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A classe militar paulista ainda vem sofren-
do descontos indevidos e ausência de 
correto pagamento de valores em seu 

salário, total ou parcialmente. O Departamen-
to Jurídico da ADEPOM, atento às referidas 
situações e visando contemplar os interesses 
legítimos dos Policiais Militares, defende a 
possibilidade do ingresso de ações individuais 
e coletivas que corrijam essas situações.

A Suspensão da Contribuição Proteção Social 
é uma dessas ações individuais, cujo objetivo é 
impedir a aplicação de alíquota progressiva nas 
contribuições previdenciárias, mantendo-se, de 
acordo com a LC 1012/2007, no patamar de 11% 
a incidir apenas sobre a parcela que exeder o 
teto do Regime Geral da Previdência. Isto por-
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que a Lei que introduziu o aumento na base de 
cálculo foi editado pela União, que apenas tem 
competência para legislar sobre normas gerais, 
não específicas, e alíquota de contribuição para 
custeio de inatividade de militares é, sem dúvi-
da, matéria específica, o que já foi reconhecido 
pelo Supremo Tribunal Federal.

Para saber mais sobre esta e outras infor-
mações relevantes sob a ótica da defesa dos 
interesses do Policiais Militares do Estado de 
São Paulo, entre em contato com a ADEPOM 
pelos fones (11) 3322-0333, em São Paulo, e 
(13) 3273-1100, em Santos.

As informações também estão disponíveis 
no nosso site: www.adepom.org.br.

Se você é associado da ADEPOM, acompanhe com atenção as orientações que 
vêm sendo transmitidas pelo nosso Departamento Jurídico, por meio de nossos 
canais de comunicação e redes sociais, com o intuito de defender os interesses 

dos Policiais Militares do Estado de São Paulo, bem como dos pensionistas

http://www.adepom.org.br
http://www.adepom.org.br
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Desde 1910 salvando e protegendo 
vidas, o COPOM completou 112 anos 
de existência neste 13 de julho, embo- 

ra tenha assumido a denominação Centro de 
Operações da Polícia Militar do Estado de 
São Paulo somente em 2016.

Atualmente, o COPOM destaca-se como a 
maior unidade do seu gênero e funções da 
América Latina, e figura entre as maiores do 
mundo em alcance e eficiência.

Sob comando da Cel PM Daniele, o COPOM 
vem cumprindo exemplarmente sua missão de 
principal elo de ligação entre a PM e a comu-
nidade ao responder pelo gerenciamento das 
atividades relacionadas ao atendimento às 
chamadas de emergência, aos despachos de 
viaturas e à videomonitoração na cidade de 
São Paulo e região Metropolitana. 

O trabalho da equipe do COPOM em suas 
ações diárias é gigantesco, atendendo emer-
gências e despachando ocorrências para mais 
de 20 milhões de pessoas. A assertividade e a 
dedicação diuturnas dos seus Policias Milita-
res são admiráveis e merecem os aplausos de 
todos os cidadãos do bem. 

A Família Adepom e o nosso presidente, 
Cel PM Nogueira, também parabenizam
os diligentes profissionais do COPOM,
desejando a toda sua equipe de PMs

êxitos contínuos no trabalho, crescimento 
e bênçãos de Deus na belíssima missão 

de proteger a população, superando
limites e desafios na comunicação da

Segurança Pública.

Fonte e foto: Comunicação Social COPOM 
(Governo do Estado de São Paulo)

COPOM COMPLETACOPOM COMPLETA
112 ANOS DE EXISTÊNCIA112 ANOS DE EXISTÊNCIA
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PARCEIRA DA ADEPOM,
CLÍNICA DE OLHOS
SANTA BRANCA FAZ 

ALERTAS IMPORTANTES
Segundo informações levantadas pela Clínica 

de Olhos Santa Branca, parceira da ADEPOM 
que oferece descontos exclusivos aos nossos 

associados, vem aumentando a miopia (limitação da 
visão de longe) entre os jovens no mundo todo.

Somente nos Estados Unidos, a miopia cresceu 
66% desde 1970. No Brasil, dados apontam que 
20% das crianças são míopes atualmente. Uma rea-
lidade negativa que se apresenta também no Japão, 
onde 54% dos jovens que frequentam o ensino mé-
dio estão mípoes.

Para evitar o agravamento da miopia, a orien-
tação é fazer visitas ao oftalmologista no mínimo 
uma vez por ano, desde a infância. Além disso, a 
Clínica de Olhos Santa Branca recomenda que as 
crianças usem lentes com proteção de luz azul ao 
manusearem celulares e tablets, buscando con-
trolar o tempo dedicado às telas, dividindo-o com 
brincadeiras ao ar livre.

A boa alimentação, com inclusão de vitamina A, 
contribui, simultaneamente, para evitar a miopia, 
cujo tratamento exige lentes corretivas, de óculos ou 
de contato.

Fique atento aos sintomas e procure a Clínica de 
Olhos Santa Branca para agendar suas consultas, 
onde adultos associados e dependentes, bem como 
as crianças, são recebidos com muito carinho pela 
equipe de oftalmologistas, com excelentes descon-
tos e condições de pagamento

Fontes: NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC3688263/; OMS http://www.who.int/
westernpacific/health-topics/blindness-and-vision-
-loss ; Hospital do Futuro https://www.hospitaldo-
futuro.today/miopia-uma-epidemia-do-seculo-xxi/. 
OPTICANET https://opticanet.com.br/secao/coluna-
seartigos/12270/epidemia-da-miopia-ja-vislumbrada 
Artigo escrito por Susan Ashby e supervisionado por 
Drª Eloisa Lira Vilela Ashby CRM 4941
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A FAMÍLIA ADEPOM
AGRADECE AOS DOADORES 

DA NOSSA CAMPANHA
SOLIDÁRIA DE INVERNO

Desde as primeiras semanas do mês de 
maio, a Família ADEPOM vinha reali-
zando sua tradicional Campanha Solidá-

ria de Inverno, com o intuito de coletar roupas, 
calçados, cobertores e outros itens essenciais, 
doados por associados, colaboradores, amigos 
e demais frequentadores do nosso restauran-
te e repassados para entidades de apoio aos 
cidadãos que estão em situação de vulnerabili-
dade na capital paulista.

Esta mensagem é para agradecer a to-
dos aqueles que, em atitude solidária, par-
ticiparam da campanha, que este ano su-
perou suas metas em volume de doações. 
Ficamos extremamente lisonjeados por servir-
mos de canal de suporte para que ações desta 
natureza se concretizem, sensibilizando cora-
ções para a importância da valorização do res-
peito e da caridade em relação ao próximo.

Como diz o ditado popular, “a doação trans-
forma o amor abstrato em um ato concreto”. 
Esta campanha acabou, mas, em breve, outras 
ações solidárias virão. Esperamos sempre sua 
visita, de segunda a sexta-feira, a partir das 
8h30, na Cafeteria ADEPOM, na entrada do 
restaurante, com buffet à disposição para almo-
ço das 11:30 às 15:30, na Rua Dr. Rodrigo de 
Barros, 121, no bairro da Luz.

Associados da ADEPOM estão frequente-
mente conosco, nesse cantinho de aconchego, 
e recomendam, porque servimos com qualida-
de, excelente padrão de atendimento e preços 
acessíveis com o melhor custo versus benefí-
cio da região.

Imagem: <a href=’https://br.freepik.com/fo-
tos-vetores-gratis/gentileza’>Gentileza foto 
criado por jcomp – br.freepik.com</a>
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CRIMINOSOS ESTÃO SE FAZENDOCRIMINOSOS ESTÃO SE FAZENDO
PASSAR POR ADVOGADOS DOSPASSAR POR ADVOGADOS DOS

 ESCRITÓRIOS PARCEIROS DA ADEPOM ESCRITÓRIOS PARCEIROS DA ADEPOM

O Departamento Jurídico da ADEPOM vem 
novamente a público denunciar os golpistas 
que estão tentando transformar nossos as-

sociados em vítimas de estelionato. É um absurdo, 
todavia, apesar de todas as providências tomadas, 
criminosos continuam buscando contatos com nos-
sos associados por telefone, WhatsApp e e-mail, 
transmitindo mensagens nas quais se fazem passar 
por membros da equipe da ADEPOM, assim como 
por advogados dos escritórios parceiros desta as- 
sociação em todo o estado de São Paulo.

Fiquem atentos para não caírem nesse tipo de 
golpe pelo qual os criminosos acabam conseguindo 
extorquir dinheiro das vítimas, prometendo liberação 
de pagamentos de precatórios em troca de depósi-
tos denominados falsamente de taxas de serviços.

Lembramos que o Tribunal de Justiça de São 
Paulo tem feito alertas rotineiros, afirmando que não 
expede ofícios solicitando contato telefônico referen-
te a qualquer depósito de resgate de valores.

A ADEPOM tem agido da mesma forma, alertan-
do constantemente nossos associados por meio de 
seus canais de comunicação. 

CUIDADO:
NOVO GOLPE

PRECATÓRIOS

NUNCA deposite antecipadamente qualquer 
valor em contas bancárias dos pedintes. Geralmen-
te, eles induzem as vítimas a acreditarem que o pre-
catório está liberado, faltando apenas o pagamento 
de taxas de serviços para que o valor seja creditado 
na conta do beneficiado.

DESCONFIE sempre de qualquer contato feito 
em nome do Departamento Jurídico da ADEPOM e 
dos escritórios de advocacia parceiros sem propósi-
to fundamentado. Antes de tomar qualquer atitude, 
entre em contato com a ADEPOM em São Paulo 
(11 3322-0333) ou Santos (13 32734-1100). Somen-
te assim você comprovará se é ou não um golpe!

ALERTAMOS também sobre a exposição de da-
dos pessoais em redes sociais (como número de ce-
lular, endereço ou número do RG e CPF). De posse 
desses dados, os golpistas sofisticam suas estraté-
gias para lesar as vítimas.

SOLICITAMOS ainda que nos ajudem a combater 
os criminosos denunciando as tentativas de golpes 
imediatamente. Quanto mais pessoas reportarem os 
fatos às autoridades, mais aumentam as chances de 
localização dos estelionatários.




