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ADEPOM DIVULGA LISTA DE 
AÇÕES GANHAS EM ABRIL E MAIO

O Departamento Jurídico da ADEPOM está divul-
gando a relação das ações ganhas e pagas nos 

meses de abril e maio de 2021. A lista é composta 
por 17 processos ganhos.

 Se você é associado da ADEPOM, confira a lista, 
clicando neste link, para saber se o seu nome consta 
entre os beneficiados.

O compromisso número um da ADEPOM é com 
seus associados, trabalhando incessantemente pelo 
seu bem-estar e na defesa de seus interesses. Para 
isso, mantemos o padrão de excelência na quali-
dade dos serviços que prestamos sob qualquer cir-
cunstância, com nossa equipe sempre agindo com 
eficiência e alto nível de integridade.

A mesma postura se aplica nas relações manti-
das com nossos parceiros, os quais assumem com a 
ADEPOM o compromisso de ofertar aos associados 
atendimento com satisfação garantida, em todas as 
suas áreas de atuação.

Na área jurídica, além do Departamento próprio 
que mantemos com nossos advogados e especialis-
tas, sempre prontos para defenderem os interesses 
dos profissionais que atuam como Policiais Militares 
do Estado de São Paulo da ativa, veteranos, pen-

sionistas e demais associados, também firmarmos 
parcerias com escritórios de advocacia em todo o 
estado de São Paulo.

O objetivo dessas parcerias é facilitar o acesso 
dos nossos associados a serviços da área jurídica 
com agilidade e maior proximidade, mantendo o 
padrão de qualidade do atendimento oferecido por 
meio do Departamento Jurídico interno da ADEPOM.

Confira a lista dos nossos parceiros advoga-
dos clicando neste link. Porque nos parceiros da 
ADEPOM, você pode confiar.

Se você ainda não é associado da ADEPOM, lem-
bre-se que estamos aqui trabalhando com determi-
nação e proatividade em defesa dos interesses dos 
Policiais Militares do Estado de São Paulo.

Além da atuação contínua da nossa área jurídica, 
temos inúmeros outros benefícios para nossos asso-
ciados em áreas de prestação de serviços, bem como 
vantagens proporcionadas por empresas parceiras.

Para mais informações, escreva pelos e-mails 
secretaria@adepom.com.br e adepom@adepom.com.br 
ou ligue para (11) 3322-0333, em São Paulo, e 
 (13) 3273-1100, em Santos.
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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.

ASSOCIADO RECEBE APOIO EM 
MOMENTO DE DIFICULDADE

O associado Cb PM Paulo Henrique Francisco 
Souza, da 3ª Cia do 36º BPM/I, passou um 

período turbulento, recentemente, ao ser contamina-
do com o vírus da Covid-19. Além da doença que o 
afastou do trabalho, ele viu sua crise financeira pes-
soal e familiar se agravar, em razão dos altos gastos 
com medicamentos.

Em busca de apoio, o Cb Souza foi acolhido pela 
área de Assistência Social da ADEPOM, recebendo, 
em seu Batalhão, uma cesta básica de um dos nos-
sos diretores, o Sgt Francisco (foto).

O Cb Souza é associado da ADEPOM desde 2013, 
usufruindo de todos os benefícios oferecidos em nos-
sa sede em São Paulo. A Família ADEPOM sente-se 
honrada pela ajuda que pode lhe ofertar, cumprindo 
mais uma vez sua missão em defesa dos interesses 
dos Policiais Militares do Estado de São Paulo.
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CEL PM ANTONIO CHIARI: 
"GRATIDÃO É A MELHOR

 DAS ORAÇÕES"
F aleceu na última quinta-feira, 3 de junho, o Cel 

PM Antonio Chiari, um dos fundadores e idea- 
lizadores do Modelo do Policiamento de ROTA, do 
1º BPChq. Infelizmente, a luta contra a Covid-19, aos 
78 anos de idade, ele não conseguiu vencer.

Em maio passado, o Cel Chiari havia sido reeleito, 
pela chapa Leais Camaradas, presidente da AOPM 
(Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Estado 
de São Paulo) para mais um quadriênio de liderança.

Em seu discurso de posse, ele afirmou: “Gratidão 
é a melhor das orações”. O Cel Nogueira e toda a 
Família ADEPOM reproduzem suas palavras nes-
te momento, em ato de solidariedade à família pela 
perda insubstituível, agradecendo ao Cel Chiari pelo 
seu grandioso legado. Porque, como ele também de-
clarou, “nobre é a luta pelos melhores objetivos”, e 
nobre foi sua trajetória. Deus abençoou sua missão 
e seu ideal de vida.

Com o propósito de incentivar a atitude soli-
dária para doação de sangue, foco social do 

“Junho Vermelho”, conscientizando a população de 
que este ato salva vidas, as estações Tamandua-
teí, Sacomã, Trianon-Masp e Sumaré, na Linha 2- 

Verde do Metrô, estarão iluminadas na cor verme-
lha até o dia 30 deste mês.

A campanha é extremamente oportuna neste 
momento, considerando os efeitos da pandemia 
do vírus da COVID-19, que exige o isolamento so-
cial, dificultando ainda mais a doação de sangue 
espontânea.   

A iniciativa faz parte de um leque de ações do Me-
trô Social, em parceria com a Associação Brasileira 
de Linfoma e Leucemia (ABRALE) e a Associação 
Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia 
Celular (ABHH).

Anualmente, a PMESP também realizada a campa-
nha “Doar é legal”, promovendo eventos em quartéis e 
batalhões dos 645 municípios paulistas para estimular 
a doação de sangue voluntária.

Para saber mais, acesse o site: http://www.pro-
sangue.sp.gov.br.

JUNHO VERMELHO: 
DOAR SANGUE É LEGAL

http://www.prosangue.sp.gov.br
http://www.prosangue.sp.gov.br


adepom news                                                      04 de junho de 2021

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)


