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EEnglobando diversas técnicas terapêuticas de nglobando diversas técnicas terapêuticas de 
massagem, a massoterapia possibilita o alí-massagem, a massoterapia possibilita o alí-
vio do estresse, de dores e tensões, relaxa-vio do estresse, de dores e tensões, relaxa-

mento muscular, liberação das toxinas pela corrente mento muscular, liberação das toxinas pela corrente 
sanguínea, aumento da flexibilidade e melhora da sanguínea, aumento da flexibilidade e melhora da 
circulação do sangue, além de uma sensação circulação do sangue, além de uma sensação 
geral de bem-estar. São tão importantes os seus be-geral de bem-estar. São tão importantes os seus be-
nefícios para a saúde que a Clínica Multidisciplinar nefícios para a saúde que a Clínica Multidisciplinar 
ADEPOM decidiu ampliar os horários de atendi-ADEPOM decidiu ampliar os horários de atendi-
mento gratuitos  ofertados pelas nossas massote-mento gratuitos  ofertados pelas nossas massote-
rapeutas aos associados e seus dependentes, em rapeutas aos associados e seus dependentes, em 
São Paulo e na Regional Santos.São Paulo e na Regional Santos.

Agora, os agendamentos são feitos, em São 
Paulo, de segunda e quinta-feira, a partir das 8 ho-
ras. O último horário é 16:30. Em Santos, também 
a massoterapeuta está à disposição, gratuitamente, 
duas vezes por semana: às terças-feiras, das 8h00 
às 11h30; e às sextas-feiras, das 13h00 às 16h30.

Com movimentos fortes ou sutis, a massotera-
peuta trabalha aspectos físicos e mentais de cada 
um, como podemos observar nas fotos que ilus-
tram esta matéria. A prática é reconhecida pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS). Se você 
é associado, aproveite! Nos dias atuais, com ní-
veis altos de estresse atingindo a maioria das pes- 
soas em razão da sensação de insegurança gera-
da pela pandemia, a sessão de massoterapia em 
nossa clínica vale ouro, mas está à disposição dos 
associados sem qualquer custo, somada a todos 
os demais benefícios, os quais podem ser conferi-
dos neste link: https://www.adepom.org.br/saude/.

CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR 
ADEPOM AMPLIA HORÁRIOS 

DE ATENDIMENTO DA
 MASSOTERAPIA

http://www.adepom.org.br
https://www.adepom.org.br/saude/
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A Comissão de Segurança Pública da Câma-
ra dos Deputados aprovou o PL 4230/21 que 
assegura aos Policiais e Bombeiros Militares 
aposentados, desligados da corporação por fal-
ta disciplinar, os proventos correspondentes ao 
seu posto quando na ativa e o tempo de contri-
buição acumulado, caso entre em outro regime 
previdenciário.

De acordo com a proposta aprovada, o 
Poder Executivo de cada estado e do Distrito 
Federal regulamentará as regras de reajus-
te. Todas as regras são inseridas na Lei de 
Reorganização da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros Militar (https://www2.camara.
leg.br/legin/fed/declei/1960-1969/decreto-lei-
-667-2-julho-1969-374170-norma-pe.html).

Tramitando em caráter conclusivo, agora o 
PL será analisado pelas comissões de Segu-
ridade Social e Família; de Finanças e Tribu-
tação; e de Constituição e Justiça e de Cida-
dania (CCJ).

Fonte: Agência Câmara de Notícias

REGRA DE APOSENTADORIA 
PARA POLICIAIS E BOMBEIROS 

É APROVADA EM COMISSÃO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Você, associado da ADEPOM, possui uma ação judicial já com o
precatório expedido e está precisando do dinheiro agora?

A UNICCO INVEST COMPRA O SEU PRECATÓRIO À VISTA.

Chega de esperar!
 Realize seus sonhos, pague suas dívidas, compre um carro novo...

Tudo rápido e sem burocracia. Entre em contato agora mesmo.

Rua Amaral Gama, 380, conj. 13, Santana – São Paulo – SP – CEP 02018-001
 (11) 2977-7223 | (11) 94717-7957 | contato@uniccoinvest.com.br

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-1969/decreto-lei-667-2-julho-1969-374170-norma-pe.h
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-1969/decreto-lei-667-2-julho-1969-374170-norma-pe.h
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-1969/decreto-lei-667-2-julho-1969-374170-norma-pe.h
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PROTEÇÃO E SAÚDE PARA 
A PELE NOS DIAS FRIOS

A parceria da ADEPOM com a Univers traz mais uma novidade este mês: até 30% de descon-
to em hidratantes faciais, labiais e corporais, produtos recomendados para a proteção e a 
saúde da pele principalmente nos dias de inverno. Também está sendo ofertada a promoção 

“Combo Solar”, com 25% desconto na compra de dois produtos da linha de proteção da Needs.

Os demais descontos nas redes Drogasil e Droga Raia, em parceria com a ADEPOM, pros- 
seguem, sendo concedidos mediante informação do CPF no ato da compra, com cadastro de as-
sociados e colaboradores já realizado em sistema. Lembre-se: a partir de 15% em medicamentos 
tarjados de marca e 30% em medicamentos tarjados genéricos.
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O INVERNO FICA MAIS
SABOROSO NA

CAFETERIA ADEPOM

Aberta ao público de segunda a sexta-fei-
ra, a Cafeteria ADEPOM é uma exce-
lente opção para uma paradinha neste 

inverno, com cardápio especial para agradar ao 
paladar de todos nos dias mais frios do ano.

Além de sopinhas em diversos sabores, ser-
vidas no local ou congeladas para levar, e dos 
tradicionais lanches e salgados que já conquis-
taram o público que circula, estuda ou trabalha 
pela região do bairro da Luz, na capital paulista, 
a Cafeteria ADEPOM também vem turbinando 
suas opções de doces e bolos.

Olhando para as fotos desta página, você 
fica ou não com água na boca para experi-
mentar o bolo de chocolate, preparado com 
muito amor? Um chocolate quente ou um ca-
fezinho são companhias perfeitas para estas 

delícias! E não faltam, diariamente, os gos-
tosíssimos pães de queijo, uma das nossas 
opções mais pedidas e elogiadas.

A Cafeteria ADEPOM fica na Rua Dr. Rodri-
go de Barros, 121, em ambiente aconchegan-
te para relaxar e curtir, com WiFi, na entrada 
do Restaurante ADEPOM.

Ao agendar atendimento para usufruir dos 
benefícios de associados na nossa Clínica 
Multidisciplinar, aproveite para fazer um pit 
stop na Cafeteria ADEPOM. Quem experi-
menta, volta sempre!
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Nesta semana, o Corpo de Bombeiros 
da PMESP se deslocou até o Parque 
Cordeiro Martin Luther King, em 

Santo Amaro, na zona sul de São Pau-
lo, para atender a um chamado relati-
vo a uma vítima presa numa tubulação. 
Ao chegar no local, a equipe confirmou a 
natureza da ocorrência, constatando que a 
vítima era um menino autista, encontrado 
preso em uma tubulação de concreto.

Os bombeiros fizeram de imediato a avalia-
ção da vítima, que estava muito assustada, mas 
sem ferimentos. A equipe tentou fazer a retirada 
do menino do local, mas não obteve êxito.

 Foi necessário realizar a quebra da tubulação 
e a remoção das grades para acessar a vítima. 
Após o salvamento, o garoto foi levado para o 
pronto-atendimento do hospital mais próximo e 
posteriormente liberado sob alta médica.

A Família ADEPOM parabeniza os profis- 
sionais que atuaram nesta ocorrência de des-
taque, manifestando mais uma vez seu orgu-
lho pelo trabalho que realiza diariamente em 
defesa dos interesses dos Policiais Militares 
do Estado de São Paulo.

Fonte: Blog da PMESP
Imagem: Comunicação Social PMESP

MENINO AUTISTA FICA 
PRESO EM TUBULAÇÃO E É 
SALVO POR UMA EQUIPE DO 

CORPO DE BOMBEIROS




