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MAIS UMA CONTEMPLADA NO 
SORTEIO MENSAL ADEPOM

MMais uma associada tirou a sorte grande e 
levou para casa R$ 5.000,00.  Desta vez, a 
ganhadora do Sorteio Mensal ADEPOM foi a 

pensionista Francisca Bernardino Estevam. Ela este-
ve na nossa sede, em São Paulo, onde foi parabeni-
zada pelo gerente administrativo Vanderson Castillo 
(foto acima) e demais membros da Família ADEPOM.

A Sra. Francisca reside no município de Osasco, 
região metropolitana de Sâo Paulo, e compõe nosso 
quadro de associados desde outubro de 2021.

O Sorteio ADEPOM é realizado no último sábado 
de cada mês, pela Loteria Federal. Para participar, o 

associado não pode estar inadimplente. O ganha-
dor é o associado que possui um número de título 
da ADEPOM formado pelos mesmos algarismos 
finais, em combinação de cima para baixo, dos 
cinco primeiros prêmios da Loterial Federal no 
último sábado do mês.

Acesse o regulamento completo do sorteio pelo 
link https://www.adepom.org.br/sorteio-mensal/.

Para mais informações sobre nossos servi-
ços, benefícios, convênios e parcerias, ligue para 
(11) 3322-0333, em São Paulo, ou (13) 3273-1100, 
para falar na Regional Santos.

http://www.adepom.org.br
 https://www.adepom.org.br/sorteio-mensal/
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Prezados Associados:

Gostaríamos de informá-los que a ADEPOM e seu Corpo Jurídico não 
solicitam pagamentos antecipados para quaisquer despesas judiciais, 
através de depósito em conta bancária, para liberação do seu precatório.

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo fone (11) 3322-0333, ramais 
141 e 173, de segunda a quinta-feira, das 8h às 18h, e às sextas-feiras, das 
8h às 17h, com Sérgio, ou busque orientação do seu advogado.

Agradecemos pela atenção.

COMUNICADO

ADEPOM APOIA O 1º TORNEIO
DE POLÍCIA DE RÁDIO

PATRULHAMENTO DO 46º BM/M

A ADEPOM recebeu, na última sexta-feira, 18 de 
novembro, a visita dos Soldados PM Priscila e 
Paulo César, ambos do 46º BPM/M. Eles foram 

recepcionados pela Consultora Sandra (foto), que lhes 
entregou brindes para serem presenteados aos clas- 
sificados no 1º Torneio de Polícia de Rádio Patrulha-
mento Padrão, organizado este mês pela unidade.

O 46º BPM/M tem sede na Rua Arcipreste Andrade, 
no bairro do Ipiranga, na capital paulista.

A Família ADEPOM agradece pela visita, lisonjea-
da por apoiar um evento tão importante, não apenas 
para o 46º BPM/M, mas para toda a sociedade, pois 
tem foco no aprimoramento profissional dos PMs que 
atuam diuturnamente pela preservação da ordem pú-
blica e segurança da população. Contem sempre conosco!
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ATENÇÃO, ASSOCIADOS: 
SORTEADOS OS PACOTES 

DE ANO NOVO COM
4 DIÁRIAS NA PRAIA GRANDE

Na última sexta-feira, 18 de novembro, o gerente administrativo, Vanderson Castillo, e o 
assessor da Presidência, Cel PM Edson, realizaram no auditório da associação, em São 
Paulo, na Rua Dr. Rodrigo de Barros, 121, o sorteio dos pacotes de Ano Novo para usufruto 

dos apartamentos da ADEPOM na Praia Grande (Vila Mirim).

Os 15 apartamentos disponíveis serão disponibilizados com pagamento apenas das taxas de 
manutenção aos associados sorteados, dentre os 33 que se inscreveram, confirmando seu interes-
se na estadia de quatro diárias para o Ano Novo.

Parabéns aos 15 felizardos que 
vão curtir com amigos e familiares os 
apartamentos de férias da ADEPOM 
na Praia Grande!

Ainda temos unidades disponíves 
para o Natal (22 a 26 de dezembro) 
e o Carnaval de 2023 (17 a 22 de fe-
vereiro). Mas se a procura superar o 
número de apartamentos que foram 
adquiridos pela ADEPOM no Edifí-
cio Villamar para usufruto dos asso-
ciados, faremos novos sorteios com 
a participação dos interessados que 
se inscreverem, entrando em con-
tato com a Secretaria pelo telefone 
(11) 3322-0333 ou pelo Whats App 
(11) 94020-1643. Por isso, não perca 
tempo para fazer sua reserva.

Na próxima página, publicamos 
um anúncio com um QR Code. Apon-
te a câmera do seu celular para ele 
e acesse todas as informações alu-
sivas aos procedimentos necessá-
rios para que os nossos associados 
possam dispor dos apartamentos da 
ADEPOM na Praia Grande, com todo 
conforto e muita segurança.
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Ao longo de todo o mês passado, a Família Adepom realizou 
uma série de atividades focadas no Outubro Rosa, compar- 
tilhando informações e promovendo a conscientização sobre 

o câncer de mama. No dia 17 de novembro passado, o último 
lote de lenços arrecadados durante a programação foi doado ao 
Hospital Cruz Azul, na capital paulista. A entrega foi realizada pelo 
Cel PM Edson, assessor da Presidência da ADEPOM, e recebida pela 
enfermeira do Centro Oncológico Luciana Fukamichi (foto ao lado).

O autoexame é uma das principais medidas de prevenção da 
doença, sendo extremamente necessário porque, quanto antes 
o câncer de mama é detectado, maiores são as chances de cura. 
Todavia, não se pode dispensar, dentre os exames de rotina, a 
mamografia, capaz de identificar o câncer antes dos sintomas.

O Instituto Proença (CEJAM) também recebeu parte dos lenços 
arrecadados para serem entregues às mulheres que enfrentam a 
doença neste momento, conforme noticiamos na newsletter anterior.

HOSPITAL CRUZ AZULHOSPITAL CRUZ AZUL
RECEBE LENÇOSRECEBE LENÇOS

ARRECADADOS PELA ARRECADADOS PELA 
ADEPOMADEPOM

https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2022/11/adepomnews_18_novembro_2022.pdf
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ASSOCIADOS DA ADEPOM TEM 
BLACK FRIDAY TURBINADA

As redes de farmácias Drogasil e Droga Raia estão de braços abertos para receber nossos associa-
dos, oferecendo-lhes descontos exclusivos: 15% na compra de medicamentos genéricos e 15% em 
medicamentos de marcas. Aproveite a dica para aproveitar também os descontos imperdíveis da 

rede durante a Black Friday! Para usufruir deste benefício proporcionado pela ADEPOM, basta fornecer o 
número do CPF no ato da compra, em qualquer uma das farmácias Drogasil e Droga Raia, em todo o Brasil, 
e em suas plataformas online. A identificação é automática, em todos os caixas, mas os associados não 
podem estar inadimplentes na hora de adquirirem os seus medicamentos com descontos.
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