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SERVIÇO SOCIAL DA ADEPOM DOA 
MAIS UMA CADEIRA DE RODAS

Associada desde 2007, a Sra. Cilene Apareci-
da Basson tem 93 anos de idade, é viúva e 

pensionista pela SPPREV. Conforme relatório médi-
co, já sofreu diversos micros Acidentes Vasculares 
Cerebrais, tendo muitas dores articulares e lombar 
em razão de quedas que a levaram a duas cirurgias. 
Consequentemente, tem dificuldades de locomoção 
e a Família ADEPOM, sempre solidária, tem orgulho 
de poder auxiliá-la, neste momento, com a doação 
de uma cadeira de rodas.

Para receber a cadeira, esteve na sede da nossa 
associação, em São Paulo, a Sra. Suely Ventura, fi-
lha e cuidadora da associada Basson, ambas mora-
doras do município de Caraguatatuba, em São Pau-
lo. Quem fez a entrega foi nossa Assistente Social, 
Sra. Raquel Vitiello (foto ao lado).

Em nome do seu presidente, Cel Nogueira, a  
ADEPOM deseja que a Sra. Cilene usufrua da ca-
deira de rodas com qualidade de vida e parabeniza 
sua filha pela dedicação à sua mãe, destacando que 
nossa equipe comunga sentimento de satisfação por 
estarmos aqui para ajudar a quem precisa e, assim, 
cumprirmos nossa missão em defesa dos interesses 
dos Policiais Militares do Estado de São Paulo.

MUITO MAIS QUE UMA ASSOCIAÇÃO, 
A ADEPOM É UMA FAMÍLIA

Invista na defesa dos seus interesses: seja um associado da ADEPOM.
Conheça nossos benefícios e serviços, bem como as ações individuais e coletivas 

contra a Fazenda Pública que lhe permitem corrigir seu salário ou aumentar rendimentos. 
Em São Paulo, ligue (11) 3322-0333. Em Santos, (13) 3273-1100. 

Site: www.adepom.org.br. E-mail: secretaria@adepom.com.br. WhatsApp: (11) 94020-1643.
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prorrogações das moratórias 
ao pagamento de precatórios”. 

Nenhuma das duas contes-
tações, porém, atingiu o seu 
objetivo, pois, na tarde de quin-

ta-feira, 11 de 
março, a Câmera 
dos Deputados 
aprovou, por 366 
votos a favor, 127 
contra e três abs-
tenções, o tex-
to-base da PEC 
Emergencial, no 
qual está incluso 
o prazo de mais 
cinco anos para 
estados e municí-
pios pagarem os 
precatórios.

Com relação à 
proibição de pro-
moções e pro-

gressões de carreiras para todos os servidores, 
a retirada da proposta teve êxito, após acordo 
alinhado horas antes da votação em segundo 
turno, portanto, o benefício continua permitido, 
mas sem reajuste salarial.
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OAB CONTESTA ADIAMENTO DE
 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS 

EMBUTIDO NA PEC EMERGENCIAL

O presidente do Conselho 
Federal da OAB, Felipe 

Santa Cruz, e o presidente da 
Comissão de Precatórios da 
OAB Nacional, Eduardo de 
Souza Gouvêa, encaminha-
ram ofício à Câmera dos De-
putados solicitando a retirada 
de dois dispositivos acrescen-
tados à PEC Emergencial (Proposta de Emen-
da Constitucional nº 186/2019): o adiamento 
por mais cinco anos, de 2024 para 2029, para 
quitação completa dos precatórios; e o impedi-
mento para que a União conceda linhas de cré-
dito especial para ajudar estados e municípios 
a pagarem dívidas com precatórios.

A Comissão de Precatório da OAB SP tam-
bém encaminhou um ofício aos deputados na 
última semana, no qual afirma que “a PEC 
186/2019 contraria decisão proferida pelo Su-
premo Tribunal Federal na ADI (Ação Direta 
de Inconstitucionalidade) de nº 4.357/DF, que 
considerou inconstitucionais as sucessivas 

Siga a ADEPOM nas 
redes sociais para mais 

informações: 
www.facebook.com/adepom.

 Ou consulte nosso site: 
www.adepom.org.br. 

http://www.facebook.com/adepom
http://www.adepom.org.br
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GOVERNO FEDERAL GARANTE 
MAIS DE 414 MILHÕES DE DOSES 

DE VACINAS ATÉ DEZEMBRO
O Governo Federal informa à sociedade, em 

boletim deste 11 de março, data na qual o Ex-
celentíssimo Senhor Jair Bolsonaro completou 800 
dias no cargo de presidente do Brasil, que o Ministé-
rio da Saúde adquiriu, até o momento, 414 milhões 
de doses de vacinas contra a Covid-19 para serem 
distribuídas a todos os estados do país até o fim de 
2021, com o intuito de propiciar imunização gratuita 
a todos os brasileiros que optarem pela vacinação.

Desse total, as secretarias estudais de Saúde  
já receberam mais de 17 milhões de doses do  
Governo Federal, a partir de acordos celebrados 
com os laboratórios AstraZeneca-Oxford/Fiocruz e  
Sinovac/Butantan.

Como temos observado, os cidadãos vacinados es-
tão reagindo positivamente às doses recebidas, sem 
fatos relevantes relativos a efeitos colaterais negativos.

O objetivo é acelerar cada vez mais o processo 
de vacinação com logística, ressaltando-se que o 
avanço da imunização também acelera o processo 
de recuperação econômica. Em 2020, em razão da 
pandemia, a queda do PIB brasileiro chegou a 4,1%, 
embora tenha sido feita previsão de uma queda su-
perior, na faixa de 6,6%. Isto significa que os esfor-
ços das lideranças econômicas do país estão sendo 
recompensados, visto que o Brasil acabou tendo de-
sempenho superior na comparação com sete das 10 
maiores economias do mundo, no mesmo exercício.

PM AMBIENTAL CUMPRE MISSÃO DE 
PROTEGER ESPÉCIES NA PIRACEMA

De novembro até o final de fevereiro, o período 
de Piracema, em duas bacias hidrográficas 

que abrangem o Estado de São Paulo – a do rio Pa-
raná e a do Atlântico Sudeste (rios Paraíba do Sul 
e Ribeira de Iguape) – abençoa a natureza com a 
reprodução de peixes de todas as espécies, que se 
deslocam para as nascentes ou locais rasos. Nesse 
período, fica proibida a pesca nativa e a PM Am-
biental atua com firmeza na proteção das espécies.

De 2020 para 2021, a operação da PM Ambi- 
ental apreendeu quase 11 toneladas de peixes 
e 1.296 redes ilegais durante a Piracema, envol-
vendo milhares de horas de navegação por rios, 
lagoas, represas e reservatórios. Ao todo, 140 
embarcações foram apreendidas dentre 4 mil fis-
calizações de pesca.

“A Piracema acabou, mas o Policiamento Ambien-
tal continua com o policiamento por terra, água e ar 
com o objetivo de fiscalizar, entre outras normas, o 
que está contido nas Instruções Normativas IBAMA 
nº 26 e 195, que estabelecem as normas gerais de 
pesca para as bacias inseridas no território paulista”, 
destaca, em informe de divulgação, a PM Ambiental. 

Lembramos ao pescador amador que as regras 
e orientações sobre a pesca podem ser acessadas 
na cartilha Conduta Ambiental Legal, por meio deste 
link: https://bit.ly/3bcx4AP.

https://bit.ly/3bcx4AP
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CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO 
PAULO COMPLETA 140 ANOS

O Corpo de Bombeiros de São Paulo come-
morou, neste 10 de março, 140 anos de 

existência. Parabéns e muito obrigado!

A criação do Corpo de Bombeiros da Polícia Mi-
litar do Estado de São Paulo está relacionada ao 
incêndio que destruiu a biblioteca da Faculdade 
de Direito e o arquivo do Convento de São Fran-
cisco, na capital paulista, em fevereiro de 1880.

Somente no ano de 2020, a instituição rea-
lizou certa 270 mil resgates e salvamentos no 
Estado, onde nossos 
“anjos da vida” atuam 
com um efetivo com-
posto por mais de 8,4 
mil profissionais.

De janeiro a de-
zembro do ano pas-
sado, o Centro de 
Operações do CB 
(Cobom) atendeu 
2,3 milhões de liga-
ções pelo serviço 
de emergência 193, 
o que significa que 
a cada 13 segun-
dos um chamado foi 

atendido por telefone, resul-
tando em prestação de servi-
ços para 480 mil ocorrências 
no mesmo período.

Afogamentos, incêndios, 
acidentes, desastres natu-
rais, engasgamentos são 
situações nas quais os 
bombeiros agem de forma 
decisiva, em 2020 tendo 
salvo mais de 200 mil vidas 
humanas e combatido cer-
ca de 55 mil incêndios.

A Família ADEPOM registra 
publicamente sua infinita admiração 

pelo trabalho realizado pelo 
Corpo de Bombeiros de São Paulo, 

parabenizando a toda corporação pela 
celebração desta data. 

Contem conosco, sempre, na defesa de 
seus interesses por meio das atividades, 

dos benefícios e dos serviços desta 
associação, presidida pelo Cel Nogueira.
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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)


