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UPEFAZ VAI DIGITALIZARUPEFAZ VAI DIGITALIZAR
 TODOS OS PROCESSOS DE  TODOS OS PROCESSOS DE 

PRECATÓRIOS ATÉ PRECATÓRIOS ATÉ 
ABRIL DE 2022ABRIL DE 2022

A   Unidade de Processamento das  Exe-
cuções Contra a Fazenda Pública 
(Upefaz) do TJ-SP avança na primeira 

etapa da digitalização de processos físicos, ini-
ciada pelos números de controle de 2016.

Estão sendo digitalizados cerca de 900 volu-
mes por dia. Os procedimentos, porém, estão 
sendo acelerados para que até abril de 2022 to-
dos os processos já estejam digitalizados.

No último mês de junho, cerca de R$ 200 mi-
lhões foram dedicados a pagamentos de preca-
tórios prioritários devidos pelo Estado de São 
Paulo. Dentre os credores prioritários estão ido-
sos, doentes graves e pessoas com deficiência.

O montante de junho foi o segundo maior va-
lor destinado aos precatórios prioritários desde 
o começo de 2021.

A consulta de pagamentos disponibilizados 
pode ser feita pelo link abaixo:

https://www.tjsp.jus.br/cac/scp/webrelpubli-
clstpagprecatefetuados.aspx

http://www.adepom.org.br
https://www.tjsp.jus.br/cac/scp/webrelpubliclstpagprecatefetuados.aspx
https://www.tjsp.jus.br/cac/scp/webrelpubliclstpagprecatefetuados.aspx
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PRIMEIRA MEDALHA PRIMEIRA MEDALHA 
BRASILEIRA EM TÓQUIO É BRASILEIRA EM TÓQUIO É 

CONQUISTADA PELO FILHO CONQUISTADA PELO FILHO 
DO SGT PM ENÉASDO SGT PM ENÉAS

O Brasil conquistou sua primeira meda-
lha na Olimpíada de Tóquio numa mo-
dalidade esportiva estreante, o skate, 
fazendo bonito: subiu ao pódio o ska-

tista brasileiro Kelvin Hoefler, de 27 anos, para re-
ceber a Prata, ao lado do japonês Yuto Horigome, 
que levou o Ouro, enquanto o americano Jagger 
Eaton conquistou o Bronze.

A alegria foi imensa, comemorada em dobro pela 
PMESP, porque o skatista Kelvin Hoefler é filho do 
veterano Sgt PM Enéas de Souza Rodrigues, que 
frequentou o Curso de Formação de Sargentos em 
2001 e se aposentou em 2012. Ele atuou no 21º 
BPM/I, no Guarujá, município do litoral de São Paulo.

O Sgt PM Enéas apoiou a carreira de Kelvin 
desde a infância do skatista, que também foi sem-
pre incentivado pelos Policiais Militares em convi-
vência com ambos.

A ESSgt publicou, na última semana, em sua pá-
gina no Facebook, uma declaração emocionante do 
Sgt PM Enéas, abaixo reproduzida.

"Eu sempre me dediquei muito à família e 
integralmente à carreira dele. deixei de 
fazer bicos e adaptei minhas escalas de

 serviço. por isso, essa medalha não é só 
minha e dele, é de todos os Policiais que o 

ajudaram nessa conquista, como ele mesmo 
dedicou. Dediquem-se mais aos filhos. Muitos 

colegas, tentando complementar a renda, 
acabam deixando a família de lado e isso 
atrapalha muito. Às vezes, é preferível 

faltar algo em casa, mas estar na presença 
dos filhos. Um abraço a todos os alunos da 

ESSgt. O ápice da minha carreira foi
 cursar a Escola de Sargentos."
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FELIZ DIA DOS PAIS!FELIZ DIA DOS PAIS!

A ADEPOM deseja a todos os Pais e Fi-
lhos laços eternos de fraternidade, com 
muito amor neste domingo especial, 8 

de junho de 2021. Que as famílias unidas con-
tinuem fortalecidas em busca de seus ideais! 
Que os projetos em realização sejam abençoa-
dos por Deus! E que o espírito de solidariedade 
esteja presente para que todos participem, dia-
riamente, da construção de um mundo melhor.

Aos Pais e Filhos da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo, nossa mais sincera e 
carinhosa homenagem!

Sabemos que a trajetória não é fácil, que 
os obstáculos surgem no caminho, mas 
também acreditamos que jamais faltarão exem-
plos heroicos deixados pelos nossos antepas-

sados e frutos da atualidade, todos a iluminarem, 
como guias, a jornada daqueles que entregam 
suas vidas à proteção e à defesa da sociedade.

Suporte, exemplo e amor
Eis a missão de um pai diante dos filhos. Eis 

a missão dos PMs diante dos cidadãos, des-
de pequeninos, como podemos ver na imagem 
que ilustra esta mensagem, na qual um PM do 
49º BPM/I atua na comunidade Parque San-
tana, em Campo Limpo Paulista, em ação da 
Campanha Corrente do Bem.

Obrigado, Pais da PMESP, amigos, heróis, 
luzes no caminho! Obrigado por atuarem, em 
nosso cotidiano, como um espelho que reflete 
a imagem do Senhor!
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LOCAÇÃO DE ESPAÇOS PARA 
FESTAS E EVENTOS DOS 

ASSOCIADOS NA ADEPOM

Com a inauguração da nova sede 
da ADEPOM em São Paulo, os as- 
sociados ganharam mais uma op-

ção na hora de escolher o local de realiza-
ção de seus eventos e festas, corporativos 
ou para a família. 

Nosso salão de restaurante, com capacida-
de para 144 pessoas sentadas, com mesas 
distantes umas das outras, bem decorado 
e equipado com televisores e telões, som 
ambiente, uma cozinha industrial e ar con-
dicionado, está disponível para locações às 
sextas-feiras à noite, bem como aos sábados 
e domingos. Um espaço lindíssimo, seguro e 
com respeito a todas as medidas preventivas 
contra pandemias, ideal para festas de casa-
mento, aniversários, batizados, convenções 
e outros gêneros de confraternizações.

Nosso salão de conferências, com isola-
mento acústico, microfonia, TV, mesa de tra-
balho, iluminação especial e muito conforto, 
possui 84 lugares para o público convidado, 
podendo ser locado para realizações de cur-
sos, palestras, formaturas  etc., de segunda 
a sexta-feira, das 9:00 às 18:00. Possui tam-
bém um amplo anfiteatro para a organização 
da recepção aos participantes dos eventos.

Sob agendamento prévio, a área da nossa  
Churrasqueira está disponível para locação 
dos nossos associados com mesas, cadei-
ras e toda a infraestrutura necessária para 
fazer o churrasco. Pode ser locada às sextas- 
feiras à noite, assim como aos sábados e do-
mingos (manhã, tarde e noite).

Para mais informações e reservas  fale com 
Rose, pelo telefone (11) 3322-0333.
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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

