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Realizada na sexta-feira,10 de junho, a Festa Junina da ADEPOM em São Paulo 
foi mais um sucesso de público e crítica. Tivemos barracas, comidas típicas,

brincadeiras, diversão em família, sorteios e música da boa com os amigos da 
banda Os Cangaceiros. O objetivo da organização dos eventos da ADEPOM é 
estreitar laços com os associados e a comunidade do entorno, proporcionando 
alegria aos Policiais Militares da ativa, veteranos, pensionistas, seus familiares e 

também aos nossos colaboradores. Confira momentos da Festa Junina ADEPOM
nas fotos abaixo e adquira seus convites com antecedência, em valores com

descontos, para o próximo Arraial, dia 24/06, a partir das 17 horas, na Secretaria.

http://www.adepom.org.br
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CENTRO BRITÂNICO
GUARULHOS OFERECE 40% DE 
DESCONTO PARA ASSOCIADOS
A ADEPOM anuncia mais uma parceria firmada 

em benefício dos associados, desta vez com 
o Centro Britânico Idiomas Guarulhos, locali-

zado na Av. Salgado Filho, 1.443, na região central 
do município. Inglês, espanhol, italiano, francês, ita-
liano, alemão, mandarim, japonês e português para 
estrangeiros são os cursos disponíveis na unida-
de com 40% de desconto para os associados da 
ADEPOM e seus familiares dependentes. Arrasou, 
não é? Peça mais informações pelo WhatsApp (11) 
94081-3534 ou pelo fone (11) 2408-9762.

“Com mais de 50 anos de atuação, o Centro 
Britânico vem realizando o sonho de seus alunos 
com a proficiência em idiomas através da persona-
lização dos cursos. A metodologia segue o quadro 
comum Europeu, o que garante que o aluno avan-
çado do Centro Britânico seja avançado no mundo 
todo, produzindo um reflexo diretamente no índi-
ce de aprovação nos exames internacionais: mé-
dias superiores a 92%. A instituição é homologada 
e chancelada por Cambridge Assessment English 
como Centro Preparatório de exames internacionais 
no Brasil”, informa a equipe pedagógica.

O horário de funcionamento da unidade é de 
segundas às sextas-feiras, das 8:00 às 21:00; e 
aos sábados, das 8:00 às 17:00. Se preferir rece-
ber informações por escrito, escreva pelo e-mail 
guarulhos.info@centrobritanico.com.br.

BOMBEIROS RESGATAM VÍTIMAS 
PERDIDAS EM MATA DA ILHABELA
Três pessoas perdidas na mata do extremo 

sul de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, 
foram resgatadas na madrugada da última 

segunda-feira, 6 de junho, pelo Águia 20, helicóptero 
do Comando de Aviação da PMESP.

Em trilha de difícil acesso, com duração de até 
cinco horas de caminhada, os turistas acabaram 
sem rumo certo e um deles, uma mulher, escorregou 
nas pedras da Cachoeira do Aerado, sendo socor- 
rida com fratura exposta no tornozelo.

O pedido de ajuda foi feito pelo 193 do Corpo 
de Bombeiros, que enviou ao local uma equipe do 
11º GB. As vítimas foram levadas para a Praia do 
Bonete, onde foi necessária a intervenção do 
GBMar e a mobilização do Águia, por conta das on-

das ultrapassando dois metros de altura. Do helipon-
to do Maroum, os dois homens e a mulher foram en-
caminhados ao Hospital Mário Covas.

A Família ADEPOM parabeniza os bravos guer- 
reiros do Corpo de Bombeiros da PMESP por mais 
esta ação estratégica, realizada com pleno êxito.

Fonte e foto: SSP (GOV SP)

mailto:guarulhos.info%40centrobritanico.com.br?subject=
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PUNIÇÃO PARA ENTIDADES DE 
ATENDIMENTO A IDOSOS QUE 

DESCUMPRIREM DEVERES
A Comissão de Seguridade Social e Família 

da Câmara dos Deputados aprovou o proje-
to de lei que altera o Estatuto do Idoso para 

prever punição civil às entidades de atendimento de 
longa permanência que não cumprirem seus deve-
res. Se descumprir suas obrigações, não fornecen-
do, por exemplo, vestuário adequado e alimentação 
suficiente, a entidade deverá devolver em dobro os 
valores pagos pelo idoso abrigado, seus familiares 
ou pelo seu responsável legal.

O texto do projeto também aumenta em um terço 
a pena pelo crime de expor idoso a perigos, subme-
tendo-o a condições desumanas ou degradantes, 
quando praticado por dirigente ou funcionário. A pena 
para esse crime é detenção de dois meses a um ano 
e multa. A proposição agora será analisada pelas 
comissões de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa; 
de Constituição e Justiça; e de Cidadania. Em se-
guida, o texto será votado pelo Plenário da Câmara.

Fonte: Agência Câmara de Notícias
Foto: <a href=’https://br.freepik.com/fotos-vetores-
-gratis/casal-maduro’>Casal maduro foto criado por 
rawpixel.com – br.freepik.com</a>

15 de junho15 de junho
Dia Mundial deDia Mundial de

Conscientização daConscientização da
Violência ContraViolência Contra

 a Pessoa Idosa a Pessoa Idosa
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ASSOCIADOS DA ADEPOM
AGORA TÊM DESCONTOS

ESPECIAIS NA PRÓLÍNGUAS 
Oferecendo cursos de inglês, espanhol, alemão, 

italiano e francês, com aulas presenciais e online, a 
PróLínguas está completando 25 anos de existência 
e aproveita este mês de aniversário para ofertar des-
contos especiais aos associados da ADEPOM, com 
quem acaba de firmar uma parceria.

Localizada em Taubaté (Travessa Rafael, 267, 
Centro), interior de São Paulo, a escola de idiomas 
PróLínguas busca a excelência na educação, forne-
cendo ensino de qualidade com foco nas necessida-
des dos alunos e nos avanços das tecnologias.

Se você é associado da ADEPOM, aproveite mais 
este benefício, entrando em contato com a PróLín-
guas pelos fones (12) 3624-4646, (12) 3632-2956, 
(12) 98895-7123 e (12) 98895-7391. O número do 
WhatsApp é (12) 3624-4646. Confira mais detalhes 
sobre o sistema de ensino da nossa nova parceria 
assistindo a um vídeo instituicional neste link.

https://youtu.be/BlWOEVsALQE
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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.

ADEPOM PRAIA GRANDEADEPOM PRAIA GRANDE

Faça sua reservaFaça sua reserva
pagando apenas pelapagando apenas pela

taxa de usotaxa de uso
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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

