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ADEPOM VOLANTEADEPOM VOLANTE
VAI AONDE O POLICIAL ESTÁVAI AONDE O POLICIAL ESTÁ

Cumprindo sua missão de ir aonde os Policiais 
Militares estão para prestar serviços, uma 
equipe da ADEPOM Volante esteve no Jardim 

Iguatemi, na Estrada do Pêssego, na capital paulis-
ta, onde fica a sede do 38º BPM/M, em agosto.

A Cb PM Sueli é atendida, nas imagens ao lado, 
pelo Consultor Jurídico da ADEPOM, Dr. Marisvelt. 
Na foto abaixo, o 3º Sgt PM Donegati, utiliza os ser-
viços de nossa cabeleireira para corte de cabelo.

Se você ainda não é associado, obtenha mais in-
formações ligando para (11) 3322-0333, em São Pau-
lo, e (13) 3273-1100, na Regional Santos, ou escreva 
para secretaria@adepom.com.br.

http://www.adepom.org.br
mailto:secretaria%40adepom.com.br?subject=
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ASSOCIADO PREMIADO ASSOCIADO PREMIADO 
RECEBE TV DE 40" NA SEDE  RECEBE TV DE 40" NA SEDE  
DA ADEPOM EM SÃO PAULODA ADEPOM EM SÃO PAULO
OO associado ganhador no Sorteio Semanal 

ADEPOM realizado no último 20 de agos-
to, Cb PM Ricardo Candido de Almeida, mora-
dor do Jardim Vila Carrão, no município de São 
Paulo, esteve na sede da nossa associação, na 
capital paulista, no último 27 de agosto. Ele retirou 
seu superprêmio, uma smart TV Philco de 40".

O número de matrícula do Cb PM Almeida, re-
cebido no ato da sua associação (41.306), era 
o mais próximo do número sorteado no Globo 
(41.304) na sexta-feira anterior, porque, infeliz-
mente, a associada quase contemplada estava 
inadimplente com sua mensalidade.

O Cb PM Almeida atua no 6º BAEP (CPA/M-6). 
Ele foi recepcionado, na ADEPOM, pelo gerente 
administrativo Vanderson Castillo. 

Parabéns, Cb PM Almeida! A Família ADEPOM 
tem alegria de poder propiciar mais este momento 
de felicidade a um dos nossos associados, dese-
jando que todos continuem usufruindo dos nos-
sos benefícios com bem-estar e muita sorte!

Cb PM Ricardo Candido de Almeida recebendo seu
televisor na sede da ADEPOM

ADEPOM DOA MICRO-ONDAS ADEPOM DOA MICRO-ONDAS 
PARA A 3ª CIA DO 38º BPM/MPARA A 3ª CIA DO 38º BPM/M

AAADEPOM Volante esteve, na semana 
passada, na 3ª Cia do 38º BPM/M para 

cumprir uma missão especial: fazer a entrega de 
um micro-ondas, doado ao efetivo, em sua sede 
na Cidade Ademar, na capital paulista, em nome 
do nosso presidente, Cel Nogueira.

A imagem ao lado registra o momento de con-
fraternização, com o Cb PM Leandro Toledo de 
Souza segurando o micro-onda, tendo ao seu 
lado o Consultor Jurídico da ADEPOM, Dr. Ma-
risvelt, e o Sgt PM Alex Soares Rocha. Também 
estão na foto a Consultora Maria Antônia e o Sgt 
PM Francisco, um dos diretores da ADEPOM.
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ASSOCIADA DE SÃO PAULOASSOCIADA DE SÃO PAULO
GANHA UMA TV DE 40" NO GANHA UMA TV DE 40" NO 

SORTEIO SEMANAL ADEPOMSORTEIO SEMANAL ADEPOM

A associada ganhadora do Sorteio Semanal 
ADEPOM, realizado no último 27 de agosto, é 

a pensionista Elenice de Freitas, moradora da Vila 
Clarice, no município de São Paulo. O seu número de 
matrícula, recebido no ato da associação (38.764), 
era o mais próximo do número sorteado no Globo 
(38.763), o qual está em vacância.

O sorteio foi realizado pelo assistente da presidên-
cia da ADEPOM, Cel Edson, com apoio do gerente 
adminstrativo Vanderson Castillo, e sob fiscalização 
do associado 3º Sgt PM Gláucio Gomes Vichi, do 
43º BPM/M, e da sua esposa, Priscila Vichi.

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

Os prêmios sorteados Os prêmios sorteados 
mês a mês são:mês a mês são:

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

Priscila Vichi e seu marido, o 3º Sgt PM 
Gláucio Gomes Vichi, atuaram como 

fiscais do Sorteio Semanal ADEPOM, ao 
lado do Cel Edson, assistente da

 presidência, na nossa sede paulista

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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Osucesso pertence, no mundo de hoje, aos 
bons comunicadores, aqueles que conse-

guem, com empatia, estabelecer diálogos nos quais 
não apenas se fazem entender com clareza, para 
alcançarem seus objetivos, mas também compreen-
dem a fala do outro no mais alto grau de entendi-
mento, aumentando sua bagagem de conhecimento 
e podendo dela tirar proveito eticamente.

Em família, em encontros com amigos, no univer-
so acadêmico, na vida profissional, no face-a-face 
presencialmente ou no online, utilizando plataformas 
virtuais, todos nós podemos ter momentos mais fe-
lizes e aprimorarmos nossos relacionamentos se 
dermos à devida atenção aos processos de comu-
nicação, dedicando-nos à descoberta de segredos 
relevantes para elevar nosso potencial de sucesso.

Focada no bem-estar dos seus associados, a 
ADEPOM constatou a importância de criar uma opor-
tunidade para falarmos sobre o tema, realizando, no 
próximo 29 de setembro, a palestra “Os Segredos 
da Comunicação Eficiente”, ministrada pelo gabari-
tado Marcelo Bispo, sócio-fundador da Hayon Con-
sultoria, investidor de empresas, mentor, estrategista 
de vidas, professor universitário, comunicador e apre-
sentador da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior.

O evento é gratuito para os associados e segui-
rá todos os protocolos de segurança recomendados 
pelas autoridades sanitárias, portanto, temos poucas 
vagas, com inscrições aceitas por ordem de chegada 
neste link: www.adepom.org.br/inscricao-palestra/.

PALESTRA GRATUITA NA ADEPOM
SOBRE COMUNICAÇÃO EFICAZ

Sobre o palestrante
Marcelo Bisbo co-

meçou sua jornada 
profissional aos 14 
anos na Sabesp. Pas-
sou por várias em-
presas, de diferentes 
setores, até se tornar 
empreendedor e in-
vestidor. A Hayon Con-
sultoria, fundada em 
2009, é fruto do conhecimento e da experiência que 
adquiriu após ter atuado muito em evolução compor- 
tamental, feito academias de empreendedorismo, ne-
gócios e se especializado em inovação na área de 
tecnologia focada em Recursos Humanos. Em 2016, 
esteve no Vale do Silício (EUA) para fazer uma imer-
são em inovação e visão de futuro. Visitou empre-
sas como Facebook, Google, startups de Inteligência 
Artificial e conheceu o ecossistema de uma realidade 
totalmente disruptiva. Também nos EUA, ele foi trei-
nado pelo renomado coach Antony Robbin. 

A palestra começará às 9:00, com 
coffee break às 10:30 e enceramento às 12:00, 

no auditório da nossa sede em São Paulo.
Os associados inscritos participarão de 

sorteios de brindes e receberão um 
voucher cortesia para almoçar no 

Restaurante ADEPOM após o evento.

http://www.adepom.org.br/inscricao-palestra/
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AVENIDA PAULISTA TERÁ 
PRESENÇA DE BOLSONARO 

NESTE 7 DE SETEMBRO

Em entrevista à Rádio Regional Vale do Ribeira, 
na semana passada, o presidente Jair Bolso-
naro declarou que o Brasil deve finalizar o pro-

cesso de vacinação dos brasileiros adultos antes dos 
Estados Unidos, ressaltando que, até o momento, 215 
milhões de vacinas foram compradas pelo Governo Fe-
deral e repassadas aos estados (48 milhões para São 
Paulo). Sobre a alta da inflação e do índice de desem-
prego, o presidente reafirmou o compromisso do Gover-
no Federal em avançar com os planos de reaquecimento 
da economia, adotando medidas estratégicas que solu-
cionem problemas gerados pelas quarentenas obrigató-
rias impingidas por governadores e prefeitos durante as 
fases mais críticas de perigo do contágio da Covid-19. 

Ele destacou que empregos devem ser gerados pela 
iniciativa privada, sendo que o Governo Federal vem 
fazendo tudo que está ao seu alcance para driblar obs-
táculos e levar o Brasil ao crescimento econômico, com 
perspectiva de alta expressiva do PIB. “O Brasil está 
entre os cinco países que melhor enfrentaram a pande-
mia”, afirmou, relembrando que a Dívida Pública Fede-
ral (endividamento interno e externo do Brasil) passa, 
atualmente, de R$ 5 trilhões, consumindo-se cerca de 
R$ 1 trilhão anualmente somente na rolagem da dívida, 
fator que impede maiores investimentos em setores de 
desenvolvimento econômico, segundo sua avaliação.

Questionado sobre incentivos para o Vale do Ribeira 
– a família de Jair Bolsonaro reside em Eldorado, no 

Parque Miracatu, onde ele passou a infância –, prin-
cipalmente visando ao estímulo do ecoturismo local, o 
presidente citou a construção de três novas pontes em 
andamento (Eldorado, Itariri e Itaóca); a implantação 
do Tiro de Guerra de Cajati; e as questões de proteção 
ambiental da região, as quais dificultam iniciativas que 
promovam o aumento de circulação de turistas, com 
exageros e excesso de burocracia, na opinião dele, de-
correntes de procedimentos de “aparelhamento legal”, 
ocorridos nas duas últimas décadas em todo o Brasil, 
motivados por ideais políticos e prejudicando a socie-
dade como um todo.

Recentemente, ele solicitou ao Comando da Mari-
nha, conforme revelou, que analise a possibilidade de 
eliminar a necessidade de habilitação especial para 
condução de Jet Skis (bastando ao condutor apresen-
tar CNH expedida pelo Detran e termo de responsa-
bilidade assinado), medida que ajudaria a estimular o 
turismo náutico no País, sob sua visão, inclusive como 
novo atrativo para lazer no Rio Ribeira de Iguape.

No próximo dia 7 de setembro, em celebração 
à Independência do Brasil e manifestação em de-
fesa da democracia, o presidente Jair Bolsona-
ro estará, a partir das 10:00, na Esplanada dos 
Ministérios, em Brasília, confraternizando com 
cidadãos, e na parte da tarde, a partir das 15:30, 
na Avenida Paulista, em São Paulo, na compa-
nhia de amigos e apoiadores. 
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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

