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GOSTINHO GOSTINHO 
DE FESTAS DE FESTAS 

JUNINAS NASJUNINAS NAS
DELÍCIAS DA DELÍCIAS DA 
CAFETERIA CAFETERIA 

ADEPOMADEPOM
A s festas juninas não acontecem este ano, 

infelizmente, porque todos nós precisamos 
nos resguardar por causa da pandemia, enquanto 
as autoridades sanitárias se empenham na vaci-
nação da população brasileira, mas a Cafeteria 
Adepom não tem deixado às homenagens a Santo 
Antônio, São João e São Pedro sem celebração.

No cardápio, estamos cumprindo a tradição com 
deliciosos bolos, doces e salgados de dar água na 
boca, com muita paçoca, milho verde, aipim, bri-
gadeiro com coco e outras gostosuras.

Aberta ao público das 8:30 às 17:00, de segun-
da a sexta-feira, a Cafeteria ADEPOM fica na en-
trada do nosso restaurante, na Rua Dr. Rodrigo 
de Barros, 121, em ambiente aconchegante para 
relaxar e curtir um saboroso cafezinho, tomar um 
chá ou lanchar.

Já ganhamos a preferência dos frequentado-
res da região da Luz, na capital, pelo carinho no 
atendimento, a qualidade do serviço e o esmero 
no preparo de todos os itens do menu, sempre se-
guindo todas as medidas protetivas e de seguran-
ça contra a pandemia.

Espaçosa e bem decorada, 
a Cafeteria Adepom oferta uma 
cortesia a todos os associados: 

ao nos visitarem, eles têm direito, 
sem custo, a um cafezinho

 acompanhado de pão de queijo
 ou broa de milho. 

Quem experimenta, volta sempre!

http://www.adepom.org.br
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PARCERIA ENTRE ADEPOM E 
UNISANT´ANNA CONCEDE 

BOLSAS DE ATÉ 65%
C om benefícios exclusivos em educação corpo-

rativa, a parceria entre a ADEPOM e a Uni-
Sant´Anna une nossos colaboradores, associados e 
seus dependente ao sucesso, proporcionando-lhes 
bolsas de até 65% em dezenas de cursos presen-
ciais, semipresenciais e EaD, além de isenção na 
matrícula e o Plano Plus, por meio do qual os inscri-
tos ganham o dobro do tempo para pagar.

O Centro Universitário Sant’Anna possui uma trajetó-
ria educacional com mais de 80 anos de história e êxito 
comprovado no atendimento aos alunos, com total ali-
nhamento às novas tecnologias em salas de aulas pre-
senciais e em suas plataformas de ensino à distância.

Clique neste link para conferir os cursos disponí-
veis, os valores e os descontos concedidos aos as-
sociados da ADEPOM e seus dependentes.

Saiba mais sobre a UniSant´Anna acessando o 
site www.unisantanna.br.

COMUNIDADE RECEBE DOAÇÕES 
DE PMS DO 49º BPM/I

Policiais Militares do 49º BPM/I deram pros- 
seguimento à “Campanha Corrente do Bem”, 

na semana passada, levando cestas básicas a cerca 
de 40 famílias da comunidade Parque Santana, em 
Campo Limpo Paulista (São Paulo).

Recebidos com carinho e gratidão por pessoas de 
todas as idades, os PMs mais uma vez cumpriram 
sua missão de promover a solidariedade, protegen-
do e ajudando a população.

Em foto publicada na página da PMESP no 
 Facebook (ao lado), um garotinho da comunidade 
recebe um abraço afetuoso de um dos PMs durante 
a distribuição das cestas.

A ADEPOM parabeniza a iniciativa do 49º BPM/I, 
mais uma vez reafirmando seu orgulho em trabalhar 
diariamente pela defesa dos interesses dos Policiais 
Militares do Estado de São Paulo.

https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2021/06/Tabela-Presencial-Plataformas-e-PAC.xlsx
https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2021/06/Tabela-Presencial-Plataformas-e-PAC.xlsx
https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2021/06/Tabela-Presencial-Plataformas-e-PAC.xlsx
http://www.unisantanna.br
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REGIONAL SANTOS ENTREGA KIT 
NATALIDADE PARA ASSOCIADO

Papais e mamães associados à ADEPOM po-
dem comemorar o nascimento dos seus filhos 

ainda com mais alegria, em razão da ajuda financei-
ra que recebem da nossa associação.

Um dos benefícios proporcionados pela ADEPOM 
é o Auxílio Natalidade, que prevê o pagamento corres-
pondente ao valor de 10 mensalidaades ao beneficiário, 
sob carência de um ano, ao nascimento de cada um 
dos filhos(as). O benefício é concedido em até 12 me-
ses de vida da criança.

Além disso, festejamos com as famílias a chega-
da dos bebês também presenteando-as com um Kit 
Natalidade, que inclui a primeira banheira, fraldas e 
outros itens sempre muito necessários nos primeiros 
dias do recém-nascido.

Na foto ao lado, a gerente da nossa Regional 
Santos, Carla de Menezes, entrega ao Sd PM Mário 
Henrique Nogueira da Silva, associado desde no-
vembro de 2017, o Kit Natalidade pelo nascimento 
de seu filho. 

A vida dos novos pais muda com a chegada dos 
anjinhos. E para aqueles que são associados da 
ADEPOM, uma certeza: muda para melhor!

DE OLHO NO CALENDÁRIO DA 
VACINAÇÃO CONTRA A COVID

 O processo de vacinação está sendo acelerado em São Paulo, com 
alertas das autoridades sanitárias para a importância da segunda dose. 

Confira, no quadro abaixo, as datas de comparecimento aos postos
para tomar a primeira dose de acordo com sua faixa etária, lembrando 
que o retorno para a segunda dose deve ser feito de acordo com o 

registro feito pelos atendentes em seu cartão de vacinação. 

23/06 a 29/0623/06 a 29/06
43 a 49 anos43 a 49 anos
30/06 a 14/0730/06 a 14/07
40 a 42 anos40 a 42 anos

15/07 a 29/0715/07 a 29/07
35 a 39 anos35 a 39 anos
30/07 a 15/0830/07 a 15/08
30 a 34 anos30 a 34 anos

16/08 a 31/0816/08 a 31/08
25 a 29 anos25 a 29 anos
01/09 a 15/0901/09 a 15/09
18 a 24 anos18 a 24 anos

https://vacinaja.sp.gov.br/
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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)


