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MINDER CARE OFERECE 20% MINDER CARE OFERECE 20% 
DE DESCONTO AOSDE DESCONTO AOS

 ASSOCIADOS DA ADEPOM ASSOCIADOS DA ADEPOM
Fundada com o objetivo de atender às ne-

cessidades dos familiares que possuem um 
ente querido que requer cuidados especiais 

no conforto de sua casa, a Minder Care é a mais 
nova parceira da ADEPOM e está oferecendo 20% 
de desconto aos nossos associados em todos os 
serviços prestados. 

O leque de atendimentos da Minder Care inclui: 
enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de 
enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutri-
cionistas, terapeutas ocupacionais e cuidadores.

Quando os familiares possuem laudo médico, a 
Minder Care, após orçamento, fornece os profissio-
nais solicitados. Caso os familiares não disponham 
do laudo, um médico vai até a residência para fazer 
a avaliação e a definição de frequência dos atendi-
mentos para as especialidades necessárias. 

Dentre as vantagens dos serviços da Minder Care, 
além do desconto para os nossos associados, desta-
cam-se: discussão clínica com os profissionais para 
melhor atendimento; relatórios da evolução clínica; 
mais tempo para os familiares resolverem coisas do 
seu dia a dia; conforto e praticidade dos atendimen-
tos domiciliares; contratação de serviços conforme 
necessidades; suporte técnico por telefone com pro-
fissionais experientes; apoio administrativo e contá-
bil; ajuda em momentos difíceis; possibilidade de sair 
tranquilo para os seus momentos de lazer.

A Minder Care mantém contato permanente com a 
equipe de profissionais assistenciais e os responsáveis 
pelos pacientes, dispondo de ouvidoria ativa na identi-
ficação e solução de problemas quase em tempo real. 

http://www.adepom.org.br
https://mindercare.com.br/
https://www.adepom.org.br/convenios/
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VACINAÇÃO CONTRA COVID-19:
METADE DA POPULAÇÃO 

BRASILEIRA COM CICLO COMPLETO
O estado de São Paulo lidera o ranking dos 

estados brasileiros com a maior parcela de 
sua população com ciclo vacinal completo contra a 
Covid-19: 61,08% de todos os seus habitantes. Na 
sequência, aparecem Mato Grosso do Sul (60,33%), 
Rio Grande do Sul (53,29%), Paraná (50,24%) e Es-
pírito Santo (47,65%).

Os paulistas também lideram, em termos percen- 
tuais, em relação à aplicação da primeira dose: 
79,65% de sua população. Rio Grande do Sul 
(73,18%), Santa Catarina (72,13%), Distrito Federal 
(71,87%) e Paraná (71,85%) vêm a seguir.

O Brasil ultrapassou a marca de 100 milhões de 
habitantes com vacinação completa contra a co-
vid-19. Até o momento, 46,86% da população do 
país tomou a segunda dose ou a dose única de 

imunizante contra a doença. O país também tem 
quase 150 milhões de habitantes vacinados com a 
primeira dose, o equivalente a 70,23% da popula-
ção nacional.

33º BPM/M DISTRIBUI 
BRINQUEDOS PARA CENTENAS 

DE CRIANÇAS CARENTES

Policiais Militares do 33º BPM/M festejaram o 
Dia das Crianças, neste 12 de outubro, em 

missão especial, nos municípios de Carapicuí-
ba, Cotia e Vargem Grande Paulista (São Pau-
lo), onde centenas de crianças foram por eles 
parabenizadas e presenteadas.

A ação englobou a entrega de quase 1.500 
brinquedos para a garotada, adquiridos com 
apoio de associações de bairros, amigos e 
parceiros do 33º BPM/M.

A Família ADEPOM elogia a 
iniciativa com alegria,

 reafirmando que sente muito 
orgulho em trabalhar 

diariamente em defesa dos 
interesses dos Policiais Militares do 

Estado de São Paulo
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ASSOCIADO DO ASSOCIADO DO 
MUNICÍPIO DE SALTO LEVA MUNICÍPIO DE SALTO LEVA 

O PRÊMIO DA SEMANAO PRÊMIO DA SEMANA

O associado ganhador do Sorteio Semanal 
ADEPOM realizado em 8 de outubro passa-

do foi o Sd PM Gustavo Henrique Rodela, morador 
do município de Salto, interior de São Paulo. O seu 
número de matrícula (21.647), recebido no ato da 
associação, foi o sorteado no Globo Giratório. Ele é 
membro da Família ADEPOM desde maio de 2011.

O sorteio foi realizado pelo assessor da Presidên-
cia da ADEPOM, Cel PM Edson, sob fiscalização do 
associado Maj PM Alinaldo José Santos, que, por 
sua vez, foi premiado no sorteio anterior, de 1º de 
outubro e também ganhou um micro-ondas.

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.

 Confira as normas do regulamento dos nos-
sos Sorteios Semanais clicando no QR Code.

 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 
AGOSTO

4 smart TVs 40"
(quatro já sorteadas)

SETEMBRO
4 home theaters

(quatro já sorteados)
OUTUBRO

5 micro-ondas
 (dois já sorteados)

NOVEMBRO
4 celulares
DEZEMBRO
5 notebooks

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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Na última semana, o Governo do Estado de 
São Paulo oficializou a liberação de um total 
de R$ 28 milhões em recursos dos progra-

mas que compõem o Retoma SP para aplicação es-
pecífica no Vale do Paraíba. A ação prevê a oferta de 
serviços de qualificação, emprego e renda para a po-
pulação, além de ações de fomento a investimentos. 

VALE DO PARAÍBA RECEBEVALE DO PARAÍBA RECEBE
 R$ 28 MILHÕES EM  R$ 28 MILHÕES EM 

RECURSOS DO PROGRAMA RECURSOS DO PROGRAMA 
RETOMA SPRETOMA SP

Os recursos do Retoma SP, a serem transferidos 
por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econô-
mico, serão destinados a toda Região Metropolita-
na do Vale do Paraíba e Litoral Norte, distribuídos 
especialmente entre os programas Bolsa do Povo 
Trabalho, Bolsa do Povo Novotec, Bolsa do Povo 
Empreendedor, disponibilização de microcrédito do 

Banco do Povo, vagas de qualificação 
no Empreenda Rápido, equipamentos 
de tecnologia e modernização da infra-
estrutura das Etecs e Fatecs da região.

A assinatura do termo de autoriza-
ção pelo governador João Doria foi 
uma das atrações de encerramento, 
em 8 de outubro, sexta-feira passada, 
do “Roadshow da Retoma Econômica 
e Políticas no Vale do Paraíba”, even-
to promovido pela InvestSP, voltado 
a empresários, gestores municipais, 
representantes de entidades e comer-
ciantes, englobando palestras e uma 
série de serviços nas áreas de crédito, 
qualificação profissional, inovação, tec-
nologia e mercado internacional.

O programa Retoma SP é extrema-
mente importante pelos benefícios que 
propicia, assim como por trazer a es-
perança de volta aos paulistas, porque 
ajuda aos cidadãos que mais sofreram 
os impactos da pandemia. 
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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

