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O Depto. Jurídico da ADEPOM divulga mais 
duas relações de ações ganhas e pagas. 
Se você é associado, confira as listas 

clicando nestes links: setembro_dois e outubro.

O compromisso número um da ADEPOM é 
com seus associados, trabalhando incessante-
mente pelo seu bem-estar e na defesa de seus 
interesses. Temos padrão de excelência na quali-
dade dos serviços e uma equipe que sempre atua 
com total integridade. A mesma postura se aplica 
nas relações mantidas com nossos parceiros.

Na área jurídica, além do departamento pró-
prio, também firmarmos parcerias com escritórios 
de advocacia em todo o estado de São Paulo.

O objetivo dessas parcerias é facilitar o acesso 
dos nossos associados a serviços da área jurídica 
com agilidade e maior proximidade, mantendo a 
qualidade do atendimento oferecido por meio do 

nosso Depto. Jurídico. Cheque a lista dos nos-
sos parceiros advogados clicando neste link.

Se você não faz parte da Família ADEPOM, 
saiba que estamos aqui trabalhando com 
determinação e proatividade em defesa dos 
interesses dos Policiais Militares do Estado de 
São Paulo. Além da atuação contínua da nossa 
área jurídica, temos inúmeros outros benefícios 
para nossos associados em áreas de presta-
ção de serviços, bem como vantagens propor-
cionadas por empresas parceiras.

Utilize os e-mails secretaria@adepom.com.br 
e adepom@adepom.com.br para mais infor-
mações ou ligue para a Secretaria, em São 
Paulo,  pelo (11) 3322-0333; e em Santos, pelo 
(13) 3273-1100. Se preferir, entre em contato 
por meio dos nossos números de WhatsApp: 
(11) 94020-1643 e (13) 99720- 4468.
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PrecatóriosPrecatórios

http://www.adepom.org.br
https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2022/12/RELACAO-PROCESSOS-PAGAMENTO-RPV-SETEMBRO_2022.pdf
https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2022/12/RELACAO-PROCESSOS-PAGAMENTO-RPV-OUTUBRO_2022.pdf
https://www.adepom.org.br/classificados/
mailto:secretaria%40adepom.com.br?subject=
mailto:adepom%40adepom.com.br?subject=
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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

DIRETORIA DA ADEPOM
CELEBRA CONQUISTAS DE 2022 
EM PROL DOS ASSOCIADOS

Na noite de 14 de dezembro, quarta-feira 
da semana passada, foi realizado o tradi- 
cional jantar de fim de ano da Diretoria 

da ADEPOM, no restaurante da associação, 
em clima de muita união, paz e renovação das 
esperanças para 2023. O presidente e fundador 
da ADEPOM, Cel PM Nogueira, recebeu com 
imenso carinho cada um dos convidados, erguen-
do um brinde, na companhia de todos, a Deus, 
à família, à amizade, ao respeito, à excelência 
do trabalho da Diretoria e de toda equipe interna 
desenvolvido ao longo das últimas três décadas.

Emocionado pela oportunidade de todos esta-
rem novamente juntos para essa comemoração, 

após período tão difícil de enfrentamento da pandemia, o Cel PM Nogueira também destacou, na hora do 
brinde, as grandes conquistas da ADEPOM nos últimos meses, como a aquisição dos apartamentos na 
Praia Grande para usufruto dos associados e da nova sede da Regional Santos, em imóvel belíssimo e aco-
lhedor, que dispõe inclusive de estacionamento para que os visitantes possam ser recebidos com conforto e 
segurança, em interações com a Secretaria, o Departamento Jurídico e as áreas da Clínica Multidisciplinar. 
Ele também agradeceu à equipe que organizou, com primor, o jantar de confraternização.

Assista ao discurso do Cel PM Nogueira neste link e veja mais fotos do evento clicando aqui.

 https://fb.watch/hw7YLXWsYA/
https://www.adepom.org.br/adepom-comemora-com-sua-diretoria-as-conquistas-de-2022/
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GOVERNADOR TARCÍSIO DE 
FREITAS PRESTIGIA

FORMATURA DE 657 NOVOS 
SARGENTOS DA PMESP

No último 12 de dezembro, foi realizada a forma- 
tura de 657 sargentos do Curso Superior Tec-
nólogo de Polícia Ostensiva e Preservação 

da Ordem Pública (558 homens e 99 mulheres), com 
a participação de diversas autoridades e personali-
dades, dentre elas, o governador eleito Tarcísio de 
Freitas; o futuro secretário de Segurança Pública, 
Capitão PM Guilherme Murato Derrite (deputado 
federal); o atual secretário da Segurança Pública, 
General João Camilo Pires de Campos; e o Coman-
dante Geral da PMESP, Cel PM Ronaldo Miguel Vieira.

“Os senhores representam não só aquele sargen-
to que empurra o subordinado quando precisa, mas 
que põe a mão no ombro e diz ´calma´, no momento 
crítico, para que juntos consigam proteger pessoas 
e preservar patrimônios. E além disso, proteger so-
nhos e esperança das crianças e jovens que estão 
conosco, e que terão um estado cada vez mais segu-
ro”, afirmou o General Campos, em seu discurso de 
parabéns aos formandos, segundo boletim da SSP.

A solenidade aconteceu na Escola Superior de 
Sargentos (ESSgt), na zona leste da capital. Durante 

o evento, a primeira colocada do curso de 3º Sargen-
to PM, Lais Lariane Melli Leite, recebeu a medalha 
“Pedro Dias de Campos”, em reconhecimento ao 
seu desempenho intelectual. A honraria reconhece o 
esforço pessoal do policial militar destacado e home-
nageia a memória do Comandante Geral da Força 
Bandeirante, em 1924. O segundo e o terceiro luga-
res ficaram com a 3º Sgt PM Deborah Silva Alves e o 
3º Sgt PM Bruce de Abreu Queiroz, respectivamente.

O curso no qual os novos sargentos se formaram 
destina-se a cabos e soldados de 1º Classe que bus-
cam ascender de patente. A turma escolheu como 
patrono o Subtenente PM Everton da Silva Dias, ba-
leado em 7 de maio de 2019, em São Vicente, quan-
do apoiava uma operação de reintegração de posse 
nos diques do Piçarro e Caixeta, vindo a falecer aos 
45 anos de idade. O paraninfo foi o Cel Temístocles 
Telmo Ferreira Araújo, atual Diretor de Pessoal da 
PM, ex-Comandante da ESSgt, professor de Direi-
to Processual Penal e coordenador acadêmico da 
Pós-gradução em Direito Militar da PM.

Fonte e imagem: Comunicação Social PMESP (SSP)



A Família Adepom A Família Adepom 
deseja a todos um deseja a todos um 
Feliz Natal e um Feliz Natal e um 

2023 incrível,2023 incrível,
 repleto de grandes  repleto de grandes 

realizações, comrealizações, com
muita saúde, paz, muita saúde, paz, 
amor e felicidade!amor e felicidade!

A sede da ADEPOM São Paulo e sua Regional Santos
entram em recesso a partir deste 22 de dezembro. 

Retornaremos às atividades em 2 de janeiro de 2023,
com expediente das 8h00 às 18h00, de segunda a

quinta-feira, e das 8h00 às 17h00, às sextas-feiras.








