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AVISO IMPORTANTE:
ÚLTIMAS unidades dos APTOS da ADEPOM na PRAIA GRANDE

  DISPONÍVEIS para locação no CARNAVAL . 
PREÇOS ESPECIAIS para ASSOCIADOS. Não PERCA tempo! 

CARNAVAL
ÚLTIMAS
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SÃO PAULO CONTRA O RACISMO

A Secretaria da Justiça e Cidadania acaba de lançar 
a cartilha São Paulo contra o Racismo – Aspectos 
Legais e Ações Afirmativas. Elaborado pela Coordena-

ção de Políticas para a População Negra e Indígena, o ma-
terial está sendo disponibilizado nos meios digitais e em 20 
mil exemplares impressos distribuídos nos Conselhos Muni-
cipais da Comunidade Negra existentes no Estado.

O objetivo da cartilha é fomentar a reflexão e as discus-
sões antes da Conferência Estadual de Promoção da Igual-
dade Racial, marcada para 19 e 20 de fevereiro próximos. 
Todos os delegados da conferência receberão o documento.

Com 32 páginas, a cartilha fornece orientações sobre 
como proceder em caso de discriminação racial, explica con-
ceitos como racismo estrutural e institucional, defende ações 
afirmativas e aponta expressões a abandonar, como “a coisa 
está preta” e “lista negra”, sugerindo alternativas.

No Brasil, racismo é crime. São Paulo é o único estado 
brasileiro com lei específica (14.187/2010) que pune admi-
nistrativamente o racismo, com multas que podem chegar a 
R$ 95 mil. Além da punição, a lei contempla ações contínuas 
para conscientizar a população de que toda forma de discri-
minação é crime. Confira a íntegra da cartilha aqui.

http://www.adepom.org.br
https://justica.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/02/Cartilha-Sao-Paulo-contra-o-Racismo-1.pdf
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Ogovernador João Doria anunciou nesta quin-
ta-feira, 10 de fevereiro, reajuste salarial de 
20% para as Forças de Segurança Pública 

e Administração Penitenciária de São Paulo. Se-
gundo informe da SSP, a medida integra um pacote 
de valorização profissional implementado desde o 
início da atual gestão, em 2019, e beneficia mais 
de 276 mil profissionais do sistema prisional e das 
polícias Civil, Militar e Técnico-Científica, inclusive 
aposentados e pensionistas.

Os estudos para a recomposição salarial de 
Policiais e Agentes Penitenciários foram coorde-
nados por técnicos da Secretaria de Planejamento 
e Gestão. A proposta será concedida dentro dos 

GOVERNO DE SÃO PAULO
CONCEDE 20% DE REAJUSTE 
SALARIAL PARA AS FORÇAS

DE SEGURANÇA PÚBLICA
limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. O Esta-
do aguardou a confirmação do superávit orçamen-
tário consolidado de R$ 5,9 bilhões em 2021 para 
formalizar os reajustes. Em termos comparativos, 
no início de 2019, a atual gestão recebeu um or-
çamento com déficit de R$ 10,5 bilhões, além de 
175 obras paradas.

Com o reajuste de 20%, o salário corrigido de um 
Soldado PM de 2ª classe passa para R$ 5,8 mil, in-
cluindo benefícios. Para um 2º Tenente PM, o novo 
valor será de R$ 10,3 mil, entre salário e benefícios. 
Na Polícia Civil, um agente de 3ª classe passará a 
receber R$ 6,3 mil acumulados entre vencimento e 
benefícios; e um delegado de 2ª classe, R$ 16,2 mil.
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AADEPOM doou mais uma cadeira 
de rodas, por meio de sua área de 
Serviço Social, que está sempre à 

disposição dos associados para fornecer 
orientações e apoio para quem passa por 
situação de vulnerabilidade.

A cadeira de rodas foi entregue pela 
assistente social Raquel Vitiello para Ger-
son Dionísio, filho da associada Judith 
Ferreira Dionísio, em quadro clínico de 
Acidente Vascular Encefálico hemorrágico 
e Alzheimer em fase avançada. Ela reside 
em São Paulo e integra o nosso quadro 
de associados desde 2017.

O presidente da ADEPOM, Cel PM 
Nogueira, e toda nossa equipe desejam 
melhorias progressivas de saúde à as-
sociada Judith Ferreira Dionísio, com 
dias de maior prosperidade para toda a 
sua família.

MAIS UMA CADEIRA DE RODAS 
DOADA PELA ADEPOM
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Falar um segundo idioma não é luxo. É ne-
cessidade nos dias de hoje para turbinar 
perspectivas no mercado de trabalho e cur-

tir a vida com tudo que ela oferece de bom, seja 
por meio de relacionamentos digitais que não têm 
mais fronteiras, ou em viagens de negócios, estu-
dos e turismo.

A língua inglesa continua prevalecendo nesse 
cenário, inclusive por ser ministrada como segun-
do idioma nas escolas de Educação Básica em 
países ocidentais, como o Brasil. Juntamente com 
o inglês, vem avançando a penetração do espa-
nhol em território brasileiro, em campos educacio-
nais e profissionais.

HORA DE APRENDER UM NOVO 
IDIOMA? ASSOCIADOS TÊM 
DESCONTOS EXCLUSIVOS
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Os primeiros meses do ano são importantes para 
essa tomada de decisão: mergulhar num novo idio-
ma, matriculando-se em cursos que atendam aos 
objetivos específicos dos estudantes. E os associa-
dos da ADEPOM contam com o privilégio de serem 
recebidos por escolas de idiomas parceiras da nos-
sa associação com descontos exclusivos!

Vamos lá! Aproveite este início de ano para 
investir com vantagens na expansão dos seus 
conhecimentos e aumentar sua capacidade de 
comunicação neste mundo globalizado. Esco-
lha entre umas das redes parceiras da ADEPOM 
(CNA, Fisk, Minds, PBF, Yázigi, dentre outras) e 
acelere também no aprendizado.
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OCarnaval já está chegando! E uma das me-
lhores opções para desfrutar das alegrias 
da maior festa popular brasileira em 2022 é 

cair no mar, longe das aglomerações e com toda a 
segurança contra o contágio de vírus da Influenza 
e da Covid-19. É água salgada contra mau-olhado, 
energia positiva do sol, muita alegria e conforto nos 
apartamentos novinhos da ADEPOM, de frente para 
o mar, decorados para receberem com muito Axé os 
nossos associados.

Localizados na Praia Mirim (Praia Grande), no 
litoral paulista, os apartamentos da ADEPOM aco-
lheram locatários no Natal e Ano Novo, angariando 
elogios tanto pela estrutura oferecida, como pelo 
serviço de recepção. Foi um sucesso que continuará 
se repetindo ao longo de 2022, em fins de semana-
da, feriados e temporadas.

O Pacote Especial de Carnaval está imbatível 
no valor das diárias para locação. Com sala, dois 
quartos, terraço, cozinha equipada, banheiro e 
vaga na garagem, sem taxa de serviço e com 50% 
de desconto para os associados da ADEPOM. 
São cinco dias e cinco noites de alegria pelo me-
lhor custo versus benefício da região mais bada-
lada da Praia Grande.

As normas de procedimento 
do regulamento podem ser aces- 
sadas pelo QR Code ao lado ou 
pelo link https://www.adepom.org.
br/wp-content/uploads/2022/02/
Normas-de-utilizacao-do-Villa-
mar_2022.pdf.

Com check-in na sexta-feira, 25 de fevereiro,  às 
14:00, e check-out na quarta-feira, 2 de março, às 
12:00, as reservas podem ser feitas na Secretaria 
(Rua Dr. Rodrigo de Barros, 121, Luz), pelo fone (11) 
3322-0333 ou por WhatsApp (11) 94020-1643. As 
chaves são retiradas e entregues no local, onde um 
representante da ADEPOM recepciona os locatários.

Todos os hóspedes – adultos e adolescentes – 
devem apresentar comprovantes de vacinação 
contra a Covid-19.

Pacote Especial para AssociadosPacote Especial para Associados
--50%50%  

NOSSA PRAIA É FAZER NOSSA PRAIA É FAZER 
VOCÊ FELIZ!VOCÊ FELIZ!

Apartamentos da ADEPOM na Praia Grande para locaçãoApartamentos da ADEPOM na Praia Grande para locação
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Últimas unidades
Ligue (11) 3322-0333 para reservar

WhatsApp (11) 94020-1643

https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2022/02/Normas-de-utilizacao-do-Villamar_2022.pdf
https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2022/02/Normas-de-utilizacao-do-Villamar_2022.pdf
https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2022/02/Normas-de-utilizacao-do-Villamar_2022.pdf
https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2022/02/Normas-de-utilizacao-do-Villamar_2022.pdf
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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

