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2 DE JULHO: DIA DO 2 DE JULHO: DIA DO 
BOMBEIRO BRASILEIROBOMBEIRO BRASILEIRO  

PARABÉNS AOS HERÓIS EM LUTA PARABÉNS AOS HERÓIS EM LUTA 
PELA PRESERVAÇÃO DA VIDAPELA PRESERVAÇÃO DA VIDA

C omemoramos o Dia do Bombeiro em 2 de julho 
porque foi nessa data que, no Segundo Império, 

foi criado o Corpo Provisório de Bombeiros da Corte, no 
Rio de Janeiro, comandado pelo Major João Batista de 
Castro Morais. A regulamentação da profissão consta 
do Decreto Imperial nº 1.775, assinado por D. Pedro II.

Arriscando suas vidas para protegerem as pessoas, 
as cidades, as florestas, os animais, não apenas contra 
o fogo, mas em todas as situações de risco, os bombei-
ros são heróis e extremamente queridos por todos pelo 
bom exemplo que transmitem diariamente.

Diversos projetos sociais e educativos contam com 
a capacidade de empreender e orientar dos bombeiros 
brasileiros, sempre devotados à melhoria da qualidade 
de vida das comunidades.

O Dia do Bombeiro Brasileiro foi instituído através do 
Decreto nº 35.309, de 2 de abril de 1954. A partir desta 
lei, também foi definida a realização anual da Semana 
de Prevenção Contra Incêndios.

Em São Paulo, cerca de 8,4 mil bombeiros integram 
a PMESP, apoiados por 2,2 mil viaturas, responsáveis 
pelo atendimento de aproximadamente 2,3 milhões de 
ligações (193) e 480 mil ocorrências, somente em 2020.

A Família ADEPOM parabeniza, com muita alegria, 
o Corpo de Bombeiros pela celebração desta data em 
âmbito nacional, agradecendo pela eterna vigilância 
na preservação das nossas vidas. Tenham certeza 

que, na ADEPOM, velamos para que seus sonhos e 
ideais se concretizem, eternamente lutando pela 

defesa dos seus interesses no estado de São Paulo.

http://www.adepom.org.br
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ADEPOM REALIZA PALESTRA 
SOBRE EDUCAÇÃO 

FINANCEIRA PARA ASSOCIADOS
A ADEPOM realizou com sucesso, no último 23 

de junho, uma palestra no auditório da nova 
sede (Rua Dr. Rodrigo de Barros, 121), exclusivamente 
para associados, centrada no tema “Educação Finan-
ceira” e ministrada pelo economista e consultor de em-
presas José Roberto Manoel.

O evento foi realizado com a capacidade do audi-
tório reduzida e seguindo todas as medidas protetivas 
contra a pandemia de Covid-19 recomendadas pelas 
autoridades sanitárias.

Conjunto de conhecimentos relacionados com o di-
nheiro, a educação financeira, segundo o palestrante, 
traz qualidade de vida para todas as pessoas, de todas 
as faixas de idade, porque nos ajuda a concretizar so-
nhos sob planejamento.

“Você trabalha para ter dinheiro ou o dinheiro traba-
lha para você?”, questionou o consultor Manoel, logo 
no início da palestra, salientando que, de acordo com 
pesquisas realizadas, 80% dos ricos contemporâneos 
iniciaram suas vidas saindo do zero financeiramente.

O palestrante destacou que, para obter esse tipo de 
êxito, essas pessoas seguramente nunca se recusa-
ram a conversar sobre dinheiro e aprenderam a empre-
ender no curto, médio e longo prazo, além de controlar 
gastos individualmente e em família.

A plateia participou de atividades interativas, sob 
orientação do palestrante, por meio das quais pôde 
identificar quais são os padrões de seu comportamen-
to na relação com o dinheiro e, em seguida, recebeu 
dicas valiosas para enriquecer seus conhecimentos so-
bre consumo, poupança e investimentos.

A palestra teve início às 9:00, com coffee bre-
ak às 10:30, e foi encerrada às 12:00, quando todos 
os associados presentes foram convidados para al-
moçarem no Restaurante ADEPOM. A abertura do 
evento foi feita pela secretária da presidência da 
ADEPOM, Ana Carolina dos Anjos, e pelo nosso geren-
te administrativo, Vanderson Castillo.

Visite o site da ADEPOM (www.adepom.org.br) para 
assistir um dos trechos da palestra com boas dicas do 
economista José Roberto Manoel em vídeo gravado 
durante o evento.
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A Comissão de Finanças e Orçamento e Planejamento (CFOP) aprovou, no último 29 de junho, o Projeto 
de Lei nº 265/2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do estado de São Paulo para o exer-

cício de 2022. Mais de 1.000 emendas foram analisadas, dentre elas, propostas de recomposição salarial dos 
servidores da Segurança Pública. Todavia, na aprovação final, apenas 11 emendas foram aceitas, com inclusão 
de 13 subemendas, sem que nenhuma delas atendesse aos pedidos de revisão salarial dos Policiais Militares 

e do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Encerradas as discussões sobre 
o projeto, o texto  aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo foi 
encaminhado para sanção (total ou parcial) do governador João Dória, tendo como 
destaques positivos, para a área de Segurança, a criação de 11 mil novos postos de 
trabalho no Sistema Penitenciário; a modernização de 56 mil equipamentos de uso 
policial; a implantação de mais 15 delegacias de defesa da mulher, que funcionem 24 
horas ao dia; e a construção de mais três unidades prisionais. 

ADEPOM VOLANTE PRESTA 
SERVIÇOS GRATUITOS NO CPA/M-7
A ADEPOM Volante esteve, sob agendamento 

no CPA/M-7, em Guarulhos, na última se-
mana, levando prestação de serviços gratuitos aos 
Policiais Militares que não têm tempo para visitar a 
nossa sede, em razão do horário de trabalho e de 
seus compromissos particulares.

Nas imagens que ilustram esta matéria podemos 
ver a equipe da nossa Van1 em atuação, fornecen-
do consulta jurídica (orientações sobre legislação, 
ações jurídicas e andamento ou ingresso de ações), 
serviços de estética (cabeleireira para cortes de ca-
belo, escovas e sobrancelhas) e informações sobre 
a ADEPOM para novos associados, além de divulga-
ção dos nossos convênios e parcerias.

Se você ainda não é associado, ligue para 
(11) 3322-0333, em São Paulo, e (13) 3273-1100, na 
Regional Santos ou escreva para secretaria@ade-
pom.com.br. Para mais informações, visite nosso 
site (www.adepom.org.br) e acompanhe a ADEPOM 
nas redes sociais pelos endereços: facebook.com/
adepom e @adepom1993 no Instagram).

Acima, a Cb PM Adriana Mello recebe orientações
 da nossa Consultoria Jurídica e, na foto abaixo, 

ela é atendida, gratuitamente, pela cabeleireira da  
ADEPOM Volante, em seu próprio Batalhão

PMESP SEM REVISÃO SALARIAL
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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)


