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MÁ FÉ.MÁ FÉ.
CUIDADO, NÃO ENTRE NESSACUIDADO, NÃO ENTRE NESSA

Policial Militar, não acredite em uma enti-
dade que vem utilizando de meios antié-

ticos para angariar associados e atingir metas 
financeiras. Lembre-se: a boa fé não tem duas 
caras; a má fé, sim. O ético não tem duas caras; 
o antiético, sim. O respeito não tem duas caras; 
o desrespeito, sim.

A categoria profissional dos Policiais Militares 
possui diversas opções associativas, que são 
sinônimo de solidariedade, união, cooperação 
e objetivos comuns. São associações  coirmãs 
que, verdadeira e eticamente, lutam pelas cau-
sas e a melhoria das condições de vida da co-
munidade em geral.

Na ADEPOM, essa luta em defesa dos in-
teresses dos Policiais Militares do Estado de 
São Paulo é razão de nossa existência e com-
promisso de trabalho diário. Nosso leque de 
benefícios e serviços disponíveis na sede em 
São Paulo, na Regional Santos e por meio da 
ADEPOM Volante em visitas agendadas aos 
batalhões atestam esse compromisso, com ex-
celência no padrão de qualidade e satisfação 
total dos nossos associados.

Por isso, ficamos realmente muito preocupa-
dos e entristecidos quando nos deparamos com 
atitudes que podemos qualificar de irresponsá-
veis e desrespeitosas no nosso meio, vindas de 
pessoas que, valendo-se de mentiras e falsida-
des para alcançar seus objetivos, denigrem a 
imagem de entidades que trabalham sério, sem-
pre focadas no bem-estar dos PMs da ativa e 
veteranos, bem como nos pensionistas e seus 
familiares dependentes.

Esta mensagem é para dar um alerta geral 
contra esse tipo de gente que age de maneira 
inescrupulosa: cuidado, não confie naqueles 
que têm comportamento antiético mirando os 
próprios interesses, mas prometem atitude ética 
na defesa dos seus interesses, porque eles não 
vão corresponder às suas expectativas, nem na 
área jurídica, nem nos demais serviços presta-
dos, induzindo-os ao erro. Não entre nessa para 
não se arrepender depois.

Mais que uma associação, a ADEPOM é 
uma família, onde imperam a ética, a boa fé, 
o respeito e o compromisso com a verdade 

sob qualquer circunstância. Sempre.
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9 DE JULHO: 9 DE JULHO: 
DIA DE HOMENAGEAR DIA DE HOMENAGEAR 

OS SOLDADOS OS SOLDADOS 
CONSTITUCIONALISTASCONSTITUCIONALISTAS

Feriado estadual em São Paulo, 9 de julho 
é o Dia da Revolução Constitucionalista, 

data de comemoração da luta travada pelos 
paulistas, em 1932, em defesa da promulgação 
de uma nova Constituição, prometida após a 
Revolução de 1930, liderada pelo então presi-
dente Getúlio Vargas.

 Uma das datas cívicas mais importantes do 
estado de São Paulo, 9 de julho também é co-
nhecido como Dia da Revolução e do Soldado 
Constitucionalista, que presta homenagem ao 
movimento contra a ditadura de Getúlio Vargas.

Oficialmente, o Dia da Revolução e do Solda-
do Constitucionalista foi transformado em feriado 
em 1997, através da Lei nº 9.947.

Recordamos que o grande estopim que infla-
mou o sentimento de revolta da população pau-
lista foi o assassinato de quatro estudantes, em 
um conflito no dia 23 de maio. 

As iniciais dos nomes dos jovens – M.M.D.C. 
(Martins, Miragaia, Dráusio e Camargo) – torna-
ram-se o símbolo da revolução e também batiza-
ram o movimento.

A exigência por uma nova Constituição era prio-
ridade para a sociedade paulista, que iniciou a re-
volução no dia 9 de julho de 1932, combatendo 
contra o governo nacional durante três meses. O 
combate chegou ao fim em 2 de outubro de 1932, 
com a rendição dos paulistas.

Apesar da derrota no campo de batalha, po-
liticamente o movimento atingiu seus objetivos, 
pois a luta pela constituição foi fortalecida. Em 
1933, as eleições foram realizadas e, em 1934, 
foi reunida a Assembleia Constituinte para elabo-
ração  da nova Carta Magna do país, promulgada 
no mesmo ano. 

O obelisco do Ibirapuera 
foi o símbolo construído 

para São Paulo manifestar 
sua dor pela perda da 
vida dos estudantes 

assassinados, abrigando 
em seu interior o
 mausoléu aos 

nossos heróis de 32
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PMESP DESMANTELA 
FÁBRICA CLANDESTINA DE 

ÓLEO PARA MOTORES
Durante uma averiguação de Disque Denún-

cia, na Viela Delamura, no Recreio São Jor-
ge, em Guarulhos, na última semana de junho, uma 
equipe do Tático CMDO, do CPA/M-7, encontrou 
um galpão com máquinas, tambores, embalagens 
para óleo e rótulos da marca Mobil, todos com o 
mesmo número de série.

Os PMs envolvidos na 
ação (1º Ten PM Isido-
ro, Cb PM Fernandes e 
Sd PM Câmara) fizeram 
imediatamente contato 
com a empresa Mobil e 
confirmaram que, no lo-
cal, estava funcionando 
uma fábrica clandestina 
de óleo para motores.

Três indivíduos estavam na fábrica clandestina 
e se apresentaram como funcionários, dizendo que 
trabalhavam há três meses no estabelecimento para 
um quarto suspeito, de prenome Washington. Todos 
foram conduzidos ao 1º DP de Guarulhos, onde foi 
providenciada a perícia ao local e lavrado um BOPC 
por crime contra a ordem econômica.

3ª CIA DO 21º BPM/M RECEBE 
SERVIÇOS GRATUITOS DA 

ADEPOM VOLANTE
AADEPOM Volante esteve, na última semana 

de junho, na 3ª Cia do 21º BPM/M, no bairro 
São Lucas, na capital paulista, levando prestação 
de serviços gratuitos aos PMs que não têm tempo 
para visitar a nossa sede.

A Cb PM Simone é atendida, na foto abaixo, pela 
cabeleireira, gratuitamente, e a Cb Katarina, na foto 
ao lado, recebe consultoria jurídica e novas infor-
mações sobre os benefícios da ADEPOM.

Se você ainda não é asociado, ligue para 
(11) 3322-0333, em São Paulo, e (13) 3273-1100, 

na Regional Santos, ou escreva para 
secretaria@adepom.com.br. Para mais 

 informações, visite nosso site 
(www.adepom.org.br) e acompanhe a ADEPOM 

nas redes sociais: facebook.com/adepom e  
@adepom1993 (Instagram).

mailto:secretaria%40adepom.com.br?subject=
http://www.adepom.org.br
http://facebook.com/adepom
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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)


