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3º SGT AUREO MAGARIO É 
CONTEMPLADO NO 

SORTEIO MENSAL ADEPOM
O Sgt Magario, integrante 

da Polícia Militar do Estado 
de São Paulo desde 1985, 
é veterano, reside na capital 
paulista e é nosso associa-
do desde 2007.

O Sorteio ADEPOM é rea- 
lizado no último sábado de 
cada mês, pela Loteria Fe-
deral. Para participar, o as-
sociado não pode estar ina-
dimplente.

O ganhador é o associado 
que possui um número de tí-
tulo da ADEPOM formado pe-
los 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 
serviços, benefícios, convênios e

 parcerias, ligue para (11) 3322-0333, em 
São Paulo, ou (13) 3273-1100, em Santos.

MAIS QUE UMA ASSOCIAÇÃO, A ADEPOM É UMA FAMÍLIA!

Mais um associado tira a sorte grande e 
leva para casa R$ 5.000,00.  Desta vez, 

o ganhador do Sorteio Mensal ADEPOM foi o 3º 
Sgt PM Aureo Akimitsu Magario.

Ele esteve na nossa sede, em São Paulo, 
onde foi parabenizado pelo gerente administra-
tivo Vanderson Castillo (foto) e demais membros 
da Família ADEPOM.

http://www.adepom.org.br
https://www.adepom.org.br/sorteio-mensal/
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GIGANTES PELA PRÓPRIA 
NATUREZA, AS PMS MÃES 

ESPELHAM GRANDEZA

Todas as mães são mulheres guerreiras que, 
mesmo enfrentando dificuldades ou riscos na 

vida, sempre têm muito amor para dar aos filhos, 
com sobra para os demais familiares, amigos e co-
legas de trabalho. Amor incondicional porque, como 
diz o ditado, “mãe é mãe”.

Espelho pelo qual as crianças começam a reco-
nhecer o mundo à sua volta, as mães não são per-
feitas, é claro, mas são a inspiração da perfeição, 
porque gigante é o seu trabalho ao envolverem físi-
ca, mental e emocionalmente os filhos, preparando- 
os para o convívio social.

Nossas Policiais Militares Femininas são exem-
plos desse gigantismo como mães em seus lares e 
como forças maternais da ordem pública, diariamen-
te espelhando nas ruas a percepção de segurança 
para cidadãos de todas as idades.

Um dos maiores dons divinos das nossas PMs 
está justamente nessa capacidade de expressar 
confiança sob espírito materno, pois sabemos que 

elas sempre estão por perto para nos guiar, orientar, 
proteger e ajudar, assim como fazem as boas mães 
no acolhimento dos filhos, tanto nos momentos de 
felicidade como na dor.

Mães guerreiras da Polícia Militar
 do  Estado de São Paulo,

 9 de maio é seu dia.
 Dia de comemorem o milagre da vida. 

Dia de lhes agradecermos e 
parabenizarmos pelo amor com que 

constroem seus lares e vigor com que 
estendem seu sincero afeto e
 respeito à sociedade paulista, 

em missão não apenas de proteção, 
mas também de promoção da paz.

Parabéns pelo Dia das Mães, Policiais Militares 
Femininas e todas as mulheres que abraçam a ma-
ternidade. Que Maria Santíssima as escolha, assim 
como Ela foi escolhida por Deus, para que na plenitu-
de da graça vocês possam continuar dando testemu-
nho de fé e esperança na luta por um mundo melhor.
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DIA DO SARGENTO: 
PARABÉNS AOS GUERREIROS DA 

UNIÃO PELO BEM
O estado de São Paulo comemorou, neste 

4 de maio, o Dia do Sargento. A data de 
homenagem foi instituída pela Lei nº 17.202/19.

Os Sargentos são considerados pela PM um 
elo fundamental entre a Tropa e o Comando. Um 
profissional pautado pela distinção, hierarquia, 
disciplina e honra, que deve servir de inspiração 
e ser visto como um espelho dos valores e tradi-
ções a serem respeitados e seguidos.

O presidente da ADEPOM, Cel Nogueira, e 
nossa equipe saúdam, os digníssimos 
Sargentos da ativa e veteranos, cujo 

trabalho sempre elevou a integridade e a 
altivez da PMESP, em atuação como 

servidores e protetores da sociedade.

FAMÍLIAS CARENTES RECEBEM 
DOAÇÕES COM APOIO DO 14º BPM/M

O 14º BPM/M realizou, em 1º de maio pas-
sado, no Estádio Municipal José Liberat-

ti, em Osasco, das 7:00 às 12:00, uma ação so-
cial em socorro para 1.143 famílias carentes que 
passam por momento de privações em suas ne-
cessidades básicas. A PMESP apoiou, na ação, 
uma grande rede de amigos e empresários que 
se solidarizaram com as condições de dificulda-
des da comunidade.

A Família ADEPOM parabeniza o 
trabalho fraterno da PMESP, que
 demonstra, mais uma vez, o firme 

compromisso de servir à população e a 
devoção ao trabalho diário em luta por 

um mundo melhor para todos.

Para receberem cestas básicas e de frutas, 
as famílias se cadastraram previamente, ga-
rantindo a organização da distribuição das do-
ações com todos os cuidados recomendados 
pelas autoridades sanitárias no combate à pan-
demia de Covid-19.

A base Comunitária de Segurança Vila dos 
Remédios e o Programa Vizinhança Solidária 
do 14ºBPM/M atuaram, sob planejamento, de 
modo essencial para que a ação obtivesse êxito 
e transcorresse com segurança.
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MAIO AMARELO: 
RESPONSABILIDADE SALVA 

VIDAS NO TRÂNSITO

A campanha Maio Amarelo, cujo objetivo é 
difundir a prática do respeito e da respon-

sabilidade no trânsito, tem início em todo o Brasil, 
alertando a população para o número de aciden-
tes em nossas ruas, avenidas e estradas, que 
provocam a morte diária de cerca de 80 pessoas.

O movimento de conscientização sobre a ne-
cessidade da direção responsável sob todas as 
circunstâncias é global, combatendo o excesso 
de velocidade e a educação dos motoristas para 
que os deslocamentos sejam mais seguros.

Impaciência e intolerância também são ati-
tudes que aumentam o perigo de acidentes, 
contribuindo para piorar ainda mais as estatís-
ticas relacionadas à morte no trânsito brasileiro. 
Segundo o Ministério da Saúde, mais de 31 mil 
mortes foram registradas em 2019 (último ano 
do levantamento) em razão de acidentes de 
trânsito no nosso país.

O movimento Maio Amarelo nasceu em 2014, 
a partir de uma ação coordenada entre o poder 
público, a iniciativa privada e a sociedade civil. 
A Confederação Nacional do Transporte (CNT) 
é apoiadora da ação por meio do Serviço Social 
do Transporte (Sest) e do Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Transporte (Senat).

O Departamento Nacional de Trânsito (Dena-
tran) é um dos agentes do movimento no âmbito 
do governo federal e, para evitar aglomerações 
no contexto da pandemia de Covid-19, promo-
verá, em 2021, ações digitais pelas redes so-
ciais e sites com o tema “No trânsito, sua res-
ponsabilidade salva vidas”, segundo informado 
pela Agência Brasil. Entre as ações previstas, 
está o incentivo pela utilização das passarelas, 
faixas elevadas e faixas de pedestres, assim 
como alertar os condutores sobre sinalizações e 
cuidados com os vulneráveis no trânsito (pedes-
tres, motociclistas e ciclistas).
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BENEFÍCIOS PARA ASSOCIADOS DA ADEPOM
Direitos 

defendidos pelo 
Depto. Jurídico 
para correção 

salarial em 
ações contra a 

Fazenda Pública

Clínica de 
Odontologia e 

Ortodontia

Espaço de 
Convivência e 
Leitura com

lan house para 
trabalhar ou

 relaxar

Espaço de
Estética com
 podologia, 
massagem

 terapêutica, 
cabeleireiras e 

manicures

Clínica de 
Psicologia

Auxílio-natalidade

Auxílio-funeral

Seguro de 
Acidentes 
Pessoais

Clínica de
 Fonoaudiologia

Sorteio
 Mensal pela 

Loteria Federal

Descontos
 em empresas 
parceiras de

 educação, lazer, 
cultura, saúde, 

finanças e
 serviços

 

Declaração de
 Imposto de

 Renda Pessoa 
Física

Preços e 
pacotes

 especiais em 
hotéis, 

pousadas e 
parques

Assistência 
Social

com orientações
e doação de
 cadeiras de 

rodas

Espaço Fitness 
(2021)

Restaurante 
self service com

 padrão de 
a la carte e 

preço popular 
(2021)


