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PALESTRA NA ADEPOM VAI 

ABORDAR OS REFLEXOS DA 
SAÚDE MENTAL DURANTE E 

APÓS A PANDEMIA
A pandemia da Covid-19 tem provocado danos huma-

nos, econômicos e sociais de impacto global. No mundo 
todo, pessoas têm se sentido prejudicadas pelo estresse 
ao qual estão submetidas nesta situação de risco. Pior 
ainda se sentem aquelas que são contagiadas e hospi-
talizadas. Quais as consequências desse abalo mental? 
Como devemos proceder no convívio em família e com 
os colegas de trabalho para evitar conflitos em razão do 
estresse? Como devemos agir para transformar negati-
vidades do momento em aprendizado, visando melho-
rias em todos os campos de nossas vidas?

Para responder a essas e outras questões, a   
ADEPOM vai realizar, no próximo dia 24 de fevereiro, 
no auditório de sua nova sede, em São Paulo (Rua Dr. 
Rodrigo de Barros, 121, na Luz), das 9:00 às 12:00, 
uma palestra exclusivamente para associados, focada 
no tema “Reflexos da saúde mental durante e após a 
pandemia de Covid-19”, ministrada pela coach espe-
cializada em carreira Dayane Peres.

Em razão das medidas de proteção à saúde, se-
rão disponibilizadas somente 40 vagas, sem cobrança 
pela participação. Por isso, os associados interessados 
devem fazer sua inscrição o mais rápido possível, por 
este link (www.adepom.org.br/inscricao-palestra/).

Estudante de Psicologia, casada e com 36 anos, 
Dayane Peres é formada em Recursos Humanos e 
pelo Instituto Brasileiro de Coaching – IBC, além de 
certificada internacionalmente, apresentando os títulos: 
Professional & Self Coaching; Analista Comportamen-
tal; Analista em Avaliação 360°; e MBA em Gestão Es-
tratégica de Negócios.

Nossa palestrante tem mais de dez anos de ex-
periência, oito deles em Recursos Humanos, com 
atuação como Consultora de Business Partner e Trei-
namento. “Acredito verdadeiramente que as pessoas 
têm capacidades incríveis quando se permitem co-
nhecer e desejam de coração se tornarem seres me-
lhores a cada dia”, afirma a coach.

A palestra contará com coffee break, sorteio de 
brindes e entrega de certificados. Após o 

evento, será oferecido, graciosamente, um 
almoço de confraterização aos participantes.

http://www.adepom.org.br
http://www.adepom.org.br/inscricao-palestra/
http://www.adepom.org.br/inscricao-palestra/
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FEVEREIRO ROXO/LARANJA: 
SÃO PAULO PRECISA DE DOADORES

Fevereiro é Laranja na ADEPOM, onde incentiva-
mos a doação de medula óssea para socorrer quem 
precisa de ajuda contra a leucemia, câncer que surge 
nas células do sangue. E fevereiro também é Roxo 
em conscientização sobre doenças como o lúpus, a 
fibromialgia e o Mal de Alzheimer.

A doação de medula pode ser feita por pulsão, com 
internação e anestesia; ou por aférese, com recebimen-
to de medicação para a produção de células sadias e 
doação de sangue, não sendo necessária internação. 

Os requisitos para ser doador de medula óssea 
são: idade entre 18 e 55 anos; ter boas condições de 
saúde; não apresentar câncer, doença no sangue, no 
sistema imunológico ou qualquer doença infecciosa 
ou incapacitante.

A campanha de conscientização neste Fevereiro 
Roxo/Laranja alerta ainda para a prevenção das doen- 
ças em foco, cujos principais fatores de risco são:

– Leucemia: tabagismo, exposição ao benzeno, 
exposição à radiação ionizante, histórico familiar, 
realização de quimioterapia, síndrome de Down e 
exposição a agrotóxicos.

 – Mal de Alzheimer: hipertensão, diabetes, obe-
sidade, tabagismo e sedentarismo. Esses fatores 
são considerados modificáveis. Se controlados 
podem retardar o aparecimento da doença.

A Fundação Pró-Sangue também está apelando 
para que os cidadãos façam doações de sangue com 
urgência, pois os estoques estão em situação crítica, 
já que o número de doadores caiu mais de 50% no 
estado desde o início da pandemia de Covid-19. 

AL SGT PM DE SÃO PAULO GANHA
R$ 5.000 NO SORTEIO DA ADEPOM

O sorteio é realizado no último sábado de cada 
mês, pela Loteria Federal. Para participar, o associa-
do não pode estar inadimplente. 

O número do título de associado ganhador é aque-
le cuja combinação, de cima para baixo, coincide com 
a coluna formada pelo algarismo da unidade simples 
dos cinco primeiros prêmios da Loteria Federal.

Veja o exemplo abaixo:

1º prêmio da Loteria Federal      6 8 5 8 1
2º prêmio da Loteria Federal      8 7 9 6 2
3º prêmio da Loteria Federal      3 4 7 6 4
4º prêmio da Loteria Federal      2 1 4 3 9
5º prêmio da Loteria Federal      6 3 2 1 5
          Combinação sorteada:     1 2 4 9 5

Mais um associado da ADEPOM tira a sorte grande 
e leva para casa R$ 5.000,00. Desta vez, o ganhador 
do Sorteio Mensal foi o associado Al Sgt PM Alexsan-
dro Santos de Carvalho, que esteve na nossa sede, em 
São Paulo, onde foi parabenizado por um dos diretores 
da nossa associação, o 3º Sgt PM Francisco.

Confira o regulamento completo neste link:
https://www.adepom.org.br/sorteio-mensal/

https://www.adepom.org.br/sorteio-mensal/
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O mais seguro, no momento, é ficar atento ao 
recebimento de SMS, e-mails e telefonemas que 
pedem confirmação de compras ou transmitem 
dados sobre transações efetuadas mas não rea-
lizadas por você. Caso isso ocorra, informe ime-
diatamente a instituição financeira a qual estão 
ligados os seus meios de pagamento.

O mais seguro é, além da vigilância redobra-
da, efetuar trocas de senhas e não se omitir ao 
ser contatado pelas empresas com as quais 
mantém transações comerciais, ou por autori-
dades em busca de esclarecimentos. Mas, mui-
ta atenção, não clique em links sem ter absoluta 
certeza de que o mesmo está sendo enviado a 
você, com segurança, por empresa, profissional 
ou conhecido de seus relacionamentos.

É também muito importante auxiliar as pes-
soas da família ou colegas idosas que não 
possuem destreza na utilização de tecnologias 
de informação e comunicação, dentre elas as 
redes sociais, para evitar, desse modo, que um 
problema se agrave.

A ANPD (Autoridade Nacional de Proteção 
de Dados) recebeu um oficio da OAB Nacional 
que solicita medidas urgentes para apuração 
do processo de vazamento de lista com dados 
de mais de 200 milhões de brasileiros, conten-
do informações sigilosas, dentre elas cadas-
tros, fiscais, previdenciárias, perfis em redes 
sociais, escores de crédito e até fotos.

O risco é muito grande para praticamente 
toda a população, pois, além da violação de 
privacidade, os dados podem ser usados para 
diversos tipos de golpes, aplicados tanto nos 
cidadãos que sofreram o vazamento, como em 
terceiros, valendo-se o hacker das informa-
ções colhidas de modo criminoso.

Por isso, vai aqui mais um alerta aos asso-
ciados da ADEPOM: não confie nos sites que, 
aproveitando a notícia sobre o megavazamen-
to, têm propostas de como solucionar o pro-
blema via internet, a partir de consultas de seu 
CPF. Pode ser mais uma tentativa de extração 
de dados e fraudes, em efeito dominó.

MEGAVAZAMENTO DE DADOS 
NO BRASIL: PROTEJA-SE E 
PROTEJA QUEM VOCÊ AMA
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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, 

finanças 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)


