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S empre alinhada com as necessidades dos 
seus associados, a ADEPOM implantou mais 
um benefício na sede em São Paulo, que tem 

por objetivo prestar atendimento de alta qualidade 
aos Policiais Militares da ativa. Por meio do Plantão 
ADEPOM de Atendimento, realizado quinzenalmente, 
às quatas-feiras, orientações jurídicas sobre ações 
contra a Fazenda Pública, em nome de associados, e 
demais informações relevantes são transmitidas ago-
ra também em horário noturno, até 21 horas. Desse 
modo, ninguém deixará de ter acesso às resoluções 
de pendências de assuntos relativos ao trâmite de 
ações em razão do seu horário de trabalho.

O Plantão ADEPOM é proativo, isto é, uma equipe 
treinada para exercer essa atividade entra em contato 
com os associados que trabalham em horário noturno 
e devem ser informados sobre questões na área jurí-
dica, inclusive no campo da manutenção e atualiza-
ção de processos.

Ao estabelecer comunicação com as unidades mi-
litares, nossa equipe também fica à disposição para 
fornecer informações para PMs ainda não associa-
dos, mas interessados em saber mais sobre os servi-
ços da ADEPOM.

Três profissionais compõem a equipe do Plantão 
ADEPOM: a Dra. Patrícia Carvalho, advogada atu-
ante da área de Ouvidoria; a supervisora de aten-

PLANTÃO ADEPOM
MAIS UM BENEFÍCIO PARA OS 
ASSOCIADOS COM PADRÃO 

DE QUALIDADE VIP

dimento Najara Nunes; e o gerente administrati-
vo Vanderson Castillo, também responsável pela 
Secretaria da ADEPOM.

Apesar de recém-criado, o Plantão ADEPOM 
de Atendimento já está recebendo muitos elo-
gios e agradecimentos por parte dos associados. 
"Eles estão realmente felizes pela preocupação 
da ADEPOM em fazer a diferença, mais uma vez 
saindo na frente quando a missão é satisfazer 
plenamento os nossos associados", afirma o 
gerente administrativo Castillo.

Para saber mais sobre o Plantão ADEPOM de 
Atendimento, entre em contato com a Secreta-
ria, em São Paulo, pelo fone (11) 3322-0333 ou 
pelo WhatsApp (11) 94020-1643.

http://www.adepom.org.br
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A Família Adepom vai realizar mais um dos seus tradicio-
nais almoços temáticos no próximo 19 de novembro, 
um sábado, a partir das 13 horas. Desta vez teremos 

um Almoço Árabe, com muita alegria e diversão, no belíssimo 
Restaurante Adepom, na nossa sede em São Paulo (Rua Dr. 
Rodrigo de Barros, 121, bairro da Luz).

Além de comidas típicas deliciosas também teremos  ações de 
confraternização entre colaboradores e associados da Adepom 
com o objetivo de propiciarmos momentos inesquecíveis a todos 
os participantes e seus convidados.

As reservas dos convites devem ser feitas na Secretaria, em 
São Paulo, pelo número de WhatsApp (11) 94020-1643. Convi-
tes individuais custam $R 55,00 (sem bebidas e sobremesas). Em 
promoção especial para reservas feitas com antecedência, três 
convites podem ser adquiridos por somente R$ 150,00.

AS VENDAS DE CONVITES PARA AS VENDAS DE CONVITES PARA 
O ALMOÇO ÁRABE DA ADEPOM O ALMOÇO ÁRABE DA ADEPOM 

ESTÃO BOMBANDOESTÃO BOMBANDO
FAÇA JÁ SUA RESERVA NA SECRETARIA

PARA NÃO FICAR SEM MESA!
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A s leis que regem os direitos e deveres dos 
funcionários que prestam serviços públicos 
estão no decreto nº 1.713, de 28 de outubro 

de 1939, motivo pelo qual foi este o dia escolhido, 
pelo Governo Getúlio Vargas, em 1937, para que o 
Brasil passasse a comemorar todos os anos o Dia do 
Funcionário Público.

Para ser servidor público é preciso participar de 
concursos e ser aprovado, portanto, os selecionados 
são sempre profissionais qualificados e competentes 
para exercerem suas tarefas, exigindo-se ainda que 
sejam prestativos e educados, pois, eles trabalham 
para atender a população civil da sociedade.

Todos os integrantes da Polícia Militar do Esta-
do de São Paulo são servidores públicos, aos quais 
a Família ADEPOM e o nosso presidente, Cel PM 
Nogueira, prestam sua homenagem nesta data. 
Nossos parabéns pelas comemorações se esten-
dem também aos veteranos e pensionistas, mais 
uma vez afirmando que a ADEPOM sente muito 
orgulho por trabalhar diariamente pela defesa de 
seus interesses.

De acordo com o Decreto 67190/22, assina-
do pelo governador Rodrigo Garcia e publicado no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo no último 
sábado, será ponto facultativo o expediente desta 
sexta-feira, 28 de outubro, Dia do Servidor Públi-
co, nas repartições públicas estaduais pertencentes 
à Administração Direta e autarquias (não se aplica 
o disposto no decreto às repartições públicas que 
prestam serviços essenciais e de interesse público).

Não haverá expediente das sedes da ADEPOM 
em São Paulo e da Regional Santos, neste 28 de 
outubro. Retornaremos às atividades regulares na 
próxima segunda-feira, 31 de outubro, a partir das 
8 horas, esperando pela visita sempre bem-vinda 
dos nossos associados.

28 DE OUTUBRO É DIA DO 
SERVIDOR PÚBLICO

PARABÉNS!
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O sucesso do 21º Passeio Ciclístico ADEPOM, 
realizado em 18 de setembro passado, teve 
continuidade nos dias posteriores ao evento, 

com a entrega de mais de uma tonelada e duzentos 
quilos de alimentos doados pelos participantes às 
instituições de ajuda aos cidadãos em situação de 
vulnerabilidade, apoiadas pela nossa associação .

Receberam lotes de doações, conforme já noti-
ciamos, a Igreja Herdeiros do Trono, a Igreja Nossa 
Senhora dos Prazeres e o PIVI – Projeto de Incenti-
vo à Vida, na capital paulista; e, mais recentemente, 
o Lar São Vicente de Paulo, que fica no centro do 
município de Piracaia, interior de São Paulo.

Constituído em julho de 1966, o Lar São Vicen-
te de Paulo é uma instituição de longa permanência 
para idosos, declarada de Utilidade Pública Munici-
pal, Estadual, Federal e de fins filantrópicos. O seu 

ADEPOM DIVIDE SUCESSO 
DO 21º PASSEIO CICLÍSTICO 

COM INSTITUIÇÕES DE
CARIDADE NA CAPITAL E 

NO INTERIOR

objetivo é acolher e amparar, com dignidade, pes-
soas idosas a partir de 60 anos de idade, indepen-
dentes e/ou com grau de dependência I e II, após 
avaliação na triagem, proporcionando condições fa-
voráveis de habitabilidade e atendimento às neces-
sidades básicas através de equipe multidisciplinar 
garantindo a proteção integral.

Na imagem acima, você confere a entrega dos ali-
mentos doados e recepcionados por Carolina dell da 
Silva Pinto, membro da equipe de cuidadores do Lar 
São Vicente de Paulo, na companhia de residentes.

A Família ADEPOM e nosso presidente, Cel PM 
Nogueira, agradecem mais uma vez aos ciclistas, 
associados e amigos que se uniram aos nossos 
esforços neste evento de sucesso, estendido pela 
entrega das doações a centenas de cidadãos em 
situação de vulnerabilidade.
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