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Junho é o mês dos santos: Santo Antonio (dia 
13), São João (dia 24) e São Pedro (dia 29). 
E é também o mês das Festas Juninas na 

ADEPOM. Vem que este ano tem arraiá!

Ôces acham que tem muito “amendoim por aí se 
sentindo pipoca” com o retorno das atividades so-
ciais no Brasil? Então esperem para ver as festanças 
que estamos preparando para receber nossos as- 
sociados, seus familiares e amigos!

Música sertaneja, barracas, comidas típicas e 
muitas brincadeiras, tudo em dose dupla, aquecendo 
duas sextas-feiras de junho: dias 10 e 24, a partir das 
17:00, na Rua Dr. Rodrigo de Barros, 112, no bairro 
da Luz, na capital paulista.

Anote aí na sua agenda, mas já vá ligando para 
nossa Secretaria para obter mais informações e re-
servar seus convites, pelo fone (11) 3322-0333, ou 
fale com a gente pelo WhatsApp (11 94020-1643), 
porque temos preços especiais para quem comprar 
suas fichas de consumo com antecedência.

Para entrar nas festas, não será preciso convite, 
porém, quem os adquirir valendo fichas de consumo 
com antecedência participará de um sorteio, tendo 
como prêmio um fim de semana sem custo em um 
dos apartamentos da ADEPOM na Praia Grande (en-
trada na sexta-feira e saída no domingo).

Além disso, a Secretaria da ADEPOM está ofer-
tando promoções imperdíveis:

• na compra de um único convite, você paga e 
consome R$ 25,00;
•  na compra de dois convites, você paga menos, 
 R$ 45,00, mas consome mais, R$ 50,00;
• na compra de três convites, você desembolsa 
R$ 65,00 e consome de R$ 75,00;
• e na compra de quatro convites, você paga 
apenas R$ 80,00 e poderá consumir R$ 100,00.

Gostou? Então vem porque vai ter doce, salgado, 
pipoca, vinho quente, quentão, cerveja, muita farra, 
tudo de bão, só faltando ôces chegarem pra alegrar 
o nosso coração!

ADEPOM vai ADEPOM vai 
realizar duasrealizar duas

Festas JuninasFestas Juninas
em São Paulo:em São Paulo:
tem arraial dia tem arraial dia 
10 e outro em 10 e outro em 
24 de junho24 de junho
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CAMPANHA SOLIDÁRIACAMPANHA SOLIDÁRIA
DE INVERNO NADE INVERNO NA

CAFETERIA ADEPOMCAFETERIA ADEPOM
Você já conhece a Cafeteria ADEPOM? É o 

seu cantinho saboroso na Luz! Lanches, 
sucos, doces, cafés, bolos, chocolate quente 

e, nestes dias de friozinho, também servindo sopi-
nhas deliciosas, nas opções de sabores caldo ver-
de, canja, carne e ervilha com bacon. Você também 
pode levar para casa: temos potinhos de 500 ml con-
gelados por apenas R$ 12,00 a unidade.

Na entrada do Restaurante ADEPOM, na capital 
paulista, nossa cafeteria está aberta das 8h30 às 
17h30, de segunda à quinta-feira, mas fecha um 
pouquinho mais cedo às sextas-feiras (16h30): Rua 
Dr. Rodrigo de Barros, 121.

Associados da ADEPOM estão frequentemente 
conosco, neste cantinho de aconchego, e reco-
mendam, porque nossa cafeteria recebe com mui-
to carinho e alegria o público em geral, no bairro 
da Luz, visitando os pontos turísticos da região ou 
a trabalho e estudo.

Aproveitando a paradinha na Cafeteria ADEPOM 
para aquecer o estômago, você também pode apro-
veitar para participar da nossa Campanha Solidária 
de Inverno, aquecendo o coração da população caren- 
te ao fazer doações de roupas, calçados e coberto-
res, repassados às instituições de caridade que con-
tam com o nosso apoio.

Crédito foto: <a href=’https://br.freepik.com/fotos-vetores-gratis/ingredientes’>Ingredientes foto criado por freepik – br.freepik.com</a>
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OPERAÇÃO SUFOCO
PROSSEGUE ACERTANDO 

NOS ALVOS
Iniciada em 4 de maio passado, a Operação Sufoco 

não tem data para terminar e segue intensificada, 
com números expressivos como resultado do tra-

balho firme de combate ao crime realizado até aqui: 
mais de 157,2 mil veículos já foram vistoriados e 
mais de 2,6 mil pessoas foram presas, com apreen-
são de 10,6 toneladas de drogas, 152 armas de fogo 
e 18 armas brancas, segundo o último informe.

Dentre as ações de destaque realizadas até o mo-
mento, a Secretaria de Segurança Pública registra a 
detenção de uma quadrilha do Pix que sequestrava 
cidadãos, em Carapicuíba; a prisão de dois indiví- 
duos por roubo de motocicleta na região de São 
Roque; o desmantelamento de uma quadrilha que 
roubava cargas na região de Ribeirão Preto, usan-
do carabinas de calibre 12 (foram efetuadas 13 
detenções); e, na capital paulista, a prisão em fla-

grante de oito traficantes, a libertação de uma víti-
ma feita refém durante o roubo de um veículo e a 
detenção de mais criminosos por roubo de carga. 

Também foram recolhidos simulacros 
de armas, cartões bancários, máqui-
nas de cartão, celulares e carcaças 
de celulares, veículos de alto valor, 
itens de informática, mais de R$ 91 
mil em espécie e dinheiro estrangei-
ro, dentre outros objetos

Englobando ações integradas das 
polícias Militar e Civil, bem como da 
Guarda Civil Metropolitana (GCM), a 
Operação Sufoco também vem com-
batendo a criminalidade que atua em 
delitos cometidos por falsos entrega-
dores de delivery, na cidade de São 
Paulo, se estendendo para a região 
metropolitana e interior. A ação come-
çou no mesmo dia em que foi anun-
ciado um aumento na quantidade de 
policiais militares nas ruas da capital 
(de 5 mil para 9,7 mil), por meio de 
atividades extras.

Fonte e fotos: SSP (Portal do Go-
verno do Estado de São Paulo)
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PMESP RECEBE 490 NOVAS
SUBMETRALHADORAS
FABRICADAS PELA B&T

O Centro de Material Bélico da PMESP rece-
beu, no último 19 de maio, 490 novas sub-
metralhadoras como parte do programa de 

modernização de armas da corporação. O investi-
mento na aquisição dos equipamentos foi de R$ 7,84 
milhões com o propósito de reforçar a estrutura tática 
das viaturas de patrulhamento extensivo e preventivo.

Segundo informe da SSP, as novas armas foram 
compradas por meio de processo licitatório interna-
cional, que teve como vencedora a empresa suíça 
Brugger & Thomet (B&T), prevendo a entrega, até o 
final do ano, de mais 1.966 submetralhadoras, totali-
zando 2.456 armas. Fabricadas nos EUA, as subme-
tralhadoras têm calibre .40 S&W e possuem capaci-
dade de 22 tiros em cada carregador. Para aumentar 
a capacidade combativa da tropa, os carregadores 
das pistolas Glock G22, usadas pelos policiais milita-
res, são compatíveis com o novo armamento.

A entrega das armas foi marcada por um even-
to solene com a presença do governador Rodrigo 
Garcia; do secretário da Segurança Pública, gene-
ral João Camilo Pires de Campos; do comandante- 
geral da PMESP, Cel PM Ronaldo Miguel Vieira; e 
do secretário-chefe da Casa Militar e coordenador 
de Proteção e Defesa Civil, Cel PM Henguel Ricardo 
Pereira; dentre outras autoridades e personalidades.

“Estamos aqui para reforçar o apoio do Governo 
do Estado de São Paulo a nossa força pública de se-
gurança. Temos feito o maior investimento da história 
nas nossas polícias, dotando-a de bons equipamen-
tos, veículos, equipamentos de proteção e equipa-
mento bélico. A chegada dessas submetralhadoras 
vem compor esse grande investimento”, declarou 
o governador Rodrigo Garcia, ao discursar para os 
presentes, de acordo com o boletim da SSP.

“Estamos adquirindo ferramentas de trabalho. 
Isso é um respeito ao profissional que passa a ter 
melhores condições de trabalho”, acrescentou o 
general João Camilo Pires de Campos.

“Essa entrega vem para complementar e ajudar a 
tropa a estar mais bem equipada. Um ótimo equipa-
mento e treinamento melhoram a prestação de ser-
viço à sociedade”, finalizou o Cel PM Ronaldo Vieira.

O Programa de Modernização das armas da PM é 
uma iniciativa que visa a aquisição de novos equipa-
mentos para proporcionar maior segurança pessoal 
ao policial e uma melhoria nos serviços de seguran-
ça pública. Contando com esta entrega, já são mais 
de 61,2 mil novas armas, com investimento total de 
R$ 141,1 milhões.

Desde 2019, o Governo do Estado de São Pau-
lo comprou também 6.875 armas de incapacitação 
neuromuscular, entregues às unidades operacionais 
da PM. Foram adquiridas por meio de um pregão 
presencial internacional, realizado em setembro de 
2019, e o modelo escolhido é o mesmo utilizado pe-
las polícias de Nova Iorque, Los Angeles e Londres.

A PM recebeu ainda 1.000 fuzis calibre 7,62 e 375 
do calibre 5,56, ambos do mesmo fornecedor das 
Forças Especiais Norte-Americanas; além de 1 mil 
espingardas, 51,5 mil pistolas semiautomáticas cal 
.40 Glock, 12 metralhadoras leves israelenses e dois 
fuzis de precisão.

Fonte e foto: Secretaria de Segurança Pública 
(Governo do Estado de São Paulo)

Cel PM Henguel Ricardo Pereira e Cel PM Ronaldo Miguel Vieira
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DIÁRIAS PROMOCIONAISDIÁRIAS PROMOCIONAIS
AAssociados 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 local.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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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

