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A Procuradoria da Mulher da Câmara dos Depu-
tados está aprimorando o Sistema de Acompa-
nhamento de Denúncias, ainda em estrutura-

ção, com o objetivo de registrar e organizar denúncias 
de violência, além de otimizar os resultados das in-
vestigações com garantia de sigilo e privacidade. Uma 
apresentação dessa 
ferramenta foi feita 
durante o 2º Encon-
tro Nacional de Pro-
curadoras da Mulher, 
realizado na última 
segunda-feira, na Câ-
mara, véspera do Dia 
Internacional das Mu-
lheres, comemorado 
em 8 de março.

O sistema está em 
fase final de imple-
mentação e, futura-
mente, poderá per-
mitir um “raio x” da 
violência contra a mu-
lher no País inteiro. De 
2013 a setembro de 
2021, a Procuradoria 
da Mulher da Câmara 
registrou 150 denún-
cias de violência e cri-

me contra as mulheres. Abuso sexual de crianças 
e adolescentes (34), seguido por violências insti-
tucional (20) e doméstica (15) encabeçam a lista. 
Houve ainda 11 ameaças de morte e 8 feminicídios. 
Segundo a Agência Câmara de Notícias, os dados 
foram apresentados por Nilcicley Flexa, assessora 

da Procuradoria da 
Mulher, que, duran-
te a apresentação, 
ressaltou com ên-
fase: “Nunca é só 
uma violência que a 
mulher sofre. Uma 
violência acaba ge-
rando muitos outros 
tipos de violências”.

Decorrentes de 
uma violência prin-
cipal, a procurado-
ria registrou outras 
615 violências se-
cundárias, como por 
exemplo: emocional, 
psicológica, moral, 
física e patrimonial. 
Os dados mostram 
que, em 55% dos 
casos, a violência 
ocorreu no lar.

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO 
DE DENÚNCIAS ESTÁ EM 

APRIMORAMENTO NA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS PARA MELHOR 

PROTEÇÃO DAS MULHERES

http://www.adepom.org.br
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PARTO É REALIZADO NA SEDE 
DA 3ª CIA DO 28º BPM/M

Uma mulher em trabalho de parto rece-
beu a ajuda de PMs e conseguiu dar à 
luz a pequena Ketelen Alice, no último 

domingo, em Cidade Tiradentes, no bairro da 
zona leste da Capital.

Uma equipe da Força Tática do 28º BPM/M 
se preparava para iniciar uma operação pe-
las ruas da região, quando foi surpreendida 
por um veículo que alta velocidade na sede 
da 3ª Companhia, localizada na Avenida dos 
Metalúrgicos. Acompanhada de uma amiga, 
a gestante já chegou em trabalho de parto à 
unidade. Rapidamente, os PMs analisaram a 
situação e verificaram que não havia tempo 
suficiente de chegar ao hospital.

Graças ao profissionalismo e experiência 
da equipe, a criança veio ao mundo. Mãe e 
filha foram levadas, em seguida, ao Hospital 
Santa Marcelina e passam bem.
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A ADEPOM vai realizar o tradicional Café dos 
Veteranos e Pensionistas, no próximo 19 de 
março, um sábado, a partir das 8:30, na sua 

sede em São Paulo, na Rua Dr. Rodrigo de Barros, 
121, no bairro da Luz. Seguindo todas as orienta-
ções das autoridades sanitárias, o evento é organi-
zado para promover momentos de confraternização, 
reunindo, além dos nossos associados, os amigos 
por eles convidados.

Não há venda de convites. A participação é 
gratuita, mas é preciso confirmar presença até o 
dia 17 de março, pelo fone (11) 3322-0333.

O delicioso café da manhã também será ani-
mado por sorteios de brindes. Para concorrer 
aos prêmios, os participantes devem entregar 
na recepção do evento uma lata ou um pacote 
de leite pó, contribuindo, desse modo, com a 
campanha da ADEPOM em auxílio a crianças 
e idosos em situação de vulnerabilidade. A Fa-
mília ADEPOM também estará a postos para 
transmitir informações sobre leis e projetos de 
interesse da Polícia Militar, com plantão dos 
nossos consultores jurídicos.

Música e muita descontração, além de guloseimas 
saudáveis, prometem transformar o sábado num dia 
muito alegre e especial para todos os presentes, em 
ambiente aconchegante e espaçoso: o novo Res-
taurante ADEPOM. Não perca esta oportunidade de 
estar ao lado de pessoas queridas, compartilhando 
atenção e carinho, além de informações relevantes.

O 50º CAFÉ DOS VETERANOS
E PENSIONISTAS VEM AÍ

Os suplementos da Essence Life, que prestigiará o
evento, têm 30% de desconto para associados com a 

aplicação do cupom ADEPOM30 nas compras

Durante o evento, a rede Óticas Cantareira realizará 
exames de vista grauitos para todos e apresentará 
suas ofertas em lentes e armações com descontos

Revendedora das marcas Taurus e Lock, dentre
outras, a Búfalo estará no evento para transmitir

informações sobre aquisição de armas e promover
os descontos especiais ofertados aos associados 

Parceira constante da ADEPOM, a 
UniSant´Anna terá um stand durante 
o café da manhã, repleto de dicas de 

cursos de graduação, pós e extensão 
com excelentes descontos

 concedidos aos associados 
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Mais uma palestra gratuita para associados 
será realizada no Auditório da ADEPOM. 
Desta vez, o tema tem como público-alvo 

pessoas da melhor idade, com interesse em adqui-
rir conhecimentos mais aprofundados sobre o uso 
de celulares e seus aplicativos, dentre eles, o SMS 
para recebimento e envio de mensagens; o Whats- 
App com suas novidades para transferências 
de valores e pagamentos; as redes sociais, 
como Facebook e Twitter; carregamento e en-
vio de arquivos;  inserção de vídeos no YouTube; 
e muito mais, inclusive com uma conversa bem 
sincera sobre tudo que é preciso saber sobre as 
indesejadas fake news.

A palestra vai ser realizada no próximo dia 23 de 
março, uma quarta-feira, a partir das 9:00, com apoio 
da UniSant´Anna, coffee break e sorteio de brindes. 
Será oferecido almoço para todos os participantes 
inscritos, após o evento, sob convite do presidente 
da ADEPOM, Cel PM Nogueira.

Relações Públicas pela Faculdade Cásper Líbe-
ro, pós-graduada em Comunicação Empresarial e 
Mestra em Comunicação Social pela Universida-
de Metodista de São Paulo, a palestrante Fabiana 
Moreira Gaviolli, além de professora, é sócia-di-

PALESTRA GRATUITA NA 
ADEPOM SOBRE SMARTPHONES 

E REDES SOCIAIS

retora da Sitepark Estacionamentos e da Sitecom 
Consultoria. Ela também responde pela coordena-
ção da Comunicação Interna e da Comunicação 
de Crise da UniSant’Anna, onde simultaneamen-
te coordena os cursos de graduação de Relações 
Públicas; Jornalismo; Rádio, TV e Internet; Publici-
dade e Propaganda; e Design Gráfico. 

Em seu histórico profissional, des-
taca-se a implantação da área de 
Comunicação da Junior Achievement 
São Paulo e os trabalhos realizados 
em Comunicação para Terceiro Setor, 
Empreendedorismo e Mídias Sociais, 
por meio de consultorias para empre-
sas como Dell, Baxter, Neoris, Mas-
tercard, Suzano Papel e Celulose, 
GE, AT&T, Caterpillar, HSBC, Ultra-
gaz, Citibank, Linx, entre outras.

Para participar é necessário se 
inscrever, clicando no link abaixo e 
preenchendo o formulário com seus 
dados de associado:

https://www.adepom.org.br/inscri-
-palestra/

Fabiana Moreira Gaviolli é professora e mestra em
 Comunicação Social pela Universidade Metodista 

https://www.adepom.org.br/inscri-palestra/ 
https://www.adepom.org.br/inscri-palestra/ 
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Quem está curtindo o Carnaval com a ADEPOM na Praia Grande já sabe que tem 
de correr para não perder os pacotes dos demais feriados do ano, porque a pro-
cura é maior do que o número de unidades disponíveis. Afinal, uma das melho-

res opções para desfrutar fins de semana e datas especiais longe das aglomerações e 
com toda segurança contra o contágio de vírus é locar seu próprio apartamento, reunin-
do a família ou um grupo de amigos para aproveitar a praia e a energia positiva do sol, 
com todo conforto. O próximo feriado prolongado é Tiradentes, de 21 a 24 de abril.

Localizados na Praia Mirim (Praia Grande), no litoral paulista, os apartamentos da ADEPOM vem aco-
lhendo locatários sob elogios tanto pela estrutura oferecida, como pelo serviço de recepção. Um sucesso 
que continuará se repetindo ao longo de 2022. Não perca tempo para fazer sua reserva!

OS PACOTE ESPECIAIS PARA ASSOCIADOS PODEM SER 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. As ofertas são 
imperdíveis – o 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 sempre às 14:00 e check-out às 12:00, as reservas podem ser feitas na Secretaria da 
ADEPOM São Paulo (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 apresentar comprovan-
tes de vacinação contra a Covid-19.

APARTAMENTOS DA ADEPOM APARTAMENTOS DA ADEPOM 
NA PRAIA GRANDENA PRAIA GRANDE

Faça sua reserva para o feriado Faça sua reserva para o feriado 
prolongado de Tiradentesprolongado de Tiradentes

com pacote especial parceladocom pacote especial parcelado

https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2022/02/Normas-de-utilizacao-do-Villamar_2022.pdf
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AGENDE SUA DECLARAÇÃO
 DE IMPOSTO DE RENDA 

NA ADEPOM

Organize seus
documentos

• 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 Receita Federal anunciou que o período 
para entrega das declarações de Impos-
to de Renda será de 7 de março a 29 de 

abril, com lotes de restituição iniciando em 31 de 
maio, em grupos mensais até 30 de setembro. 

Estão obrigados a declarar os cidadãos que 
tiveram, em 2021, rendimentos tributáveis com 
valor acima de R$ 28.559,70. No caso de ren-
dimentos considerados “isentos, não tributáveis 
ou tributados exclusivamente na fonte”, é obri-
gado a declarar quem recebeu valor superior a 
R$ 40 mil. O auxílio emergencial está entre os 
considerados tributáveis. 

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!

Agendamentos podem ser solicitados 
pelo pelo fone (11) 3322-0333 ou 

WhatsApp (11) 94020-1643

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

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

http://www.facebook.com/adepom
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ADEPOM RENOVA FROTA DE
VEÍCULOS E VENDE SEMINOVOS 
COM PREÇOS DE SALDÃO PARA 

LIBERAR A GARAGEM 
APROVEITE  PARA COMPRAR DE QUEM VOCÊ CONFIA!

A ADEPOM Volante está turbinando sua frota de veículos.
E você,associado, ganha duas vezes com esta novidade:

o atendimento nos Batalhões vai ficar mais dinâmico e os 
nossos seminovos estão sendo vendidos com preços abaixo

 da tabela para liberar a garagem.
Escolha o seu e fale com o 

Sgt Francisco      11 94021-5594

FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX MANUAL COMPLETO
COR PRATA ANO 2016

DUAS UNIDADES: 
KM 106.542 PLACA FINAL 3

KM 116.842 PLACA FINAL 6 

IPVA E LICENCIAMENTO 2022 PAGOS

COMPARE OS PREÇOS

WebCar R$ 59.990,00

Tabela Fipe R$ 58.930,00

ADEPOM R$ 54.000,00

😍

😀
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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

