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EM TODAS AS FARMÁCIAS EM TODAS AS FARMÁCIAS 
DROGASIL E RAIA DROGASILDROGASIL E RAIA DROGASIL

Arede Raia Drogasil, a mais nova parceira da 
ADEPOM, está de braços abertos para rece-

ber nossos associados, oferecendo-lhes descontos 
exclusivos: 30% na compra de medicamentos gené-
ricos e 15% em medicamentos de marcas.

Para usufruir de mais este benefício proporciona-
do pela ADEPOM, basta fornecer o número do CPF 
no ato da compra, em qualquer uma das farmácias 
Drogasil e Raia Drogasil, em todo o Brasil, e em suas 
plataformas online. A identificação é automática, em 
todos os caixas, mas os associados não podem 
estar inadimplentes na hora de adquirirem os seus 
medicamentos com descontos.

Líder no ranking das maiores redes de farmácias 
do País, a Raia Drogasil não para de crescer. Inau-
gurada em 1935 como Drogasil, a rede teve seus 
negócios turbinados em 2011 pela fusão com a Dro-
ga Raia. E, agora, ela se une à missão da ADEPOM 

em defesa dos interesses dos Policiais Militares do 
Estado de São Paulo, da Ativa e Veteranos, bem 
como de seus dependentes familiares, tornando-se 
nossa parceira por meio deste convênio.

O presidente da ADEPOM, Cel Nogueira, e toda 
nossa equipe de colaboradores manifestam sua 
alegria ao divulgar esta boa notícia aos nossos as- 
sociados, sugerindo-lhes que visitem frequente-
mente nosso site (www.adepom.org.br) para obte-
rem informações sobre nossas parcerias, firmadas 
com o objetivo de lhes proporcionar bem-estar, eco-
nomia e mais qualidade de vida.

http://www.adepom.org.br
http://www.adepom.org.br
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Os postos de vacinação de todo o estado de São 
Paulo estão autorizados, pela Secretaria da 

Saúde, a vacinarem cidadãos contra a gripe Influenza 
de todas as faixas etárias. A campanha dos grupos 
prioritários terminou no último 9 de julho, permitindo 
que as doses remanescentes sejam aplicadas, a partir 
desta semana, na população em geral.

Idosos com mais de 80 anos têm prioridade nas 
salas vacinais, caso ainda não tenham recebido a va-
cina, e há triagem diferenciada com orientações para 
quem apresentar sintomas respiratórios.

O Instituto Butantan disponibilizou ao Brasil 80 mi-
lhões de doses para a campanha nacional de 2021, 
com produção integral do imunizante, sem necessida-
de de importação de matéria-prima. Este ano, o imuni-
zante é constituído por três cepas de Influenza: A/Victo-
ria/2570/2018 (H1N1)pdm09; A/Hong Kong/2671/2019 
(H3N2); e B/Washington/02/2019 (linhagem B/Victoria).

Em 2020, o estado de São Paulo registrou 809 ca-
sos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) 
atribuíveis ao vírus Influenza e 119 óbitos. 

Quem está nos grupos da campanha de gripe e tam-
bém entre os públicos da vacinação contra Covid-19 
deve respeitar um intervalo de 14 dias para receber 
doses destinadas a prevenção contra as doenças. 

VACINAÇÃO CONTRA GRIPE 
PARA TODOS OS PAULISTAS

A decisão da juíza Paula Micheletto Cometti, 
da 12ª Vara de Fazenda Pública, que conde-

nou a Fazenda do Estado de São Paulo a indenizar 
em R$ 200 mil a família de um Policial Militar morto 
em assalto fora de serviço, foi mantida pela 6ª Câ-
mara de Direito Público do Tribunal de Justiça de 
São Paulo. A informação está confirmada pela área 
de Comunicação Social do TJSP.

De folga, o PM fazia compras em uma loja de rou-
pas quando dois criminosos armados entraram no 
local, anunciando o assalto. Ele se identificou e deu 
voz de prisão aos assaltantes, mas, infelizmente, um 
deles reagiu, atirando no PM, que faleceu no local. 

A relatora do recurso, Silva Meirelles, salienta, 
no comunicado de imprensa do TJSP, que o paga-
mento da indenização aos integrantes da carreira de 
Policial Militar é devida, por lei, quando a morte ou a 
invalidez ocorrerem em serviço, ou no deslocamento 
até o local de trabalho, ou, ainda, em razão da função 
pública, mesmo que o Militar já esteja na inatividade. 

Os desembargadores Sidney Romano dos Reis 
e Leme de Campos participaram do julgamento, no 
qual a votação foi unânime. 

INDENIZAÇÃO DE PM POR 
MORTE FORA DE SERVIÇO
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TÁTICO 10 RECEBE MOÇÃO DE 
APLAUSOS EM PIRACICABA

Os Policiais Militares do Táti-
co 10 (Força Tática do 10º 

BPM/I) receberam, no último 16 de 
junho, uma Moção de Aplausos do 
vereador Fábricio Polezi, homena-
gem da qual participou também o 
deputado Gil Diniz, conforme divul-
gado pela  Alesp.

A moção foi entregue ao Coman-
dante do 10º BPM/I, Ten Cel PM 
Bergamasco, e ao Subcomandante 
Maj Oliveira, com as presenças do 
1º Ten Ranieri, Comandante de Pe-
lotão, e do Cap Emanoel, Coman-
dante de Companhia. Todos foram 
agraciados pelos relevantes servi-
ços prestados à sociedade paulista 
na área de Segurança Pública.

“Fui policial temporário e tenho 
uma grande admiração pelo tra-
balho da Polícia Militar. A moção 
é uma forma de condecorarmos o 
trabalho e empenho da Força Tá-
tica do 10° BPM/I”, declarou o de-
putado Diniz.

O Tático 10 foi criado em 13 de 
julho de 1997, atendendo à ne-
cessidade de apoio às Forças do 
Rádio Patrulhamento e com a fina-
lidade de combater os crimes de 
alta periculosidade.

Aproveitando a visita ao bata-
lhão, os parlamentares conhece-
ram as instalações do CPI-9, o 
qual é responsável pelo gerencia-
mento da polícia ostensiva nos 52 
municípios que integram a região 
de Piracicaba.

“Colocamos nosso mandato 
à disposição do comando do 10° 
BPM/I e Cdo PI-9”, salientou, no fi-
nal do encontro, o deputado Diniz.

ALERTA DA OMS
Grupos criminosos estão atrás de frascos vazios de vacinas con-

tra a Covid-19, descartados de forma inapropriada, para neles 
inserirem “imunizantes” falsificados. O alerta é da Organização Mun-
dial de Saúde, que emitiu uma nota de identificação do problema e 
recomendação de medidas preventivas contra esse tipo de crime. 

O Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e a Anvisa 
estão monitorando a situação, com apoio das autoridades de Segu-
rança Pública, mas ressaltam que é importantíssimo zelar para que os 
serviços de vacinação mantenham o descarte e a destinação correta 
dos frascos utilizados, impedindo desvios, inclusive dos rótulos. A população também pode e deve ajudar 
na prevenção contra o crime, atentando para situações suspeitas e, imediatamente, denunciando-as às 
Forças de Segurança Pública, dentre elas, a PMESP pelo 190.
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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 doações de
 cadeiras de 

rodas e banho

Espaço 
Fitness

Restaurante 
self service com

 padrão de 
a la carte e 

preço popular

http://www.adepom.org.br
http://facebook.com/adepom

