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SITUAÇÃO ELEITORAL: 
PRAZO FINAL DE 

REGULARIZAÇÃO É 4 DE MAIO

Para a revisão (retificação de dados pessoais, al-
teração do local de votação ou regularização da si-
tuação eleitoral), é necessário apresentar, além do 
documento oficial de identidade com fotografia, a do-
cumentação comprobatória da retificação de dados 
pretendida ou da regularização da situação eleitoral.

Para quem já baixou o e-Título, a verificação é au-
tomática. O e-Título é um aplicativo digital gratuito 
para obtenção da via digital do título de eleitor. As pes-
soas que têm a biometria coletada pela Justiça Eleito-
ral também poderão utilizar o aplicativo e-Título como 
forma de identificação na mesa receptora de votos.

Quem tem a partir de 15 anos e completa 16 anos 
até o dia 2/10/2022 pode tirar o título de eleitor. Quem 
tiver o título e não completar 18 anos até 2/10/2022 
não tem a obrigação de votar, mas tem direito ao voto. 
Quem tiver pelo menos 70 anos a partir de 2/10/2022 
pode escolher se vai votar ou não. O alistamento elei-
toral também é facultativo para pessoas analfabetas.

Fonte: https://www.justicaeleitoral.jus.br/faq-eleicoes-2022/

Termina neste 4 de maio o prazo para tirar o título 
de eleitor e outros serviços, como a regularização, 
transferência do município de domicílio eleitoral, 

a mudança de local de votação e a retificação de dados 
pessoais, como a inclusão do nome social. De acordo 
com a legislação, o registro de eleitoras e eleitores, a 
transferência de domicílio eleitoral e a revisão são en-
cerrados 150 dias antes do pleito. A verificação da sua 
situação eleitoral pode ser feita por este link.

Para quem é obrigado a tirar o título, é preciso apre-
sentar um ou mais dos seguintes documentos:

• Carteira de identidade ou carteira profissional emitida 
pelos órgãos criados por lei federal;
• Certidão de nascimento ou de casamento expedida no 
Brasil ou registrada em repartição diplomática brasileira;
• Documento público que informe que pessoa requeren-
te tem no mínimo 15 anos, e do qual constem os demais 
elementos necessários à qualificação;
•  Documento similar ao registro civil expedido pela Fun-
dação Nacional do Índio (Funai);
• Documento atestando que a pessoa tem a nacionalida-
de brasileira, originária ou adquirida;
• Publicação oficial da Portaria do ministro da Justiça e 
o documento de identidade de que tratam os artigos 22 
do Decreto nº 3.927/2001 e 5º da Lei nº 7.116/1983, para 
as pessoas portuguesas com direitos políticos no Brasil;
• Para as pessoas do sexo masculino que pertençam à 
classe dos conscritos, documento que comprove a qui-
tação com o serviço militar. Conscritos são os brasileiros 
nascidos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano 
em que completarem 19 anos de idade (classe chamada 
para a seleção para prestação do Serviço Militar inicial);
• Comprovante de domicílio eleitoral: um ou mais docu-
mentos que atestem a existência de vínculo residencial, 
afetivo, familiar, profissional, comunitário ou de outra na-
tureza que justifique a escolha do município.
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http://www.adepom.org.br
https://www.tse.jus.br/eleitor/titulo-e-local-de-votacao/copy_of_consulta-por-nome
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GOVERNADOR ANUNCIA
A TROCA DOS COMANDOS
DA PMESP E DA CIVIL NO
ESTADO DE SÃO PAULO

O governador do Estado de São Paulo, Rodri-
go Garcia, informou pela sua conta no Twitter 
(@rodrigogarcia_), na noite da última segun-

da-feira, 25 de abril, e em suas demais redes socias, 
no dia seguinte, a troca de comando da PMESP e da 
Polícia Civil. O governador escreveu: 

"
Hoje, troquei o comando das polícias 

@Policia_Civil e @PMESP de São Paulo. 
Para o Comando Geral da PM nomeei o

Coronel Ronaldo Miguel Vieira, que estava à frente 
do Choque. Na Civil, o novo

Delegado-Geral é Osvaldo Nico Gonçalves, que 
estava do DOPE. Os dois novos

comandantes das polícias vêm de tropas
especiais e operacionais, e vão liderar uma nova 

frente organizada de combate ao crime. Na próxima 
semana, farei um anúncio ao lado deles detalhando 

uma série de novidades na
segurança pública de São Paulo. Agradeço o empe-

nho, dedicação e exemplo do
Coronel Alencar, que liderou a PM nos últimos 2 

anos, e do delegado Ruy Ferraz, que
comandou a Civil de São Paulo.

"Segunda informou o portal da SSP ao reiterar o 
anúncio o Cel PM Ronaldo Miguel Vieira (51 anos) 
ingressou na PMESP em 1989, sendo promovido a 
coronel em 2019. Os decretos da sua nomeação e da 
exoneração do Cel PM Fernando Alencar Medeiros, 
que comandava a PMSP desde março de 2020, sob 
indicação do ex-governador João Doria, foram publi-
cados no Diário Oficial da última quarta-feira, 27 de 
abril. “Esteve à frente dos comandos de Policiamen-
to de Área Metropolitano-1, Casa Militar, Regimento 
de Polícia Montada 9 de Julho e de cinco batalhões. 
Chefiou a Divisão Operacional do Comando de Poli-
ciamento de Choque e atuou como comandante de 
Companhia Territorial e do Policiamento de Área”, 
explicita o comunicado à imprensa da SSP.

Nico (65 anos), novo delegado-geral do estado de 
São Paulo, está na Polícia Civil desde 1979, tendo 
iniciado sua carreira como investigador; fundou o 
primeiro GOE; chefiou o DEIC, o GARRA e o GER 
(DEIC); e foi delegado de polícia na capital paulista.

Também foi anunciada, neste 27 de abril, a nome-
ação do Cel PM Henguel Ricardo Pereira para o pos-
to de secretário-chefe da Casa Militar e coordenador 
estadual de Proteção e Defesa Civil. Ele dará conti-
nuidade ao trabalho até então realizado pelo Cel PM 
Alexandre Monclus Romanek.

Fontes: SSP (Portal do Governo do Estado de São 
Paulo) e Twitter (@rodrigogarcia_)

Foto: Chello Fotógrafo – SSP – Portal do Governo 
do Estado de São Paulo (http://www.ssp.sp.gov.br/
noticia/LeFotos.aspx?id=9771)

O Cel PM Ronaldo Miguel Vieira, novo comandante
da PMESP, está na corporação há 33 anos

https://twitter.com/@rodrigogarcia_
https://twitter.com/@Policia_Civil
https://twitter.com/@PMESP
https://www.saopaulo.sp.gov.br/sala-de-imprensa/release/rodrigo-garcia-anuncia-a-troca-no-comando-das-policias-civil-e-militar/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/sala-de-imprensa/release/rodrigo-garcia-anuncia-a-troca-no-comando-das-policias-civil-e-militar/
https://twitter.com/@rodrigogarcia_
http://www.ssp.sp.gov.br/noticia/LeFotos.aspx?id=9771
http://www.ssp.sp.gov.br/noticia/LeFotos.aspx?id=9771


adepom news                                                    29 de abril de 2022

REPRESENTANTES DE
 ASSOCIAÇÕES DA CLASSE 

DOS PMs REÚNEM-SE
COM O GOVERNADOR

RODRIGO GARCIA

Nesta quinta-feira, 28 de abril, Dia Mundial 
da Educação, o governador de São Paulo, 
Rodrigo Garcia, reservou horário especial em 

sua agenda para fazer uma visita ao Colégio AFAM 
(Associação Fundo de Auxílio Mútuo dos Militares do 
Estado de São Paulo), mantido pela AFAM Educa-
cional, instalado na Vila Jacuí.

A FERMESP (Federação das Entidades Repre-
sentativas dos Militares do Estado de São Paulo), 
presidida pelo Cel PM Roberto Alegretti, cujo vice- 
presidente é o Cel PM Nogueira, aproveitou 
a ocasião para organizar um encontro com o 
governador, no auditório da instituição.

Também esteve presente à reunião o secretário-
chefe da Casa Militar e coordenador de Proteção 
e Defesa Civil, Cel PM Henguel Ricardo Pereira. 
Representando a ADEPOM, em nome do nosso 

presidente, Cel PM Nogueira, participou do encontro 
o seu assessor, Cel PM Edson, que na foto acima 
está à direita do governador Garcia.

O tema principal do encontro foi a proposição de 
novas ideias suscitadas pelas associações com o 
objetivo de aprimorar a legislação atual que regula 
o Sistema de Proteção Social da PMESP. Segun-
do o Cel PM Edson, o governador de São Paulo foi 
muito recepctivo ao diálogo, assim como o secretário-
chefe da Casa Militar, facultando aos representantes 
das associações que expusessem suas reflexões em 
defesa dos interesses dos Policiais Militares, com 
transparência e objetividade.

O tema continuará em debate entre as associa- 
ções e os seus respectivos associados para que, em 
breve, um documento conjunto possa ser elaborado 
e encaminhado ao Palácio do Governo com propos-
tas concretas des melhorias do SPS da PMESP.
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1º DE MAIO: DIA DE
COMEMORAR E AGRADECER 

PELOS DONS QUE NOS
FORJAM TRABALHADORES

Mais do que a busca da sobrevivência e do 
conforto, o trabalho é a jornada divina que 
nos leva a vencer obstáculos, aprender e 

ensinar, compartilhar e confraternizar. Dignificados 
pelos próprios esforços, os trabalhadores, homens 
e mulheres, são guerreiros no mundo todo, lutando 
pelo presente e por um futuro melhor em todas as 
profissões, com seus dons naturais.

Neste 1º de maio de 2022, as comemorações pelo 
Dia do Trabalho distinguem a todos nós, trabalhado-
res, que com coragem e determinação nos dedica-
mos às nossas atividades profissionais.

A Família ADEPOM comemora unida por ter a 
abençoada oportunidade de prosseguir atuando, sob 
administração do seu presidente, Cel PM Nogueira, 
em jornadas diárias de trabalho em defesa dos in-
teresses dos Policiais Militares do Estado de São 
Paulo. E parabeniza, com alegria, a todos os profis-
sionais de Segurança Pública do Brasil pela nobre-
za do trabalho que realizam, garantindo a proteção 
da população, a ordem pública e contribuindo para o 
bem-estar de toda a nação.

A todos os amigos e parceiros que participam des-
ta jornada divina conosco, ombro a ombro, a Família 
ADEPOM também deseja um Feliz Dia do Trabalho.

Fotos: Comunicação Social do Policiamento Rodoviário, Comunicação Social do Corpo de Bombeiros e Comunicação Social da PMESP
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Quem quiser curtir um sábado cheio de de alegrias, bem acompanhado, com boa comida, 
música e muita diversão, tem encontro marcado neste 30 de abril, a partir das 13 horas, no 
Restaurante ADEPOM (Rua Dr. Rodrigo de Barros, 121, no bairro da Luz, na capital paulis-

ta). É amanhã nosso tradicional Almoço Italiano, com poucos convites ainda à venda na Secretaria: 
R$ 40,00 por pessoa, mas associados pagam somente $ 100,00 por três lugares. Bebidas e sobre-
mesas não estão inclusas nesse valor. Adquira antes que esgotem os lugares às mesas, porque 
mais que uma associação, a ADEPOM é uma família!

A FAMÍLIA ADEPOM ESPERA 
POR VOCÊ NESTE SÁBADO

Foto: <a href='https://br.freepik.com/fotos-vetores-gratis/fundo'>Fundo foto criado por valeria_aksakova - br.freepik.com</a> e <a href='https://br.freepik.com/
fotos-vetores-gratis/pavilhao'>Pavilhão vetor criado por freepik - br.freepik.com</a>
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CAIU O PREÇO DA DIÁRIA
Associados da ADEPOM estão podendo. Podendo desfrutar da Praia Grande não apenas nas férias 

e nos fins de semana com pacotes customizados sob preços exclusivos, mas também naquela es-
capadinha durante a semana, com diárias incríveis, flexíveis... pra se jogar, relaxar e aliviar o stress. 

Que tal aproveitar a dica e dar um match com os apartamentos da ADEPOM na Praia Grande, recar- 
regando as energias, em love com a natureza e o sol ameno desta época do ano? Reserve agora, com par-
celamento no cartão de crédito ou desconto direto da folha de pagamento. 

Todos os apartamentos da ADEPOM, em condomínio de frente para a praia, possuem sala, dois quartos, 
terraço, cozinha equipada, banheiro e vaga na garagem. 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 llocal.O regulamento pode ser acessado pelo QR 
Code desta página ou por este link.

https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2022/04/Normas-de-utilizacao-do-Villamar_2022_2.pdf
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PARCERIA UNYLEYA
SUPERDESCONTO NA QUINZENA 

DO POLICIAL MILITAR

Parceira da ADEPOM, a Unyleya oferece 25 cursos de graduação e mais de 1.800 cursos de pós-graduação 
com qualidade reconhecida pelo MEC. Mais de 300 mil alunos estudam na instituição, que tem orgulho de 
promover seu DNA digital, base da eficácia nos seus programas educacionais em EAD. E este mês tem 

novidade exclusiva para Policiais Militares e seus familiares ou dependentes: 50% de desconto em todas as men-
salidades dos cursos de graduação em Gestão Pública e Segurança Pública. Até 30 de abril, a primeira mensali-
dade sai por apenas R$ 89,90. Faça as contas e descubra que, no total, são 65% de desconto no curso integral.

Para usufruir, ao fazer a matrícula pelo site aplique o cupom QUINZENA-MILITAR (https://unyleya.edu.br/). É 
de verdade! A qualidade, bem como o desconto! Aproveite!
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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

