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ALERTA: NÃO CONDUZA MOTOS 
AQUÁTICAS SEM HABILITAÇÃO

O Policiamento Náutico é uma modalidade pio-
neira na América Latina de policiamento preventivo 
e de fiscalização que utiliza embarcações oficiais no 
patrulhamento dos rios, lagos, represas e litoral do 
Estado de São Paulo (Policiamento Ambiental). Uma 
de suas preocupações, além do combate ao crime, é 
promover a conscientização dos cidadãos sobre os 
riscos e cuidados que envolvem as atividades náuti-
cas, com o objetivo de evitar acidentes e óbitos em 
momentos de lazer.

Dentre os perigos que es-
tão sob atenção do Policia-
mento Náutico, destacam-se 
os passeios e brincadeiras 
de amadores na condução 
de motos aquáticas (jet skis), 
cujos acidentes na maioria 
dos casos são provocados 
por imprudência e falta de 
qualificação dos condutores 
desse tipo de veículo.

Embora as campanhas educativas busquem, cons-
tantemente, esclarecer a sociedade sobre a obrigato-
riedade de habilitação na categoria de motonauta para 
condução das motos aquáticas, a lei não costuma ser 
seguida e, por falta de preparo e informações de pro-
cedimentos, os condutores podem causar acidentes ex-
tremamente violentos, transformando em vítimas seus 
passageiros e banhistas em represas e praias.

Estamos no verão, período em que o número des-
se tipo de ocorrência tende a aumentar. Por isso, se 
você tenciona navegar em motos aquáticas em suas 
horas de lazer ou tem amigos que gostam desse tipo 
de esporte, fique atento para as normas e regras ins-
tituídas para sua própria proteção e de terceiros, bus-
cando mais informações em: https://www.marinha.mil.
br/dpc/node/3473.

Passo a passo para obter habilitação aquática

– Ter 18 anos completos;
– Motonautas: aulas práticas antes do exame. O curso 
deve ter no mínimo três horas de duração. No caso de 
documento de arrais amador, no mínimo seis horas. No 
ato da inscrição, levar uma declaração da entidade náu-
tica comprovando as horas de curso realizadas;
– A inscrição para o exame é feita na Capitania dos 
Portos mais próxima mediante pagamento de taxa;
– A data do exame consta no site da Capitania. A inscrição 
deve ser feita até dez dias antes e requer apresentação 
do RG, CPF e comprovante de residência de até 90 dias;
– Apresentação de exame médico que indique se há 
alguma limitação física ou mental  (ou a CNH).

A habilitação 
leva 30 dias para 

ficar pronta e vale 
por dez anos
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Na ADEPOM, muito mais que uma associação, so-
mos uma família, por isso estamos em contato rotineiro 
com nossos associados pelos mais diversos motivos, 
sempre com o propósito de cumprirmos nossa missão 
em defesa dos interesses dos Policiais Militares. Toda-
via, algumas mensagens recebidas chegam a emocio-
nar a presidência da ADEPOM e toda sua equipe. Dois 
exemplos recentes destacam a prestação de serviços 
da área de Serviço Social.

A primeira cartinha foi enviada pelo Ten Jeferson 
Zorzetto Lima, para quem a ADEPOM doou, recente-
mente, uma cadeira de rodas. Ele escreveu: “Gostaria 
de formalizar minha admiração pela diretoria e equipe 
de funcionários da ADEPOM pela excelência nos ser-
viços prestados aos associados. Quero parabenizar 
em especial a assistente social Sra. Raquel, pela edu-
cação e profissionalismo. (...) Expresso os melhores 
votos de sucesso cada vez maior a todas as atividades 
da ADEPOM e com muita gratidão a todos”.

Por sua vez, o Ten Adriano Aiello Sciarretta relata 
em sua mensagem o quanto foi difícil receber o diag-
nóstico médico informando-o da necessidade de uma 
cirurgia urgente que, em rede de saúde privada, cus-
taria R$ 11.000,00, sem que o associado tivesse como 
honrar o pagamento. Por intermédio do nosso Serviço 
Social, o Ten Sciarretta foi atendido em consulta de 

urgência no HPM, 
fez novos exames 
e já tem data mar-
cada para avaliação 
pré-cirúrgica, bem 
como agendamento 
do procedimento.

Em sua mensa-
gem, o Ten Sciarret-
ta escreveu: “Desejo 
os mais elevados 
préstimos de consi-
deração a todo corpo 
de funcionários que 
tornam a ADEPOM 
uma associação dife-
renciada pelo tratamento próximo que fornece aos asso-
ciados. Em especial, agradeço de coração a Sra. Raquel, 
pela atenção e dedicação ao seu trabalho”.

O presidente Cel Nogueira e toda equipe da 
ADEPOM agradecem imensamente pelo reconheci-
mento manifestado por nossos associados, mais uma 
vez felizes por constatarmos a utilidade e o padrão de 
excelência em qualidade dos nossos serviços. Nosso 
compromisso, reafirmamos, é com o bem-estar de to-
dos aqueles que se integram à Família ADEPOM.

SERVIÇO SOCIAL DA ADEPOM 
RECEBE ELOGIOS E AGRADECIMENTOS

A assistente social Raquel Vitiello
 entrega uma cesta básica à

 associada Joyce Ribeiro da Silva, 
a quem a ADEPOM também

 oferta seu apoio neste momento 
ainda difícil de enfrentamento 

da pandemia de Covid-19

PALESTRA PARA ASSOCIADOS
A saúde mental de todos nós pode sofrer abalos em razão do 

distanciamento social e da situação estressante causada pelos
 riscos de contaminação durante a pandemia de Covid-19? 

A palestrante Dayane Peres vai falar sobre esse tema, na nova sede da 
ADEPOM, e dar dicas de procedimentos para preservamos, além da saúde 
mental, a qualidade dos nossos relacionamentos pessoais e profissionais. 

Associados não pagam, participam de sorteio de brindes e almoçam
 graciosamente no Restaurante ADEPOM após o evento.

 Data: 24/02/2021

 Horário: 09:00 às 12:00

 Local: Rua Rodrigo de Barros, 121
            Luz (nova sede da ADEPOM)

 Almoço: Restaurante ADEPOM

Mais informações

 Fone: (11) 3322-0333 ramal 111
 E-mail: adepom@adepom.com.br

Inscrição

www.adepom.org.br/inscricao-palestra

http://www.adepom.org.br/inscricao-palestra
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A partir desta segunda-feira, 15 de fevereiro, a 
recepção da ADEPOM (11 3322-0333) começa a 
aceitar as solicitações de agendamentos para elabo-
ração da Declaração de Imposto de Renda Pessoa 
Física 2021 (calendário 2020). O serviço é gratuito 
para todos os associados e será realizado entre 01 
de março e 30 de abril, na sede em São Paulo.

Esposa ou marido de associados pagam somen-
te R$ 45,00 para ter a sua DIRPF elaborada na 
ADEPOM; filhos, R$ 65,00; e não associados, $ 75,00 
Não deixe para a última hora. Organize os documen-
tos, dentre eles a DIRPF do exercício anterior.

Caros colaboradores, associados e parceiros, in-
formamos que a sede da ADEPOM São Paulo e da 
Regional Santos trabalharão normalmente nos dias 
15, 16 e 17 de fevereiro de 2021, das 8:00 às 18:00.

Em razão da pandemia de Covid-19, as festas 
de Carnaval foram canceladas em todo o Brasil e, 
por decreto (Nº 60.060, de 29/01/2021), o prefeito 
Bruno Covas também cancelou os pontos faculta-
tivos com objetivo de evitar aglomerações.

Nesse cenário, a ADEPOM adotou a resolução 
de manter o funcionamento normal de suas clíni-
cas e demais áreas, assim como do seu restau-
rante, para que os associados possam desfrutar 
dos benefícios e serviços aos quais têm direito, 
nas datas dos pontos facultativos cancelados.

Estavam numa lixeira em Osasco, região metro-
politana de São Paulo, as medalhas que foram rou-
badas, no último dia 5 de fevereiro, da casa do gi-
nasta brasileiro consagrado Arthur Nory. A PMESP 
chegou até o local após uma denúncia anônima. Po-
liciais Militares recolheram os pertences e os leva-
ram para uma unidade do município, onde o ginasta 
esteve pessoalmente para os reaver.

Em seu Instagram, Arthur Nory postou este agra-
decimento: “MUITO, MUITO OBRIGADO! Pela cor-
rente, por compartilharem o roubo. Recuperadas 
TODAS as medalhas. Estou tremendo todo, e vocês 
não imaginam a emoção que é! Muito obrigado, Po-
lícia Militar, Polícia Civil, Marcelo, Dilson, Soldado 
Luz, Soldado Marie, veículos de comunicação, TV, 
amigos, família, todos que estavam se mobilizando. 
Recuperadas em Osasco. Gratidão a todos”.

PMESP recupera medalhas do 
ginasta olímpico Arthur Nory

As mais de 30 medalhas foram encontradas junto 
com uma carta, escrita de punho, na qual um dos as-
saltantes pede desculpas, confessa arrependimento 
e informam que todas elas foram limpas. 

AGENDE SUA 
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO 
DE RENDA NA ADEPOM

ADEPOM TERÁ
 EXPEDIENTE NORMAL 

NO CARNAVAL
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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)


