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NEM TODA MENINA SONHA SER
BAILARINA...
Neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher,
mais uma vez a Família ADEPOM registra seu apreço pela importância do pensamento, do trabalho, da
coragem, da resiliência e do amor das mulheres na
história da humanidade.
Quem se esquecerá de Amelia Earhart, a primeira
mulher a voar sozinha sobre o Oceano Atlântico? Ou
de Joana D´Arc, chefe militar da guerra dos 100 anos
na França? De Madre Tereza de Calcutá, fundadora
da Congregação das Missionárias da Caridade? De
Marie Curie, duas vezes Prêmio Nobel de Química?
De Anita Garibaldi, combatente da Revolução Farroupilha e da Unificação da Itália? De Hilda Macedo, assistente da cadeira de criminologia da Escola
Veiga de Carvalho, defendendo a igual competência
de homens e mulheres em tese sobre a criação da
Polícia Feminina, em 1953?

A lista é infindável de exemplos maravilhosos com
suas biografias ricas e apaixonantes. Assim como
admiráveis são todas as mulheres brasileiras que se
transformam em guerreiras, no dia a dia, em atividades de sustento, proteção e carinho de suas famílias.
Na Polícia Militar do Estado de São Paulo, com
mais de 10% do seu efetivo composto pelo gênero feminino, as mulheres têm também uma família que as
abriga e que por elas é alimentada de força, determinação, bravura e dedicação a serviço da sociedade.
Parabéns, Policiais Militares Femininas! Honra
e glória no Dia Internacional da Mulher! Parabéns,
brasileiras, pela luta diária em soma com a luta de
todos por uma nação cada vez melhor. Únicas e
especiais são todas as mulheres do nosso planeta e, quando nos passos de benevolência de Maria
de Nazaré, elas continuarão sendo o sal da Terra.
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ADEPOM REALIZA COM SUCESSO
PALESTRA SOBRE SAÚDE MENTAL

Foi muito bem recebida a palestrante Dayana Peres, na nova sede da ADEPOM, pelos associados
inscritos no evento, realizado na última semana de
fevereiro deste ano.
Seguindo as medidas preventivas e de segurança
contra a pandemia de Covid-19, a palestra abordou
o tema “Reflexos da Saúde Mental Durante e Após
a Pandemia”, transmitindo aos participantes dicas
importantes para manutenção de equilíbrio emocional e psicológico, bem como procedimentos para
evitarmos conflitos e mantermos boas relações em
família, com amigos e em ambientes de trabalho.

DESCONTOS PARA ASSOCIADOS
NO COSTA NORTE HOTEL

Um hotel magnífico, em Caraguatatuba, o Costa
Norte Hotel, de frente para a praia de Massaguaçu
(Rodovia SP 55, Km 92), é o mais novo parceiro da
ADEPOM, oferecendo para nossos associados descontos especiais: 15% em baixa temporada e 10%
em alta temporada.

Piscinas, sauna,
recreação, academia
e café da manhã incluso são os atrativos do Costa Norte,
que tem tudo para
fazer os membros da
Família Adepom ainda mais felizes.
Os descontos são para pacotes de no mínimo
duas diárias. Consulte o site www.hotelcostanortemassaguacu.com.br e busque mais informações
pelo e-mail reservas@hotelcostanortemassaguacu.

com.br ou pelo fone (12) 3884-9000. O número do
WhatsApp é (12) 98800-1610.
A equipe ADEPOM e seu presidente, Cel Nogueira,
dão as boas-vindas ao Costa Norte Hotel, agradecendo pela parceria, e felicitando-os pela atitude de
somar esforços conosco em defesa dos interesses
dos Policiais Militares do Estado de São Paulo.
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CURSO DE INGLÊS GRATUITO
PARA PROFISSIONAIS DO SUSP
O Ministério da Justiça e Segurança Pública acaba de lançar o curso “Inglês Instrumental” na plataforma de Ensino a Distância da Secretaria de Gestão
e Ensino em Segurança Pública (Rede EaD-Segen),
do qual podem participar os profissionais do Sistema
Único de Segurança Pública (Susp).
Oferecido em quatro módulos e com carga horária de 30 horas/aula, o novo curso aborda os temas:
introdução pessoal; descrições físicas e emocionais
e ações que estão acontecendo; planos e pedidos; e
possibilidades e capacidades.
Segundo informe do Ministério, os participantes
serão capazes, ao término do curso, de iniciar um
diálogo em língua inglesa, utilizar expressões com
polidez e compreender o tópico central de texto;
descrever pessoas, animais e objetos, física e emocionalmente; reconhecer e compreender pronomes
pessoais e possessivos; reconhecer alguns vocábulos específicos sobre armas e afins; elaborar pedidos e perguntas específicas sobre quantidade; pedir
permissão para proceder alguma ação, pedir e dar
conselhos; e reconhecer e empregar tempos verbais.
Os interessados devem se cadastrar na plataforma do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp). Após a validação dos dados,

De acordo com o Artigo 9º da
Lei 13.675/2018, são integrantes
operacionais do Susp
• Polícia Rodoviária Federal;
• Polícia Federal;
• Polícias Civis;
• Polícias Militares;
• Corpos de Bombeiros Militares;
• Guardas Municipais;
• Órgãos do Sistema Penitenciário;
• Institutos Oficiais de Criminalística, Medicina
Legal e Identificação;
• Secretaria Nacional de Segurança Pública
(Senasp);
• Secretarias Estaduais de Segurança Pública
ou congêneres;
• Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil
(Sedec);
• Secretaria Nacional de Política Sobre Drogas
(Senad);
• Agentes de Trânsito;
• Guarda Portuária
o Módulo EaD-Segen é adicionado aos sistemas e
fica disponível para acesso. Para quem tem cadastro no Sinesp, basta entrar no portal com login e
senha para acessar a Rede EaD-Segen.

CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR DA ADEPOM
MANTERÁ AGENDA NA FASE VERMELHA
Em conformidade com
o Decreto 65.545, assinado pelo Governador o Estado de São Paulo, João
Doria, que institui limite
de circulação de pessoas às atividades consideradas essenciais, de
6 a 19 de março, nos termos do Decreto 64.881,
de 22 de março de 2020, a ADEPOM informa aos
seus associados, amigos e parceiros que estará
fechada ao atendimento público no período determinado, exceto no caso dos agendamentos
anteriormente realizados.

Em nossa clínica multidisciplinar, profissionais
da área de saúde (fonoaudiologia, psicologia, ortodontia e massoterapia) estarão, portanto, a postos para cumprimento da agenda segundo solicitada e marcada por associados, tanto na sede em
São Paulo, como na Regional Santos.
Agradecemos a toda Família Adepom pela
compreensão, unindo-nos aos esforços das
autoridades, nesta Fase Vermelha em todo nosso
Estado, em luta contra o contágio pelo Covid-19.
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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
Mensal pela
Loteria Federal

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

Auxílio-natalidade
Auxílio-funeral

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

Seguro de
Acidentes
Pessoais

Assistência
Espaço Fitness
Social
(2021)
com orientações
e doação de
cadeiras de
rodas

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

