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RECEBIDO NO SEU ANIVERSÁRIORECEBIDO NO SEU ANIVERSÁRIO

O Sorteio Mensal ADEPOM tem feito muitos 
dos nossos associados ainda mais felizes, 

ao levarem para casa R$ 5.000,00 que, com cer-
teza, reforçam o orçamento das famílias, podendo 
ser usados na concretização dos sonhos de todos: 
estudos, viagens, a reforma da casa...

Realizado no último sábado de cada mês, o 
Sorteio ADEPOM tem mecânica simples e, para 
participar, o associado da ADEPOM não pode es-
tar inadimplente. O ganhador é o associado que 
possui um número formado pelos mesmos alga-
rismos finais, em combinação de cima para baixo, 
dos cinco primeiros prêmios da Loteria Federal no 
último sábado de cada mês.

O número para o associado participar do sorteio 
é enviado a ele juntamente com a correspondência 
de felicitação de aniversário emitida para cada inte-
grante da Família ADEPOM. Por isso, é importante 
que os dados cadastrais dos associados estejam 
sempre atualizados, de modo que eles não deixem 
de receber nossas correspondências e demais co-
municados impressos, como a Revista ADEPOM.

Para manter seus dados atualizados, utilize este 
link: https://www.adepom.org.br/atualize-seus-dados/.

Caso tenha dúvidas ou queira mais informações 
sobre o Sorteio Mensal ADEPOM, entre em con-
tato pelos fones (11) 3322-0333, em São Paulo, 
e (13) 3273-1100, em Santos, ou escreva pelo 
e-mail secretaria@adepom.com.br.

http://www.adepom.org.br
https://www.adepom.org.br/atualize-seus-dados/
mailto:seretaria%40adepom.com.br?subject=
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 encerramento

 às 12:00. Os associados inscritos
 participarão de sorteios de brindes e
 receberão um voucher cortesia para
 almoçarem no Restaurante ADEPOM.

PMESP REALIZA A 41ª OPERAÇÃO 
INTERIOR MAIS SEGURO

T eve início nesta terça-feira, 8 de junho, 
a 41ª Operação Interior Mais Seguro em 

todo o estado de São Paulo, abrangendo as re-
giões com áreas rurais, onde ações da PMESP 
dão garantia de continuidade da redução dos 
indicadores criminais e aumentam a presença 
ostensiva para melhorar a percepção de segu-
rança dos cidadãos.

Mais de 14 mil PMs integram a operação, 
apoiados por 6.279 viaturas e 11 helicópteros, 
distribuídos em 1.078 localizações estratégicas.

Além do policiamento preventivo, os PMs tam-
bém atuam com foco em receber das comunida-
des rurais informações que indiquem melhorias 
da segurança local, estimulando o Programa 
Vizinhança Solidária.

https://www.adepom.org.br/inscricao-palestra/
https://www.adepom.org.br/inscricao-palestra/
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AUMENTA O NÚMERO DE AÇÕES 
DE VIOLÊNCIA CONTRA IDOSOS
O Brasil totalizou, somente no primeiro semes-

tre deste ano, mais de 33,6 mil casos de 
ações de violência contra idosos (60 anos de idade 
ou mais), denunciadas pelo Disque 100, segundo 
informa o Ministério da Mulher, da Família e dos Di-
reitos Humanos que, neste Junho Violeta, dedicado 
à proteção da pessoa idosa, lança uma campanha 
nacional com o intuito de sensibilizar a sociedade so-
bre o agravamento desta situação desde o início da 
pandemia, em 2020. 

O tema da campanha é “Fortalecendo as redes 
de proteção de direitos” e terá seu ápice em 15 de 
junho, Dia Mundial de Conscientização da Violência 
Contra a Pessoa Idosa, data na qual será lançado o 
Pacto Nacional de Implementação da Política de Di-
reitos da Pessoa Idosa, já acordado com 12 estados.

O objetivo da campanha é coibir, diminuir e ame-
nizar o sofrimento da pessoa idosa por meio de vei-
culação de mensagens nas mídias e realização de 
lives em redes sociais.

Durante um passeio na trilha da cachoeira 
Sete Quedas, em Águas da Prata, uma 

mulher sofreu uma queda em local de dificílimo 
acesso, no último sábado, 5 de junho. Equipes 
do 16º Grupamento de Bombeiros atenderam a 
ocorrência e tiveram êxito no salvamento.

Segundo a PMESP, quatro pessoas caminha-
vam na trilha quando a mulher escorregou e caiu 
pelas pedras. Para fazer o resgate, os bombei- 

ros precisaram acionar o Águia 18, que voou da 
Base de Aviação da PM em Campinas até o lo-
cal, apoiando o sucesso da operação.

A vítima sofreu fraturas devido à queda e foi 
levada ao Pronto-Socorro de Águas da Prata, 
onde deu entrada com estado de saúde estável. 

No site da ADEPOM, assista aos momentos 
cruciais da ação de resgate em vídeo gravado 
pela PMESP, disponível neste link.

PMs DO 16º GRUPAMENTO DE 
BOMBEIROS SALVAM MAIS 

UMA VIDA EM SETE QUEDAS

Além do canal do Disque 100, denúncias do gê-
nero podem ser feitas por WhatsApp, pelo número 
(61) 9965-65008; por vídeo-chamada em Libras no 
site do MMFDH e no Telegram; pelo aplicativo de 
“Direitos Humanos Brasil”; em breve, pelo aplicati-
vo “Proteja-se”, que será lançado em 15 de junho; e 
pelo 190 da PM em todo território brasileiro.
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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)


