
17 de dezembro de 2021 – www.adepom.org.br

news

Caros associados, estamos encerrando mais um 
ciclo de muitas lutas, algumas enfrentadas com 
dificuldades, outras vencidas com enorme bravu-

ra. Não foi um ano fácil, mas quem lutou sabe que não foi 
em vão. Oportunidades surgiram, apesar da pandemia, e a 
determinação falou mais alto na ADEPOM, onde, com espí-
rito de coragem e sempre seguindo as orientações transmiti-
das pelas autoridades sanitárias, seguimos firmes, sem per-
der tempo, nem as boas chances que tivemos para crescer, 
fazendo cada vez mais pelos associados ao superarmos nos-
sas metas em termos de padrão de qualidade de atendimento.

Inúmeras foram as nossas conquistas em 2021, dentre 
elas a aquisição de 14 apartamentos novos, na Praia Grande, 
totalmente decorados e equipados pela ADEPOM para se-
rem colocados à disposição de nossos associados por meio 
de locação em fins de semana, feriados prolongados, férias e 
outras ocasiões. Nossos associados já estão usufruindo des-
se benefício, através da nossa Central de Reservas (Secreta-
ria da ADEPOM São Paulo) e estão adorando.

Outros grandes investimentos foram feitos para expansão 
das nossas sedes em São Paulo e em Santos, com o intuito 
de atender aos associados com mais conforto e modernidade 
em todas as áreas, inclusive nos espaços da nossa Clínica 
Multidisciplinar. Também adquirimos um terreno de 900 m² 
na Vila Maria, na capital paulista, onde será construído um 
conjunto habitacional para Policiais Militares, e uma belís-
sima casa em Santos com estrutura para novidades que serão 
anunciadas em breve. 

A partir deste 20 dezembro, novamente nos organiza-
mos para fazer uma pausa em nossas operações, na sede em 
São Paulo e na Regional Santos, inspirados pelo espírito 

de reflexão das Festas de Fim de Ano. Vamos aproveitar os 
dias de descanso para recarregar as energias em nossos la-
res, planejando os próximos passos em conformidade com 
as orientações dadas pelas autoridades de saúde pública, 
porém, absolutamente determinados a retornar, em 10 de 
janeiro de 2022, com atitude positiva e visão criativa para 
darmos continuidade à nossa missão associativa, em defe-
sa dos interesses dos Policiais Militares do Estado de São 
Paulo, da ativa, veteranos e pensionistas.

Como afirma nosso presidente, Coronel Nogueira, fun-
dador da ADEPOM, nosso compromisso, ao longo destes 
28 anos de dedicação e perseverança, continua de pé: ofe-
recer a todos excelência no padrão de atendimento, tanto 
nas áreas Jurídica e de Assistência Social, como nos ser-
viços que prestamos por meio da ADEPOM Volante, em 
nossas Clínicas (Estética, Odontologia, Psicologia e Fono-
audiologia), em nossos Espaços de Convivência, no res-
taurante, na cafeteria e nos demais ambientes abertos para 
recepcionarmos nossos associados. Cada dia com mais 
acertos, mais produtivos e confiantes.

“Acreditar é preciso.” Com esta frase de encoraja-
mento do nosso destemido e visionário presidente, Cel PM 
Nogueira, encerramos esta mensagem de Boas Festas a 
todos os brasileiros, com votos de um Ano Novo repleto de 
conquistas e muita disposição para novos recomeços.

Porque juntos somos mais fortes, a Família ADEPOM 
permanece unida. Aos nossos associados, amigos e parcei-
ros, mais uma vez agradecemos pela confiança. E se você 
ainda não faz parte do nosso quadro de associados, um con-
vite: vamos recomeçar juntos em 10 de janeiro de 2022?

ACREDITAR É ACREDITAR É 
PRECISOPRECISO
Boas FestasBoas Festas

http://www.adepom.org.br
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SORTEIOS ADEPOM VOLANTE:
1ª CIA DO 16º BPM/M GANHOU!

A 1ª Cia do 16º BPM/M, localizada na Vila 
Andrade, no município de São Paulo, foi 

homenageado pela equipe da ADEPOM Volante 
ao ser sorteada entre os Batalhões visitados pe-
los nossos profissionais, na última semana.

O refeitório da corporação ganhou um espre-
medor de frutas, recebido pelo Cb PM Alexandre 
Bezerra de Souza. A entrega foi feita consultora 
Maria Antonia, da equipe da ADEPOM Volante.

Parabéns!

A ADEPOM Volante visita Batalhões da 
PMESP diariamente, prestando serviços com 
nossa equipe formada por cabeleireira, consul-
tor jurídico e promotor de benefícios. 

Para solicitar agendamento de uma de nos-
sas equipes da ADEPOM Volante, ligue para 
(11) 3322-033, em São Paulo, e (13) 3273-1100, 
para falar na Regional Santos.
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ASSOCIADO DE GUARULHOS
GANHA NOTEBOOK

O associado ganhador no Sorteio Semanal 
ADEPOM realizado neste 10 de dezembro 
é o 3º Sgt PM Davi Pancini, morador do 

município de Guarulhos, região metropolitana de São 
Paulo. O seu número de matrícula, recebido no ato 
da associação (35.477), foi o sorteado no Globo Gi-
ratório, na sede da nossa associação em São Paulo.

O sorteio foi realizado pelo assessor da Presidên-
cia ADEPOM, Cel PM Edson, com apoio da gerente 
administrativo-financeira Alessandra e sob fiscaliza-
ção dos associados 2º Ten Dorival Alves Nogueira 
e 2º Sgt PM Rogério de Jesus Matos (foto acima).

Além de todos os benefícios que nossos as- 
sociados já conhecem, dentre eles, o Sorteio Mensal 
pela Loteria Federal, a ADEPOM continuará reali-
zando os Sorteios Semanais até o fim de dezembro 
de 2021, como ação integrante da promoção 
“Com a ADEPOM, você ganha sempre”.

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 clicando no QR Code.

Pela internet, acesse o manual 
neste link:

https://www.adepom.org.br/
wp-content/uploads/2021/08/RE-
GULAMENTO-DE-SORTEIO-DE-
-BRINDES.pdf

Os prêmios sorteados 
mês a mês são:

AGOSTO:         4 smart TVs 40"
                           (todos já sorteadas)

SETEMBRO:   4 home theaters
                        (todos já sorteados)

OUTUBRO:     5 micro-ondas
                        (cinco já sorteados)

NOVEMBRO:  4 smartphones
                        (quatro já sorteados)

DEZEMBRO:   5 notebooks
                          (dois já sorteados)

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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POLICIAMENTO REFORÇADO 
NO CENTRO DE SÃO PAULO 

PARA AS COMPRAS DE NATAL
A PMESP está mobilizando 300 PMs para 

coibirem crimes, como furtos e roubos, 
no centro da capital paulista, com o objetivo de 
aumentar a sensação de segurança da popula-
ção durante as compras tradicionalmente reali-
zadas na região do Brás e nas ruas 25 de Março 
e Santa Efigênia, neste período do ano.

A ação se estende até 24 de dezembro, 
também apoiando a Prefeitura no combate ao 
crime ilegal ambulante, sob coordenação do 
CPA/M-1, abrangendo pontos importantes de 
comércio popular.

Também participam dos trabalhos os outros 
CPAs do município de São Paulo, resultando em 
uma operação integrada que inclui diversos pro-
gramas de policiamento: a pé e com viaturas de 
duas e quatro rodas, inclusive com equipes de 
Força Tática.

A ação também conta com 14 Bases Comuni-
tárias Móveis e viaturas do 7º Baep.

As Carteiras Nacionais de Habilitação 
(CNHs) vencidas entre março e abril de 

2020, cuja renovação deixou de ser obrigatória 
no período em razão da pandemia, tem até o dia 
30 de dezembro deste ano para serem renova-
das. Para agilizar esse trâmite, todos os postos 
do Poupatempo realizam um mutirão no próximo 
sábado, 18 de dezembro. No total, 15 mil vagas 
serão destinadas exclusivamente para as reno-
vações, representando um aumento de 30% na 
grade de atendimento para o serviço.

Presencialmente, a renovação pode ser 
feita no horário habitual de cada unidade, me-
diante agendamento pelos canais digitais do 
programa de forma gratuita. A prioridade é 
atender aqueles que estejam com a CNH para 

RENOVAÇÃO DE CNH:
ATENÇÃO PARA O PRAZO

vencer ainda neste mês e precisam realizar 
alterações no documento, como transferência 
interestadual, por exemplo.

A renovação simplificada pode ser feita 
pelos canais digitais do Poupatempo: portal 
(www.poupatempo.sp.gov.br), aplicativo Poupa-
tempo Digital e totens de autoatendimento, além 
das plataformas eletrônicas do Detran SP. 

http://www.poupatempo.sp.gov.br
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Família ADEPOM,Família ADEPOM,
Feliz Natal! Feliz Natal! 

E um 2022 repleto de luz, E um 2022 repleto de luz, 
amor e saúde!amor e saúde!

 ADMINISTRAÇÃO:

NogueirA

É tempo de É tempo de 
celebração, de união celebração, de união 
e de darmos as mãos e de darmos as mãos 

em coração!em coração!

CORONEL

A sede da ADEPOM São Paulo e a sua Regional Santos 
entram em recesso a partir deste 20 de dezembro. 
Retornaremos às nossas atividades normais em
10 de janeiro de 2022, com expediente das 
8:00 às 18:00, de segunda a sexta-feira, e 
das 8:00 às 17:00, às sextas-feiras.

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

