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MAIS UM CONTEMPLADO NO 
SORTEIO MENSAL ADEPOM

MMais um associado tirou a sorte grande e 
levou para casa R$ 5.000,00.  Desta vez, 
o ganhador do Sorteio Mensal ADEPOM 

foi o Sd PM Valdir Cezar Berloffa. Ele esteve na 
nossa sede, em São Paulo, onde foi parabenizado pelo 
gerente administrativo Vanderson Castillo (foto acima) 
e demais membros da Família ADEPOM.

O Sd PM Berloffa, integrante da PMESP desde 
1967, é veterano, reside na capital paulista e compõe 
nosso quadro de associados desde julho de 2004.

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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SOS MULHER COMPLETA 
QUATRO ANOS COM MAIS

DE 34 MIL CIDADÃS
CADASTRADAS

Para pedir ajuda, basta apertar um botão 
no celular. Antes, é claro, é preciso baixar 
o app e fazer o cadastro. E quem pensa 

que, para cuidar de si, uma mulher está exage-
rando ao fazer seu cadastro está muito enga-
nado, porque provavelmente desconhece as 
estatísticas e as inúmeras formas de violência 
praticadas contra as mulheres em nosso país.

Ciúmes absur-
damente exagera-
dos durante a rela-
ção, sentimento de 
posse perdida ao 
término do relacio-
namento, síndrome 
de onipotência ma-
chista, alcoolismo, 
crises financeiras, 
dentre outras cau-
sas banais, figu-
ram como estopim 
da violência doméstica contra a mulher, que, 
quanto mais evolui profissionalmente e conquis-
ta sua independência (seja financeira ou emo-
cional), também se vê ameaçada em ambientes 
de trabalho, lazer e sociais, conforme podemos 
acompanhar diariamente pelos noticiários.

Criado em 2019, o dispositivo SOS Mulher 
permite que as vítimas de violência doméstica 
– que possuam medida protetiva expedida pela 
Justiça – peçam ajuda apertando apenas um 
botão no celular. O serviço prioriza o atendimen-

to às vítimas e agiliza o deslocamento das equi-
pes da Polícia Militar até o local da ocorrência.

A Major PM Ana Paula Petter Salles, chefe 
da Divisão de Informações Institucionais do 
Centro de Comunicação Social da PMESP, 
esclarece, em informe da SSP: “A própria ocor-
rência do aplicativo é gerada rapidamente. 
Então, a agilidade é que facilita esse apoio para 

a mulher na hora 
em que ela acio-
na o SOS Mulher. 
Isso já demonstra 
todo o cuidado e 
carinho que vamos 
ter em contato com 
as vítimas”. 

Ao todo, mais 
de 34 mil mulheres 
já foram cadas-
tradas, segundo a 
SSP. Desde sua 

criação, 295 autores de violência foram condu-
zidos à delegacia e, destes, 140 foram presos. 
Nestes quatro anos, foram 3.572 atendimentos 
com despachos de viaturas (deslocamento de 
equipes de PMs até os locais onde as vítimas 
estavam). Caso o agressor descumpra a ordem 
de se manter afastado, a vítima aciona o aplica-
tivo, a PM é imediatamente avisada e uma equi-
pe vai ao seu encontro.

Fonte: Assessoria de
Imprensa e Comunicação da SSP
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PARCERIA ENTRE CRUZ AZUL 
E UNIMED SOROCABA É

FIRMADA PELA SSP

ASecretaria da Segurança Pública, por meio 
da Caixa Beneficente da PM (CBPM) e do 
Hospital Cruz Azul, firmou uma parceria com 

a Unimed Sorocaba para o atendimento dos depen-
dentes dos policiais militares contribuintes da CBPM. 

O convênio foi assinado na sexta-feira passada, 
17 de março, em evento realizado na sede do 
Hospital Unimed Sorocaba, do qual participaram o 
secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite; 
o presidente da Unimed Sorocaba, Gustavo Ribei-
ro Neves; o vice-presidente, Sergio Rachkorsky; o 
superintendente da Cruz Azul, Cel PM Nelson 
Guilharducci; o comandante-geral da PMESP, 
Cel PM Cássio Araújo de Freitas; e o delegado-geral 
da Polícia Civil, Artur José Dian.

Segundo informe da SSP, a parceria garantirá 
serviços de hospital geral, maternidade, pronto- 
socorro adulto e pediátrico, internação clínica e cirúr-
gica. “A parceria significa muito para a corporação da 
Polícia Militar. Agora os policias poderão ter atendi-
mento para seus dependentes. Importante ressaltar 
que a iniciativa será estendida para outras regiões do 

estado de São Paulo”, afirmou, no ato da assinatura, 
o secretário Derrite. No total, 10 municípios paulistas 
já participam do acordo, por meio do qual instituições 
particulares da área de saúde firmam parceria com a 
Cruz Azul. De acordo com a SSP, outros nove estão 
em fase de negociação.

No boletim da SSP, também é destacada a de-
claração do Cel PM Cássio sobre as parcerias: “É 
um grande progresso e estamos inaugurando um 
momento novo na saúde da família policial militar”.

A Cruz Azul de São Paulo é uma instituição tradi-
cional da PMESP. Foi criada em 1925, com o intuito 
de amparar as famílias dos PMs, sempre visando 
a finalidade do espírito solidário. Com a crescente 
demanda de atendimentos médico-hospitalar, a ins-
tituição modernizou sua infraestrutura, ampliando a 
prestação de serviços na área da saúde. O convênio 
agora firmado com a Unimed faz parte dessa filosofia 
de atenção integral aos PMs e seus dependentes,-
com garantia de qualidade da vida de todos.

Fonte e imagem: Assessoria de Imprensa
e Comunicação da SSP
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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

ASSOCIADOS JÁ ESTÃO
RECEBENDO PELOS CORREIOS 

O NOVO JORNAL ADEPOM
Para mantermos os associados e seus dependentes muito bem 

informados sobre serviços, benefícios e todas as demais ativi-
dades desta associação em defesa dos seus interesses, seja 

no campo jurídico, seja em âmbito sociocultural, a ADEPOM possui 
diversos canais de comunicação, sempre atualizados e à disposi-
ção de todos. Temos páginas no Facebook, no Instagram e um site 
(adepom.org.br) com novas notícias diariamente; esta newsletter se-
manal, encaminhada por e-mail; os murais com informes em nossas 
sedes; e, agora, em substituição à Revista Adepom, voltamos a pu-
blicar um jornal impresso trimestral, pois sabemos que muitos dos 
membros da nossa Família sentem prazer na leitura feita em papel, 
que consideram mais relaxante do que as fontes digitais.

A nova edição do Jornal Adepom, impressa na OESP Gráfica, 
segue a sequência númerica iniciada com a primeira edição, 16 anos 
atrás, e está sendo enviada aos assinantes pelos Correios. Para 
quem preferir acessar a edição virtualmente, basta clicar neste link 
e boa leitura!

http://www.adepom.org.br
https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2023/03/jornal149g-1.pdf?fbclid=IwAR3ZdesMBQg-kx4LUIUUWkjYcZh2ugbLJzS6V8MIAOGcOrdLTZAW9oUCnAU


Atenção, associados:
Antes da elaboração do seu Imposto de Renda Pessoa 

Física, é extremamente necessário consultar os informes de 
rendimento no site da Procuradoria Geral do Estado (https://www.
precatorios.pge.sp.gov.br:8443/ppr/inicio.do), no caso de quem 
possui ação judicial em apreciação, especialmente quando a 
mesma já se encontra em fase de pagamento.

O alerta é do Departamento Jurídico da ADEPOM, 
lembrando que nossas equipes na sede em São Paulo 
e na Regional Santos aguardam a todos os associados, sob 
agendamento, para elaboração das DIRPF gratuitamente.

O MOTIVO DO ALERTA: embora nossos associa- 
dos possam ainda não ter recebido o pagamen-
to de um determinado precatório, é possível que o valor 
a ele correspondente já tenha sido depositado em juízo no 
ano anterior, o que pode ter ocorrido até o último dia de de-
zembro. Nessa circunstância, o recebimento desse valor 
deve ser declarado no Imposto de Renda, mesmo que ainda 
não esteja disponível na conta bancária do credor (depósitos 
em juízo podem levar meses para serem liberados).

Para consultar o site da PGE, é  preciso ter login e senha. Por 
isso, em caso de dúvidas, entrem em contato com a Secretaria 
da ADEPOM, pelo fone (11) 3322-0333 ou escreva pelo e-mail 
secretaria@adepom.com.br.

Confira, pelo link abaixo, o tutorial da PGE
para realização da consulta:

https://sajajuda.softplan.com.br/hc/pt-br/articles/360037322234-Como-solicito-um-Informe-de-Rendimen-
tos-atrav%C3%A9s-do-Portal-de-Precat%C3%B3rios-sendo-credor-?intercom=false&utm_source=Pro-
curadorias&utm_medium=Requisit%C3%B3rios&utm_campaign=an%C3%B4nimo&utm_term=zen-
desk&utm_content=Como%20solicito%20um%20Informe%20de%20Rendimentos%20atrav%C3%A9s%20
do%20Portal%20de%20Precat%C3%B3rios%20sendo%20credor
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https://www.precatorios.pge.sp.gov.br:8443/ppr/inicio.do
https://www.precatorios.pge.sp.gov.br:8443/ppr/inicio.do
mailto:secretaria%40adepom.com.br?subject=
https://sajajuda.softplan.com.br/hc/pt-br/articles/360037322234-Como-solicito-um-Informe-de-Rendimentos-atrav%C3%A9s-do-Portal-de-Precat%C3%B3rios-sendo-credor-?intercom=false&utm_source=Procuradorias&utm_medium=Requisit%C3%B3rios&utm_campaign=an%C3%B4nimo&utm_term=zendesk&utm_content=Como%20solicito%20um%20Informe%20de%20Rendimentos%20atrav%C3%A9s%20do%20Portal%20de%20Precat%C3%B3rios%20sendo%20credor
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https://sajajuda.softplan.com.br/hc/pt-br/articles/360037322234-Como-solicito-um-Informe-de-Rendimentos-atrav%C3%A9s-do-Portal-de-Precat%C3%B3rios-sendo-credor-?intercom=false&utm_source=Procuradorias&utm_medium=Requisit%C3%B3rios&utm_campaign=an%C3%B4nimo&utm_term=zendesk&utm_content=Como%20solicito%20um%20Informe%20de%20Rendimentos%20atrav%C3%A9s%20do%20Portal%20de%20Precat%C3%B3rios%20sendo%20credor
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https://sajajuda.softplan.com.br/hc/pt-br/articles/360037322234-Como-solicito-um-Informe-de-Rendimentos-atrav%C3%A9s-do-Portal-de-Precat%C3%B3rios-sendo-credor-?intercom=false&utm_source=Procuradorias&utm_medium=Requisit%C3%B3rios&utm_campaign=an%C3%B4nimo&utm_term=zendesk&utm_content=Como%20solicito%20um%20Informe%20de%20Rendimentos%20atrav%C3%A9s%20do%20Portal%20de%20Precat%C3%B3rios%20sendo%20credor


6 de maio • 13h00 às 16h006 de maio • 13h00 às 16h00

AAlmoço lmoço MMineiroineiro
no Restaurante Adepomno Restaurante Adepom

Faça sua reserva pelo Fone (11) 3322-0333 ou Whatsapp (11) 94020-1643
Convites individuais r$ 40,00 (sem bebidas e sobremesas)

Crianças de 0 a 5 anos não pagam • Crianças de 6 a 9 têm 50% de desConto

Humm,Humm,
que trem bão sô!que trem bão sô!
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MINISTÉRIO PÚBLICO E 
SSP ASSINAM ACORDO DE 
COOPERAÇÃO CONTRA O 

CRIME ORGANIZADO
A SSP informa que o secretário da Segu-

rança Pública, Guilherme Derrite, partici-
pou, em 15 de março passado, de uma 

reunião de trabalho no Ministério Público de São 
Paulo (MPSP) do Grupo de Atuação Especial de 
Repressão ao Crime Organizado de São Pau-
lo (GAECO), para oficializar uma estratégia de 
cooperação entre as instituições.

O governador Tarcísio de Freitas e o Coman-
dante-geral da PMESP, Cel PM Cássio Araújo 
de Freitas, também estiveram presentes.

A cooperação visa que a SSP, por intermédio 
da PMESP, atue em parceria com o Ministério 
Público, em esforço conjunto que prevê o apri-
moramento das atividades de inteligência das 

instituições, como o compartilhamento de dados 
e apoio profissional em ações de campo, além 
da troca de capacitações, para enfrentamento 
do crime organizado.

“Estamos assinando um termo de cooperação 
de difusão da base de dados das Polícias Mili-
tar e Civil, base de dados do Ministério Público, 
materializando o que é um dos nossos pilares, 
a transparência. Temos a intenção de integrar, 
cada vez mais, todas as instituições que têm a 
competência de combater o crime organizado”, 
declarou o secretário Derrite, durante o encon-
tro, conforme divulga o comunicado da SSP.

Fonte e imagem: Comunicação Social SSP 
(Amanda Ramos)








