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VETERANO RECEBE DOAÇÃO
DE CADEIRAS DE RODAS E

BANHO DA ADEPOM
OOServiço Social da ADEPOM atendeu 

à solicitação de mais um associado, 
doando uma cadeira de rodas e uma 

cadeira de banho ao veterano Ten PM Valentin 
Bonini, que sofreu um AVC e enfrenta proble-
mas graves de mobilidade.

A entrega foi feita na última semana,  na sede 
da ADEPOM, em São Paulo, pela assistente 
social Raquel Vitiello, a Ricardo Bonini, filho do 
Ten PM Valentin (foto ao lado), atualmente com 
83 anos de idade, residente da Vila Nilo, no 
município de São Paulo, e membro do nosso 
quadro de associados desde março de 2011.

O Serviço Social da ADEPOM está a pos-
tos, diariamente, para atender aos nossos 
associados, transmitindo orientações importan-
tes e ofertando o apoio necessário àqueles que 
se encontram em situação de vulnerabilidade.

Para obter mais informações sobre beneficios 
e serviços, consulte o site www.adepom.org.br 
regularmente, acompanhe as redes sociais 
(www.facebook.com/adepom e www.instagram.
com/adepom1993) ou entre em contato com a 
Secretaria em São Paulo e Santos, pelos fones 
(11) 3322-0333 e (13) 3273-1100. Se preferir, 
escreva pelo WhatsApp: (11) 94020-1643 e 
(13) 99779-4220.

http://www.adepom.org.br
http://www.adepom.org.br
http://www.facebook.com/adepom
http://www.instagram.com/adepom1993
http://www.instagram.com/adepom1993
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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

PMs SALVAM BEBÊ DE 20 DIAS 
EM BRAGANÇA PAULISTA

Policiais Militares do 34° BPM/I salvaram 
um bebê, na semana passada, emquan- 
to realizavam o policiamento preventivo 

no município de Bragança Paulista, interior de 
São Paulo. Um veículo deu sinal de parada para 
a equipe e a ocupante informou que seu filho 
de apenas 20 dias estava sufocando com leite 
materno. Foi realizado o procedimento técnico para 
desobstrução das vias respiratórias por um dos 
PMs e, logo em seguida, a criança voltou a respi-
rar, sendo encaminhada a hospital local. Mais uma 
missão cumprida com sucesso. Parabéns aos pais 
do bebê pelo pronto restabelecimento da criança 
e aos PMs que atuaram na ocorrência. A Família 
ADEPOM sente muito orgulho pelo trabalho que 
realiza diariamente em defesa dos interesses dos 
Policiais Militares do Estado de São Paulo.

Fonte e imagem: Comunicação Social PMESP
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CONFIRA OS DESCONTOS
DE NATAL DO PROGRAMA

AMIGOS CHEVROLET
O Programa Amigos Chevrolet é 
uma parceria entre a ADEPOM
e a General Motors do Brasil,

por meio da qual nossos
associados podem usufruir de

um superbenefício, que oferece
vantagens exclusivas na compra 

de um Chevrolet 0Km

Se você é associado e ainda não conhecia este 
benefício, fique ligado, porque todo mês o 
Progama Amigos Chevrolet traz novida-

des, com descontos exclusivos e sensacionais 
para aquisição de diferentes modelos da marca. 
Pela tabela de Natal (confira na imagem ao lado), os 
descontos podem chegar, ao longo de todo mês de 
dezembro, até R$ 2.600,00 reais!

Para usufruir com vantagens sob medida deste bene- 
fício, adquirindo seu carro novo por um precinho 
especial e adequado ao seu orçamento, entre em contato 
com a Secretaria da ADEPOM pelo fone (11) 3322-0333, 
solicitando que sua carta-bônus seja gerada, com login e 
senha. Se preferir, envie uma mensagem pelo WhatsApp 
(11) 94020-1643 ou e-mail secretaria@adepom.com.br.

Em seguida, busque pelo endereço da concessioná-
ria mais próxima ou de sua conveniência em seu muni-
cípio, escolha o seu modelo, apresente a carta no ato 
da compra e negocie seu superdesconto através do 
Programa Amigos Chevrolet.

Gostou desta dica? Então, acompanhe a divulga-
ção das novidades sobre as parcerias e convênios por 
meio do site www.adepom.org.br, bem como pelas redes 
sociais (www.facebook.com/adepom e www.instagram.
com/adepom1993), lembrando que "com a ADEPOM, 
você é feliz e ganha sempre".

mailto:secretaria%40adepom.com.br?subject=
http://www.adepom.org.br
http://www.facebook.com/adepom
http://www.instagram.com/adepom1993
http://www.instagram.com/adepom1993
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CÂMARA DOS DEPUTADOS DÁ 
AVAL PARA A LEI ORGÂNICA
NACIONAL DAS PMS E DOS
CORPOS DE BOMBEIROS

AA Câmara dos Deputados aprovou, na última 
quarta-feira (14/12), projeto de lei que cria a Lei 
Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos 

Corpos de Bombeiros Militares. A proposta está sendo 
enviada ao Senado. O texto aprovado é um substitutivo 
do relator, deputado Capitão Augusto (PL-SP), para o 
Projeto de Lei 4363/01 do Poder Executivo, estabele-
cendo normas gerais de organização, efetivos, material 
bélico, garantias, convocação e mobilização das Polí-
cias Militares e Corpos de Bombeiros Militares.

Segundo o texto, as corporações continuarão su-
bordinadas aos governadores – detalhes de sua or-
ganização serão fixados em lei de iniciativa desses 
governantes, observadas as normas gerais do projeto 
e os fundamentos de organização das Forças Arma-
das. Caberá ao Executivo federal definir por decreto 
termos usados no projeto, como segurança pública, 
ordem pública, preservação da ordem pública, poder 
de polícia, polícia ostensiva, polícia de preservação da 
ordem pública, defesa civil, segurança contra incêndio, 
prevenção e combate a incêndio, pânico e emergência, 
busca, salvamento/resgate e polícia judiciária militar.

O texto lista 37 garantias para profissionais da ativa, 
da reserva remunerada e reformados (aposentados), 
como uso privativo dos uniformes, insígnias e distinti-
vos; porte de arma; assistência jurídica quando acusa-
do de prática de infração penal, civil ou administrativa 
decorrente do exercício da função ou em razão dela; 
seguro de vida e de acidentes quando vitimado no 
exercício da função ou em razão dela; e assistência 
médica, psicológica, odontológica e social para o militar 
e seus dependentes. Também fixa como garantia o re-
cebimento, pelo cônjuge ou dependente, da pensão do 
militar ativo, da reserva ou reformado correspondente 
ao posto ou patente que possuía se perdê-la, com valor 
proporcional ao tempo de serviço; e auxílio funeral por 
morte do cônjuge e do dependente.

Quanto à liberdade de expressão, o projeto proíbe 
PMs de participarem, ainda que no horário de folga, 

de manifestações coletivas de caráter político-partidá-
rio ou reivindicatórias. Entretanto, conforme emenda do 
deputado Nicoletti (União-RR), embora seja proibido de 
se filiar a partido político e sindicato, o Policial Militar 
poderá comparecer armado em eventos político-parti-
dários fora do horário de serviço.

Em relação às redes sociais, o Policial ou Bombei-
ro também não poderá manifestar sua opinião sobre 
matéria de natureza político partidária, publicamente 
ou pelas redes sociais, usando a farda, a patente, gra-
duação ou o símbolo da instituição, nem usar, nessas 
situações, imagens que mostrem fardamentos, arma-
mentos, viaturas, insígnias ou qualquer outro recurso 
que identifique vínculo profissional com a instituição 
militar. Em relação ao militar veterano da reserva re-
munerada, deve-se seguir a Lei 7.524/86, que permi-
te a expressão livre de opinião sobre assunto político, 
conceito ideológico, filosófico ou relativo a matéria per-
tinente ao interesse público, independentemente das 
disposições constantes dos regulamentos disciplinares.

Saiba mais: https://www.camara.leg.br/noticias/
928830-camara-aprova-projeto-sobre-normas-gerais-
-das-policias-militares/

Fonte: Agência Câmara de Notícias (reportagem de Eduardo 
Piovesan e Carol Siqueira; edição de Pierre Triboli)

https://www.camara.leg.br/noticias/928830-camara-aprova-projeto-sobre-normas-gerais-das-policias-mil
https://www.camara.leg.br/noticias/928830-camara-aprova-projeto-sobre-normas-gerais-das-policias-mil
https://www.camara.leg.br/noticias/928830-camara-aprova-projeto-sobre-normas-gerais-das-policias-mil
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AMOR FEITO DOCE PARA
PRESENTEAR E SABOREAR

Que tal presentear amigos com amor feito doce ou parabenizar a si mesmo por mais um grande ano 
de lutas e conquistas, saboreando uma deliciosa fatia de bolo com cobertura glamourosa e recheio 
espetacular? Dê um pulinho da Cafeteria ADEPOM, antes de 22 de dezembro, início das nossas 

férias coletivas, e aproveite estes mimos que preparamos para os associados e seus convidados diaria-
mente. Aberta ao público de segunda a quinta-feira, das 8 às 17:30, e às sextas-feiras, das 8 às 16:30, a 
Cafeteria ADEPOM oferece um cardápio de lanches rápidos, sopas, sucos, chás, cafés, salgados, bolos e doces 
de dar água na boca. Em ambiente com WiFi, o espaço é ideal para uma pausa, com preços incríveis para relaxar 
sem gastar muito. Próxima da estação de metrô Tiradentes, na Rua Dr. Rodrigo de Barros, 121, no bairro da Luz, 
na capital paulista, nossa cafeteria fica no andar térreo da ADEPOM, na frente do nosso restaurante, diante da 
Clínica Multidisciplinar Adepom e pertinho do nosso Departamento Jurídico.

 

Rua Dr. Rodrigo de Barros, 121, LuzRua Dr. Rodrigo de Barros, 121, Luz
São Paulo – SPSão Paulo – SP

adepom  cafeteria adepom  cafeteria adepom  cafeteria adepom  cafeteria adepom  cafeteria 
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APROVEITE AS OFERTAS
ESPECIAIS DE VERÃO DA

DROGASIL E DA DROGA RAIA
As redes Drogasil e Droga Raia estão de braços abertos para receberem nossos associados, 

oferecendo-lhes descontos exclusivos: 15% na compra de medicamentos genéricos e 15% em 
medicamentos de marcas. Para usufruir deste benefício proporcionado pela ADEPOM, basta forne-

cer o número do CPF no ato da compra, em qualquer uma das farmácias Drogasil e Raia Drogasil, em todo 
o Brasil, e em suas plataformas online. A identificação é automática, em todos os caixas, mas os associa-
dos não podem estar inadimplentes na hora de adquirirem os seus medicamentos com descontos. Confira 
abaixo mais uma oferta especial para aproveitar o verão com muito sol sem faltar proteção para a saúde.






