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ENCARANDO O ENCARANDO O BULLYINGBULLYING  

A campanha de vacinação contra a Covid-19 permitiu 
o retorno de diversas atividades econômicas, como  
turismo e eventos. Alguns setores assimilaram bem 

o home office. Outros, sob reorganização para atender às 
exigências sanitárias, reúnem novamente colaboradores 
em jornadas presenciais de tempo integral. Mas, além das 
preocupações relacionadas à saúde física, especialistas 
em gestão de pessoas têm dirigido sua atenção para si-
tuações que, neste momento, podem influenciar negativa-
mente os estados emocionais e psicológicos dos cidadãos. 
Dentre essas questões, emerge o bullying como foco.

De modo geral, bullying é um ato de abuso de poder, 
projetado de forma verbal, psicológica e até física, identi-
ficado em contextos cuja análise pode ser complexa em 
razão da subjetividade. Todavia, basta atentar para o fato 
de que o bullying é fruto de práticas intencionais e recor-
rentes para compreender a gravidade do problema.

Bullying não é apenas gritar, ameaçar ou tocar numa 
pessoa sem sua permissão. Abrange também as zomba-
rias, o ridicularizar, o excluir, a colocação de obstáculos na 
rotina de uma pessoa para que ela não consiga cumprir 
suas tarefas, a humilhação e... a fofoca, por meio da ca-
lúnia ou do famoso “leva e traz” que soma comentários 
sobre alguém pelas suas costas. 

Atos de bullying deixam as vítimas esgotadas, mental 
e fisicamente, levando à perda de renda, de oportunida-
des, do direito à qualidade de vida e a gastos com médicos 
e advogados. A perda de concentração e a diminuição de 
comprometimento com as tarefas rotineiras também são 
decorrentes do impacto negativo ao qual a vítima é sub-
metida, prejudicando não apenas a ela, mas à organização 
como um todo ou à comunidade a qual ela pertence.

Enquanto atos de assédio estão sempre ligados a al-
gum atributo social da vítima (classe, raça, gênero, idade 
etc.) ou à sua posição na hierarquia da empresa, o bullying 
é mais abrangente, tem associação com características de 
personalidade da vítima e não necessariamente envolve 
relações de poder. Contudo, ele não é menos grave que 
o assédio e deve ser combatido sempre, lembrando que 
proteger ou acobertar pessoas pegas em atos de bullying, 
em razão de terem bom desempenho numa organização 
ou por empatia, faz dos envolvidos cúmplices.

A difusão de um código de conduta e ética, com des-
crições e exemplos que ajudem a todos a entenderem 
aquilo que é e o que não é aceitável ao longo de jornadas 
de trabalho, estudos, esportes e lazer, pode ser o primeiro 
passo para que casos ocultos de bullying sejam revelados 
e, a partir de então, recriminados pelo próprio grupo. 

CARNAVAL NOS APTOS DA 
ADEPOM NA PRAIA GRANDE
5 DIÁRIAS POR R$ 1.000,00

PARCELADOS EM 5X
CARTÃO DE CRÉDITO OU DESCONTO EM FOLHA
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AGENDE SUA DECLARAÇÃO
 DE IMPOSTO DE RENDA 

NA ADEPOM

Organize seus documentos
Dentre os documentos importantes para 
a elaboração da Declaração de Imposto 
de Renda Pessoa Física, listamos:

• Declaração de IRPF anterior

• Comprovantes de compras e vendas
  (imóveis, veículos etc.)

• Comprovantes de rendimentos 
 (pensões, aposentadorias, aluguéis etc.)

• Comprovação de CPF dos dependentes

A data limite para entrega da declaração de 
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 
em 2022, relativa ao exercício de 2021, 

ainda não foi divulgada pela Receita Federal. 
Tradicionalmente, o prazo dado é 30 de abril, 
podendo ocorrer adiamento, como aconteceu 
em anos anteriores.

A dica, porém, é não deixar para a última 
hora. Por isso, informamos que os agendamen-

Agendamentos podem ser solicitados 
pelo e-mail secretaria@adepom.com.br ou 

pelo fone (11) 3322-0333.

Acompanhe a ADEPOM nas redes sociais 
para mais informações sobre a DIRPF 2022: 

www.facebook.com/adepom e 
@adepom1993 (Instagram).

tos para elaboração da declaração de IRPF na 
ADEPOM já estão abertos, lembrando que este 
serviço é gratuito para todos os associados. 
Basta ligar para nossa recepção e marcar.

Além de fazer a declaração de Imposto 
de Renda dos associados como benefício,  
a ADEPOM presta o mesmo serviço aos seus 
dependentes, cobrando apenas um valor simbó-
lico para cada CPF. Os valores são: R$ 50,00 
para a esposa ou o marido do associado(a); e R$ 
70,00 para cada filho do associado(a).

Não associados também podem fazer sua 
declaração de IRPF na ADEPOM, pagando so-
mente R$ 80,00. Não perca esta oportunidade!

serviço gratuito

para associados

http://www.facebook.com/adepom
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E m benefício dos associados, a ADEPOM acaba 
de estabelecer uma nova parceria, desta vez 
com a Essence Life, cuja missão é inspirar o 

maior número de pessoas a ter uma vida mais sau-
dável através de uma alimentação equilibrada, com 
exercícios físicos e suplementação nutricional. 

Para cumprir o seu propósito, a Essence Life 
distribui e fornece cápsulas gelatinosas (soft-
gel) de complemento alimentar e reposição nu-
tricional, produzidas com a mais avançada tec-
nologia, qualidade e segurança, sempre com o 
objetivo de proporcionar nutrientes ao organis-
mo de forma imediata.

ESSENCE LIFE FIRMA 
PARCERIA COM A ADEPOM
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Os suplementos podem ser adquiridos pelo 
site www.essencelifesuplementos.com.br, com 
um superdesconto de 30% para os associados da 
ADEPOM. Para usufruir do desconto, basta inserir 
o cupom ADEPOM30 antes de finalizar a compra. A 
entrega dos produtos é feita em todo o Brasil.

Na escolha dos produtos, se surgirem dúvidas, 
os consumidores podem contatar a Essence Life 
pelo Whats-App (11) 98867-9211, ou pelos e-mails 
atendimento@essencelifesuplementos.com.br e 
edmir@essencelifesuplementos.com.br. Aproveite 
para cuidar da sua nutrição, porque com a ADEPOM, 
você é feliz e ganha sempre.

30% OFF30% OFF
PARA PARA 
ASSOCIADOS ASSOCIADOS 

INSIRA O CUPOMINSIRA O CUPOM

ADEPOM30ADEPOM30
AO FINALIZAR AO FINALIZAR 
SUAS COMPRASSUAS COMPRAS

http://www.essencelifesuplementos.com.br
mailto:atendimento%40essencelifesuplementos.com.br?subject=
mailto:edmir%40essencelifesuplementos.com.br?subject=
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OSenado aprovou, na semana passada, o 
projeto que permite aos servidores públicos 
civis e militares da saúde e da segurança 

pública contarem o período de maio de 2020 a de-
zembro de 2021 para aquisição de direitos relacio-
nados ao tempo de serviço. O Projeto de Lei Com-
plementar (PLP 150/2020) seguiu para a sanção do 
presidente da República.

O texto modifica a Lei Complementar 173/2020, 
que direcionou recursos federais a estados, Distri-
to Federal e municípios para o enfrentamento da 
pandemia de Covid-19, em troca de restrições no 
crescimento de despesas com pessoal da União e 
demais entes federados nesse período. De acordo 
com a lei, foram proibidos até o fim de 2021 não 
somente os pagamentos de benefícios ligados ao 
tempo de serviço e de aumento de salários, mas 
também a contagem do tempo para pagamentos 
futuros. Entre esses benefícios ligados ao tempo 
de serviço estão anuênios, triênios, quinquênios e 
licenças-prêmio.

SENADO APROVA A 
DEVOLUÇÃO DA CONTAGEM 
DE TEMPO DE SERVIÇO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS
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A exceção prevista no projeto valerá para os ser-
vidores da União, dos estados, do Distrito Federal e 
dos municípios. O projeto também deixa claro que 
a regra não valerá para o pagamento de atrasados 
devido à contagem do tempo nesse período e prevê 
o retorno do pagamento em 1º de janeiro de 2022.

O Sd PM Liberato, integrante do 10º BPM/I, con-
sagrou-se campeão na categoria Peso Pena 
Faixa Azul de Torneio de Jiu-Jitsu finalizado na 

última semana, recebendo aplausos efusivos dos co-
legas de profissão. Suas próximas disputas serão a 
Copa Paulista de Jiu-Jitsu e o Campeonato Brasileiro.

“A disciplina vivenciada no quartel contribuiu para 
a eficiência e a dedicação em meus treinos; hoje 
tenho metas para alcançar desafios ainda maiores”, 
declarou o Sd PM Liberato no Blog da PMESP.

A Família ADEPOM parabeniza o Sd PM Liberato 
por mais esta vitória, já na torcida pelos novos desa-
fios que ele enfrentará em breve para se consagrar 
campeão brasileiro.

Sd PM LIBERATO VENCE MAIS 
UM TORNEIO DE JIU-JITSU
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OCarnaval já está chegando! E uma das melhores 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 acolheram 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 
semanada, feriados e temporadas.

O Pacote Especial de Carnaval está imbatível. APENAS R$ 1.000,00 PARCELADOS EM 5 VEZES 
NO CARTÃO DE CRÉDITO OU COM DESCONTO DIRETO DA FOLHA DE PAGAMENTO. Os apartamen-
tos têm sala, dois quartos, terraço, cozinha equipada, banheiro e vaga na garagem. São cinco dias e 
cinco noites de alegria pelo melhor custo versus benefício da região mais badalada da Praia Grande.

As normas de procedimento do regulamento podem ser acessadas pelo QR Code desta página ou pelo 
link https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2022/02/Normas-de-utilizacao-do-Villamar_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. Os hóspedes devem apre-
sentar comprovantes de vacinação contra a Covid-19.

5 DIÁRIAS POR R$ 1.000,005 DIÁRIAS POR R$ 1.000,00
PARA CURTIR O CARNAVAL PARA CURTIR O CARNAVAL 

NA PRAIA GRANDENA PRAIA GRANDE

DEU A LOUCA NODEU A LOUCA NO
PRESIDENTE DA ADEPOM!PRESIDENTE DA ADEPOM!
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PARCEPARCELAMENTO EM LAMENTO EM 55XX
CARTÃO DE CRÉDITO OU DESCONTO EM FOLHACARTÃO DE CRÉDITO OU DESCONTO EM FOLHA

https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2022/02/Normas-de-utilizacao-do-Villamar_2022.pdf
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IMPERDÍVEL! 
ADEPOM RENOVA FROTA DE VEÍCULOS 
E VENDE SEMINOVOS COM PREÇOS DE 

SALDÃO PARA LIBERAR A GARAGEM
ESCOLHA O SEU E 

FALE COM O SGT FRANCISCO      11 94021-5594
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FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX MANUAL COMPLETO COR PRATA ANO 2016
DUAS UNIDADES: KM 106.542 PLACA FINAL 3 e KM 116.842 PLACA FINAL 6 
IPVA E LICENCIAMENTOS PAGOS

MOBI/LIKE FLEX MANUAL COMPLETO COR PRATA ANO 2017
KM 51.003 PLACA FINAL 4
IPVA E LICENCIAMENTOS PAGOS

VW/NOVO VOYAGE CL 1.6 FLEX MANUAL COMPLETO ANO 2018
KM 81.004 PLACA FINAL 9
IPVA E LICENCIAMENTO PAGOS
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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

