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AÇÃO INTEGRADA NOAÇÃO INTEGRADA NO
COMBATE AOCOMBATE AO

 TERRORISMO NO BRASIL TERRORISMO NO BRASIL
A comissão especial da Câmara dos Deputados 

aprovou, na noite de 16 de setembro, a proposta 
de ações contraterroristas (PL 1595/19). Foram re-
jeitadas as 10 tentativas da oposição de alterar o 
texto-base por meio de destaques. Em essência, a 
proposta permite a ação integrada de unidades mi-
litares, policiais e de inteligência na prevenção e no 
combate ao terrorismo no Brasil. O relator, deputado 
Ubiratan Antunes Sanderson, rebateu, durante as 
discussões, a principal crítica da oposição relaciona-
da aos riscos do texto para os movimentos sociais e 
a democracia.

“Em nenhum momento o projeto traz
 criminalização de movimentos sociais ou 

qualquer tipo de ataque ou risco à democracia. 
Nós retiramos o artigo que estabelecia um tipo 

penal para insubordinação [de agentes de
 segurança] e, com isso, o projeto não traz 

nenhum dispositivo penal como também não 
há nenhum dispositivo processual penal. São 

comandos administrativos que criam o 
Sistema Nacional Contraterrorista, de modo 

que as agências de inteligência, as agências 
policiais e as Forças Armadas tenham condições 

de se anteciparem na localização de possíveis 
células terroristas”, explicou Sanderson.

O texto cria o Sistema Nacional (SNC) e a Política 
Nacional Contraterrorista (PNC) sob supervisão do 
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência 
da República. Há previsão de treinamento e qualifi-
cação de profissionais de segurança pública e da in-
teligência para ações preventivas e repressivas, “si-
gilosas ou ostensivas”, para desarticular ou enfrentar 
grupos terroristas.

Autor da proposta, o deputado Vitor Hugo rebateu, 
por sua vez, argumentos de que há entidades de se-
gurança pública contrárias ao texto. “As manifestações 
iniciais de várias entidades foram mudando ao longo do 
tempo porque Sanderson aperfeiçoou a proposta, e é 
importante que a gente aprove o texto”, esclareceu.

A proposta aprovada pela comissão não exclui a 
atribuição da Abin para a execução das atividades 
de prevenção e acompanhamento estratégico do 
terrorismo, por meio da coleta e da busca de dados 
de inteligência e da produção de conhecimento. E 
estão previstas as criações da Autoridade Nacional 
Contraterrorista, responsável por conduzir a política 
nacional junto às autoridades militar e policial, e de 
duas “unidades estratégicas”: o Comando Conjunto 
de Operações Especiais, comandado por um oficial-
general das Forças Armadas, e o Grupo Nacional de 
Operações Especiais.

http://www.adepom.org.br
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MANUAL SOBRE
 PERDA AUDITIVA INDUZIDA 
POR RUÍDO É ATUALIZADO
O Centro de Vigilância Sanitária do Estado de 

São Paulo (CVS) está disponibilizando, por 
meio da Divisão de Vigilância Sanitária do 

Trabalho (DVST), orientações atualizadas para a no-
tificação da Perda Auditiva Induzida por Ruído – Pair. 
Apesar dos avanços tecnológicos atuais, a perda au-
ditiva continua sendo um dos principais agravos nos 
ambientes de trabalho em todo o mundo. Segundo 
a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Pair era 
responsável, em 2000, por 19% de todas as doenças 
e agravos decorrentes de fatores ocupacionais no 
planeta. Dados da Sociedade Brasileira de Otologia 
(SBO) demonstram, por sua vez, que 35% dos casos 
de surdez em nosso país se referem à Pair.

A seriedade da situação fundamenta a decisão da 
DVST de complementação e atualização o material 
de Orientações Técnicas para Notificação da Perda 
Auditiva Induzida por Ruído no Sinan (Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação), o qual pode 
ser acessado neste link.

Dentre as profissões que apresentam risco de 
perdas auditivas, inclui-se a dos Policiais Militares, 
expostos a ruídos continuamente em atividades de 
patrulhamento e também durante os treinamentos 
com armas de fogo. Estudos investigativos apontam 
que as principais queixas dos PMs em avaliação au-
diológica são zumbido, disacusia (dor ou mal-estar 
provocado por determinados sons) e autofonia (sen-
sação de ouvido entupido).

Quem tem perda auditiva por ruído passa a apre-
sentar uma menor produtividade no trabalho e ter um 
nível maior de estresse por causa da irritabilidade. 
Além disso, podem surgir problemas de socialização 
por retração em interações de grupo ao não se en-
tender o que as pessoas estão falando. Outro proble-
ma é a falta de concentração, que gera prejuízos no 
trabalho, na aprendizagem e nas relações pessoais.

No início, é difícil notar a perda auditiva, mas, dentre 
seus sintomas, destacam-se: coceira no ouvido; difi-
culdade em ouvir conversas; dor de cabeça constante; 

incapacidade de escutar sons mais agudos; 
insônia; irritação em locais com muito barulho; 
perda auditiva temporária ou permanente; 
sensação de pressão no ouvido; sensação de 
zumbido, principalmente quando se está em 
local silencioso; sons que parecem distantes 
e abafados; e transtornos neurológicos.

Como prevenção, recomenda-se a uti-
lização correta dos equipamentos de pro-
teção individual e as consultas regulares 
a um otorrinolaringologista. Para os mais 
jovens, também é importante lembrar dos 
cuidados necessários em relação à utiliza-
ção dos fones de ouvido, evitando volumes 
altos e controlando a frequência de uso.

http://www.cvs.saude.sp.gov.br/up/PAIR%20REVIS%C3%83O%202021.pdf
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ASSOCIADO DA ZONA LESTEASSOCIADO DA ZONA LESTE
 GANHA UM HOME THEATER NO  GANHA UM HOME THEATER NO 

SORTEIO SEMANAL ADEPOMSORTEIO SEMANAL ADEPOM

O associado ganhador do Sorteio Semanal 
ADEPOM realizado no último 17 de se-

tembro é o Cb PM Givaldo Torquato de Souza, 
morador do Jardim Três Marias, na zona les-
te do município de São Paulo. O seu número de 
matrícula (2.686), recebido no ato da associa-
ção, é o mais próximo do número sorteado no 
Globo Giratório, o qual está em vacância. Com a 
mensalidade em dia, ele foi anunciado o vencedor.

O sorteio foi realizado pelo assessor da presi-
dência, Cel Edson, sob fiscalização da associada 
Cb PM Eunice Cardoso da Silva, do COPOM, com 
apoio do gerente administrativo Vanderson Castillo.

Além de todos os benefícios que nossos associa-
dos já conhecem, dentre eles, o Sorteio Mensal pela 
Loteria Federal, a ADEPOM fará os Sorteios Sema-
nais até o fim de dezembro de 2021, como ação inte-
grante da promoção “Com a ADEPOM, você ganha 
sempre”, alusiva às comemorações de 28 anos de 
fundação da nossa associação.

Os Sorteios Semanais são realizados sempre às 
sextas-feiras, na sede em São Paulo (Rua Dr. Ro-
drigo de Barros, 121, bairro da Luz), dos quais par-
ticipam, automaticamente, todos os associados que 
não estão inadimplentes. Para concorrer, vale o nú-
mero de matrícula cadastrado no ato da associação.

 O vencedor é conhecido na hora, pela composi-
ção de algarismos sorteados que forma um núme-
ro de matrícula. Se o sorteado estiver inadimplente, 
aplica-se a regra de aproximação.

Confira as normas do 
regulamento dos nossos 
Sorteios Semanais cli-
cando no QR Code ao 
lado. Pela internet, aces-
se o manual pelo link:
https:/ /www.adepom.
org.br/wp-content/uplo-
ads/2021/08/REGULA-
MENTO-DE-SORTEIO-
-DE-BRINDES.pdf

prêmios mês a mês prêmios mês a mês 
AGOSTO:         04 smart TVs 40"AGOSTO:         04 smart TVs 40"
                           (quatro já sorteadas)                           (quatro já sorteadas)
SETEMBRO:   04 home theatersSETEMBRO:   04 home theaters
                         (três já sorteados)                         (três já sorteados)
OUTUBRO:     05 micro-ondasOUTUBRO:     05 micro-ondas
NOVEMBRO:  04 celularesNOVEMBRO:  04 celulares
DEZEMBRO:   05 notebooksDEZEMBRO:   05 notebooks

O gerente administrativo 
Vanderson Castillo apoiou 

a realização do sorteio
organizado em 17 de 

setembro pelo Cel Edson, 
assistenteda presidência 

da ADEPOM, e 
fiscalizado pela associada 
Cb PM  Eunice Cardoso da 

Silva, do COPOM

https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2021/08/REGULAMENTO-DE-SORTEIO-DE-BRINDES.pdf 
https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2021/08/REGULAMENTO-DE-SORTEIO-DE-BRINDES.pdf 
https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2021/08/REGULAMENTO-DE-SORTEIO-DE-BRINDES.pdf 
https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2021/08/REGULAMENTO-DE-SORTEIO-DE-BRINDES.pdf 
https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2021/08/REGULAMENTO-DE-SORTEIO-DE-BRINDES.pdf 
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O associado veterano Sd PM Adolfo Ansel-
mo de Andrade Neto, assim como milhões 
de outros brasileiros, enfrenta dificuldades 

financeiras este mês, em razão do desaquecimento 
econômico provocado pelas quarentenas às quais 
os cidadãos foram submetidos em combate à pande-
mia de Covid-19. Por isso, embora não faça parte do 
nosso leque de benefícios ofertados aos associados 
esse tipo de ajuda, a Presidência da ADEPOM abriu 
uma exceção, no caso do Sd Neto, e o presenteou 
com uma cesta básica.

A entrega foi feita pelo nosso gerente administra-
tivo Vanderson Castillo (foto ao lado), sob os mais 
sinceros desejos de toda a Família ADEPOM para 
que o Sd Neto reequilibre seu orçamento e volte a 
ter uma vida próspera, assim como todos os demais 
cidadãos em situação de vulnerabilidade neste mo-
mento, sob as bênçãos de Deus.

Vale destacar que o Sd PM Neto tem militado pelo 
bem social ao longo de toda sua vida, como profis-

ASSOCIADO RECEBE 
CESTA BÁSICA DA ADEPOM

sional e em trabalhos de voluntariado, sendo respon-
sável, nos últimos anos, pelo Projeto Social Arena de 
Treinamento Esportivo, o qual compreende aulas de 
futebol para crianças e adolescentes, inclusive com 
deficiências de aprendizado e físicas.

O projeto costumava ser 
itinerante, em municípios da 
Baixada Santista Paulista, 
mas, com as restrições im-
postas pela Covid-19, a reto-
mada das aulas acontecerão 
de modo gradativo, come-
çando pela Praia da Ensea-
da, no Guarujá (em campo 
próximo à Escola Municipal 
Sérgio Pereira Rodrigues).

Quem quiser mais infor-
mações sobre o Projeto So-
cial Arena de Treinamento 
Esportivo, prevendo contri-
buir com o trabalho do Sd 
PM Neto, pode entrar em 
contato com ele pelo e-mail 
netodance2008@gmail.com.

No Instagram, a pági-
na dele pode ser acessada 
neste link: https://www.insta-
gram.com/adolfo_netodan-
ce08/. E no Facebook, pelo 
link: http://www.facebook.
com/adolfoanselmo.neto-
dance.

mailto:netodance2008%40gmail.com?subject=
https://www.instagram.com/adolfo_netodance08/
https://www.instagram.com/adolfo_netodance08/
https://www.instagram.com/adolfo_netodance08/
https://www.facebook.com/adolfoanselmo.netodance
https://www.facebook.com/adolfoanselmo.netodance
https://www.facebook.com/adolfoanselmo.netodance
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Proprietários de automóveis precisam ficar 
atentos aos golpes relativos às multas que 
estão sendo aplicados em todo o país. É 

um absurdo, mas estelionatários vêm usando a in-
ternet e falsos boletos bancários contendo valores 
de autuações para extorquir dinheiro de donos de 
veículos que não tomam as devidas precauções em 
relação às cobranças virtuais recebidas.

Por isso, o Denatran (Departamento Nacional de 
Trânsito) está fazendo circular um comunicado no 
qual faz um alerta sobre esse tipo de golpe.

Segundo relatos de vítimas, os criminosos fotogra-
fam veículos nas ruas com câmeras próprias. Com o 
número da placa, imagens e endereço do motorista, 
os meliantes então emitem falsos boletos de paga-
mento de multa e os enviam ao usuário. No boleto, 
segundo o Denatran, consta o número de uma conta 
bancária que receberá o pagamento.

Outros golpes fizeram o Detran (Departamento 
Estadual de Trânsito) de São Paulo emitir comuni-

MAIS UM GOLPE COM 
BOLETOS: MULTAS DE 

TRÂNSITO NÃO DEVIDAS

cados no início deste ano. Diversos motoristas co-
meçaram a receber dois tipos de e-mails. Um deles 
avisando que a pontuação do condutor havia ultra-
passado o limite máximo de 21 pontos; outro, pedin-
do atualização cadastral dos motoristas. Conforme 
esclarece o Detran, os e-mails eram assinados por 
“Jorge Nery – Chefia de Segurança do Detran”, fun-
cionário que nunca trabalhou no local.

O Detran-SP salienta que nunca envia e-mail para 
condutores e que todas as notificações, além de 
publicadas no Diário Oficial do Estado, são encami-
nhadas aos condutores via Correio para o endereço 
cadastrado no banco de dados do departamento. A 
vítima do golpe deve procurar o Detran-SP, na Aveni-
da Pedro Álvares Cabral, 1.301, bairro do Ibirapuera, 
ou a Ciretran do município de cadastro da CNH.

No caso de falsas multas e boletos bancários sus-
peitos, a recomendação é a consulta, por meio do 
número do Renavam do veículo, no site do Detran-
-SP (www.detran.sp.gov.br).

Mais que uma associação, Mais que uma associação, 
a ADEPOM é uma família!a ADEPOM é uma família!

http://www.detran.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 doações de
 cadeiras de 

rodas e banho

Apartamentos na
Praia 

Grande
Restaurante 

self service com
 padrão de 
a la carte e 

preço popular

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

