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CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR ADEPOM:

GRATUIDADE E EXCELÊNCIA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Atendimento gratuito para associados e dependentes 
(exceto Ortodontia), com profissionais qualificados 

para cuidar da sua saúde, beleza e bem-estar, todos num 
único espaço físico para facilitar o agendamento. Essa 
é a conveniente estrutura da Clínica Multidisciplinar 
ADEPOM. Somente em 2020, apesar da pandemia, a Clí-
nica ADEPOM realizou um total de 1.547 atendimentos.

Confira a lista de serviços oferecidos e não hesite em 
telefonar  para agendar, em São Paulo (11 3322-0333) 
ou na Regional Santos (13 3273-1100). Em nosso site 
(www.adepom.org.br), cheque as normas de utilização 
de cada uma das especialidades.

Corte de cabelo – O serviço é oferecido de segun-
da a sexta-feira, na ADEPOM São Paulo e na Regional 
Santos, bem como pela ADEPOM Volante. PMs não as-
sociados pagam o valor de R$ 10,00 no corte. Também 
oferecemos serviços diferenciados, como aplicação de 
tintura, hidratação, barba e sobrancelhas.

Manicure e Pedicure – Na ADEPOM São Paulo, o 
serviço é prestado às segundas, quartas e sextas-feiras. 
Na Regiomal Santos, às quartas, quintas e sextas-feiras.

Podologia –  Auxilia nas patologias sofridas pelos pés: 
calos, unha encravada, calosidade, correção de unhas e 
fissuras. Atendimento de segunda a sexta-feira, tanto na 
ADEPOM São Paulo, como na Regional Santos.

Psicologia – Atendimento para crianças, adolescentes, 
adultos e idosos. Timidez, fobias, síndrome do pânico etc.

Sempre às terças-feiras, na ADEPOM São Paulo. Na Re-
gional Santos, às quintas (tarde) e sextas-feiras (manhã).

Fonoaudiologia – Tratamento e prevenção de dis-
túrbios da fala como a gagueira, problemas vocais, res-
piração oral, linguagem, leitura, escrita etc. Sempre às 
quartas-feiras, na ADEPOM São Paulo.

Nutrição – Controle da obesidade, alimentação balan-
ceada e dietas de acordo com tratamentos e faixa etária. 
Atendimento às quintas (tarde) e sextas-feiras (manhã), 
na ADEPOM São Paulo; e às segundas (tarde) e quartas-
feiras (manhã), na Regional Santos.

Serviço Social – Serviços sociais básicos como 
educação, saúde, alimentação e transporte. A assistente 
social realiza os atendimentos de segunda a sexta-feira, 
na ADEPOM São Paulo.

Massoterapia – Terapia que auxilia na cura de trau-
mas físicos, estresse psicológico, controle da dor, melhora 
da circulação e alívio da tensão. Sessões às segundas, na 
ADEPOM São Paulo; e às terças (manhã) e quintas-feiras 
(tarde), na Regional Santos.

Odontologia – Procedimento da área clínica, sem 
prótese, restrito a uma pessoa por vez de cada família. 
Atendimentos de segunda a sexta-feira, na ADEPOM São 
Paulo e na Regional Santos.

Ortodontia (preços especiais) – Documentação, co-
locação de aparelhos corretivos e manutenção. Atendi-
mento sempre às quarta-feiras, na ADEPOM São Paulo.

http://www.adepom.org.br
http://www.adepom.org.br
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PALESTRA GRATUITA NA ADEPOM 
SOBRE EDUCAÇÃO FINANCEIRA
Aprender a cortar gastos, economizar, poupar 

e acumular dinheiro. Quem não quer? Ainda 
mais nos tempos atuais, em enfrentamento das con-
sequências negativas da pandemia de Covid-19.

Mas, você sabia que a Educação Financeira é tam-
bém a busca por melhor qualidade de vida, no presente 
e no futuro, embasada na capacidade que desenvolve-
mos de conquistar segurança material para aproveitar 
os prazeres da vida e, ao mesmo tempo, superar obstá-
culos que possam surgir em face de imprevistos?

A ADEPOM, focada no bem-estar dos seus as- 
sociados, constatou a importância do tema neste 
momento e decidiu realizar, no próximo 23 de junho, 
no auditório da nova sede em São Paulo (Rua Dr. 
Rodrigo de Barros, 121, Luz), a palestra “Educação 
Financeira”, ministrada pelo economista José Rober-
to Manoel (JRM Consultoria Empresarial).

O evento é gratuito para os associados e segui-
rá todos os protocolos de segurança recomendados 
pelas autoridades sanitárias, portanto, temos pou-
cas vagas: somente 40 inscrições serão aceitas, por 
ordem de chegada neste link: www.adepom.org.br/
inscricao-palestra/.

A palestra começará às 9:00, com coffee break às 
10:30 e enceramento às 12:00. Os associados inscritos 
participarão de sorteios de brindes e receberão um vou-
cher cortesia para almoçar no Restaurante ADEPOM 
após o evento.

VENHA CONHECER A NOVA 
SECRETARIA DA ADEPOM

Queridos associados, lembramos que, 
para melhor atendê-los, a Secretaria da  

ADEPOM já está instalada na nossa nova sede, 
em São Paulo, na Rua Dr. Rodrigo de Barros, 
121, 1º andar. Os números de telefones conti- 
nuam os mesmos: (11) 3322-0333, em São Pau-
lo, e (13) 3273-1100, em Santos.

Os  atendimentos também estão sendo feitos 
pelo WhatsApp (11) 94020-1643 e pelo e-mail 
secretaria@adepom.com.br.

O Restaurante e a Cafeteria ADEPOM aguar-
dam a sua visita, no mesmo endereço, seguindo 
todos os protocolos e medidas protetivas reco-
mendadas pelas autoridades sanitárias contra a 
pandemia de Covid-19. 

https://www.adepom.org.br/inscricao-palestra/
https://www.adepom.org.br/inscricao-palestra/
mailto:secretaria%40adepom.com.br?subject=
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UNIP 2º SEMESTRE: ASSOCIADOS 
DA ADEPOM TÊM PREÇOS 

PROMOCIONAIS E DESCONTOS
A UNIP está dando início ao processo seletivo para 

turmas do segundo semestre de 2021 em seus 
cursos de Graduação EAD (Bacharelado, Licenciatura 
e Superior de Tecnologia). O valor da matrícula (primei-
ra mensalidade) é de apenas R$ 49,00, com descontos 
de 60% na segunda mensalidade (agosto) e 50% nas 
demais durante todo o curso.

Além dos preços promocionais anunciados, os asso-
ciados e colaboradores da ADEPOM têm direito a mais 
10% de desconto, porque mantemos parceria com a 
UNIP em polos da capital, litoral e interior do estado de 
São Paulo.

Para usufruírem do benefício, associados e seus de-
pendentes, bem como os colaboradores da ADEPOM, 
devem retirar na nossa Secretaria (Rua Dr. Rodrigo de 
Barros, 121, Luz, em São Paulo, e Rua Primeiro de 
Maio, 52, Aparecida, em Santos) uma declaração que 
efetiva o desconto após a matrícula.

Da raça Brasileiro de Hipismo, 23 cavalos fo-
ram entregues, no último 25 de maio, ao Re-

gimento de Polícia Montada 9 de Julho (RPMon), 
unidade que integra o Comando de Policiamento de 
Choque da PMESP.

Segundo a SSP, a disponibilização dos cavalos é 
resultado de uma parceria de mais de 40 anos entre 
PMESP e a APTA Regional de Colina (uma das uni-
dades de pesquisa da Agência Paulista de Tecnolo-
gia dos Agronegócios).

Os cavalos possuem porte físico, força, docilida-
de e coragem, características fundamentais para o 
trabalho de policiamento. Essas características são 
alcançadas por meio de trabalho conjunto entre a 
APTA e a PM, com dados disponibilizados sobre ren-
dimento e peculiaridades dos animais para a realiza-
ção dos cruzamentos. 

O Regimento de Polícia Montada 9 de Julho foi 
fundado em 1892 e recebeu o nome em homenagem 
aos paulistas que lutaram na Revolução Constitucio-
nalista de 1932. A unidade é composta por 481 PMs, 
27 viaturas e 515 cavalos.

Além da sede localizada no bairro da Luz, a PMESP 
possui outros 17 Destacamentos de Cavalaria.

REGIMENTO DE POLÍCIA MONTADA
 9 DE JULHO RECEBE 23 CAVALOS

Neste link, acesse mais informações sobre a 
UNIP e seus cursos.

https://inscricoes.unip.br/inscricao/central-candidato
https://inscricoes.unip.br/inscricao/central-candidato
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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)


