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O Departamento Jurídico da ADEPOM está  
divulgando mais uma relação das ações 
ganhas e pagas. Se você é associado, 

confira a lista clicando neste link.

 O compromisso número um da ADEPOM é com 
seus associados, trabalhando incessantemente 
pelo seu bem-estar e na defesa de seus interesses. 
Temos padrão de excelência na qualidade dos ser-
viços e uma equipe que sempre atua com total in-
tegridade. A mesma postura se aplica nas relações 
mantidas com nossos parceiros. Na área jurídica, 
além do departamento próprio, também firmarmos 
parcerias com escritórios de advocacia em todo o 
estado de São Paulo. O objetivo dessas parcerias é 
facilitar o acesso dos nossos associados a serviços 
da área jurídica com agilidade e maior proximidade, 
mantendo a qualidade do atendimento oferecido por 
meio do nosso Depto. Jurídico. Confira a lista dos 
nossos parceiros advogados clicando neste link.

Se você não faz parte da Família ADEPOM, 
saiba que estamos aqui trabalhando com determi-
nação e proatividade em defesa dos interesses dos 
Policiais Militares do Estado de São Paulo. Além 
da atuação contínua da nossa área jurídica, temos 
inúmeros outros benefícios para nossos associados 
em áreas de prestação de serviços, bem como van-
tagens proporcionadas por empresas parceiras.

Para mais informações, escreva pelos e-mails 
secretaria@adepom.com.br e adepom@adepom.
com.br  ou ligue para (11) 3322-0333, em São Paulo, e 
(13) 3273-1100, em Santos.

http://www.adepom.org.br
https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2022/06/acoes_ganhas_maio_2022.pdf
https://www.adepom.org.br/classificados/
mailto:secretaria%40adepom.com.br?subject=
mailto:adepom%40adepom.com.br?subject=
mailto:adepom%40adepom.com.br?subject=
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NO MÊS DOS NAMORADOS,
A UNYLEYA PRESENTEIA NOVOS 

ALUNOS COM DESCONTOS
APAIXONANTES

A Unyleya, parceira da ADEPOM na área educa-
cional, aproveita o mês dos namorados para 
ofertar uma condição de pagamento especial, 

até o dia 15 de junho, com até 70% de desconto 
sobre o valor integral dos cursos de Pós-graduação 
EAD. Mas são apenas 100 bolsas, portanto, os inte-
ressados têm de correr para a inscrição.

Na Graduação EAD, a Unyleya também está 
oferecendo uma oportunidade financeira imperdí-
vel, com a primeira mensalidade no valor de apenas 
R$ 79,90 mais 50% de bolsa nas demais (além de 
mais 10% por adimplência).

Com mais de 1.800 cursos, a Unyleya tem polos 
nos 26 estados brasileiros e no DF, com diplomas 
reconhecidos pelo MEC. Para participar desta pro-
moção, utilize o código NAMORADOS2022 ao fazer 
sua inscrição pelo link unyleya.edu.br/namorados.

PMESP FORMA 263 NOVOS
ASPIRANTES A OFICIAL

Mais 263 aspirantes a oficial do curso de ba-
charelado de Ciências Policiais de Segu- 
rança e Ordem Pública foram formados pela 

PMESP no último 3 de junho, após três anos de es-
tudo. A Turma Bicentenário da Independência dedi-
cou-se, nesse período, a aproximadamente quatro 
mil horas de aula, compreendendo disciplinas como 
Polícia Comunitária, Direitos Humanos e Inteligência 
Policial, dentre outras.

A cerimônia foi realizada na Academia de Polícia 
Militar do Barro Branco (APMBB), durante a qual os 
cadetes deixaram seus espadins e receberam suas 
espadas, arma que acompanhará os aspirantes em 
um estágio de seis meses, atuando em unidades de 
patrulhamentos de diversas regiões do estado de 
São Paulo. Após esse estágio, serão promovidos à 
patente de 2º Tenente.

O paraninfo da turma foi o Cel PM Theseo Darcy 
Bueno de Toledo, que ingressou na APMBB em 1953 
e exerceu cargo de comandante-geral da PMESP 
de 1986 a 1987, destacando-se pela Diretriz Geral 
PM nº 001/01/86, documento que orientou o plane-
jamento operacional da corporação para a “Defesa 
e Proteção do Cidadão” durante o período da rede-
mocratização do País, segundo comunicado da SSP.

Fonte e foto: SSP

http://unyleya.edu.br/namorados
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RECRUTA DINO CHEGA 
PARA SOMAR FORÇAS
NO CANIL DO 3º BAEP

Para substituir o cão herói Mike, aposentando 
no início de 2022, acaba de chegar ao canil 
do 3º Baep o filhote Dino, de apenas 50 dias 

de vida, da raça Bloodhound (Santo Humberto), 
muito admirada pela potência do olfato canino de-
senvolvido. Esta fofura da foto ao lado será treina-
da para atividades em campo durante aproxima-
damente dois anos.

O 3º Baep é responsável pelo atendimento à re-
gião de São José dos Campos, composta por 39 
municípios, e escolheu o nome Dino por sugestão 
da neta do Ten PM Acidino, primeiro adestrador da 
unidade, falecido este ano.

De acordo com informações divulgadas pela 
SSP, o filhote tem temperamento dócil e gentil, 
“características que contribuem para o adestra-
mento na modalidade mantrailing, que consiste 
em apresentar um odor específico ao animal para 

que ele fareje a trilha até encontrar 
a fonte”. Mas antes de ser treinado 
para reconhecer odores de pes- 
soas e objetos, Dino passará por 
um processo de ambientação, apli-
cando seu faro em tarefas simples 
e socializando com outros animais.

O canil do 3º Baep já completou 
56 anos de existência, segundo a 
SSP,  e esteve subordinado, ante-
riormente, ao 5º BPM/I.

“Com sede em Taubaté, o canil 
conta hoje com sete cães na ativa 
para atividade de guarda, proteção e 
encontro de drogas, além de outros 
três filhotes em treinamento para a 
mesma finalidade. As raças variam 
entre pastor alemão e pastor belga 
malinois”, destaca o boletim.

Fonte e foto: SSP (Secretaria de 
Segurança Pública) – GOV SP
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FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE 
ADIANTA A CAMPANHA 

BOMBEIRO SANGUE BOM
Em razão do nível crítico dos estoques da Fun-

dação Pró-Sangue, a campanha Bombeiro 
Sangue Bom, anualmente iniciada em 2 de ju-

lho (Dia do Bombeiro), sob realização do Comando 
Central do Corpo de Bombeiros de São Paulo, foi an-
tecipada para este mês, buscando novamente atrair 
a atenção da população em geral para a importância 
da doação. Esta é a 19ª edição da campanha que, 
até 2021, já mobilizou mais de 16.800 doadores, 
resultando em 15.567 bolsas de sangue coletadas. 

Civis podem se apresentar para participar, 
comunicando, no local da coleta, que estão fazendo 
a doação em nome dos Bombeiros, com o intuito de 
prestigiar o profissionalismo dos heróis que traba-
lham diariamente na proteção e defesa da população 
em geral. O agendamento deve ser feito pelo site 
www.prosangue.sp.gov.br por computador, tablet ou 

celular. Dentre os requisitos básicos para efetuar a 
doação, os principais são: estar em boas condições 
de saúde e alimentado; ter entre 16 e 69 anos (para 
menores de idade, consultar o site da Pró-Sangue); 
pesar mais de 50 kg; não ter ingerido bebidas al- 
coólicas até 12 horas antes; não estar resfriado ou 
com gripe; e apresentar documento de identidade 
original com foto recente. 

Fonte e foto: SSP (GOV SP)

http://www.prosangue.sp.gov.br
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Quem já curtiu as estadias da ADEPOM na Praia Grande sabe que tem de correr para não perder os 
pacotes promocionais, porque a procura é maior do que o número de unidades disponíveis. Afinal, 
uma das melhores 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, reunindo a família ou um 
grupo de amigos para aproveitar a praia e a energia positiva do sol, com todo conforto. A próxima parada 
prolongada é Corpus Christi, de 16 a 19 de junho.

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

Os apartamentos têm sala, dois quartos, terraço, cozinha equipada, banheiro e vaga na garagem. 
Para desfrutar deste benefício, os associados pagam somente uma pequena taxa de uso, curtindo a 
região mais badalada da Praia Grande.

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.

APARTAMENTOS DA ADEPOM APARTAMENTOS DA ADEPOM 
NA PRAIA GRANDENA PRAIA GRANDE

Faça sua reserva para 
Corpus Christi
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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

