando milhares de profi ssionais 
que atuam em linhas de frente em prol da sociedade.

“A CEAGESP passa a ser empresa pioneira nesse 
quesito, principalmente no momento atual, quando a ajuda 
dos profi ssionais PMs está sendo de extrema importância 
para a gestão e reorganização da maior central de abaste-

cimento da América Latina, o Entre-
posto Terminal São Paulo (ETSP), 
localizado na zona oeste da capital 
paulista. É a CEAGESP valorizan-
do quem nos protege!”, afi rma a 
diretoria do CEAGESP, em seu site.

Para usufruírem dos descon-
tos, os PMs devem estar farda-

dos ou apresentarem suas identidades funcionais.

A ADEPOM faz questão de elogiar publicamente 
esta atitude da CEAGESP, em torcida para que ela 
sirva de inspiração para que outras instituições, em 
face do momento difícil que enfrentamos, também 
tomem iniciativas solidárias semelhantes, direciona-
das tanto à PMESP, como às categorias dos demais 
profi ssionais que diuturnamente estão em luta pelo 
bem da sociedade durante a pandemia.
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BENEFÍCIOS PARA ASSOCIADOS DA ADEPOM

Direitos 
defendidos pelo 
Depto. Jurídico 
para correção 

salarial em 
ações contra a 

Fazenda Pública

Clínica de 
Odontologia e 

Ortodontia

Espaço de 
Convivência e 
Leitura com

lan house para 
trabalhar ou

 relaxar

Espaço de
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
 em empresas 
parceiras de

 educação, lazer, 
cultura, saúde, 

fi nanças e
 serviços

Declaração de

 Imposto de

 Renda Pessoa 

Física

Preços e 
pacotes

 especiais em 
hotéis, 

pousadas e 
parques

Assistência 

Social

com orientações

e doação de

 cadeiras de 

rodas

Espaço Fitness 
(2021)

Restaurante 
self service com

 padrão de 
a la carte e 

preço popular 
(2021)


