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ASSOCIADO PREMIADO ASSOCIADO PREMIADO 
NO SORTEIO MENSAL NO SORTEIO MENSAL 

PELA LOTERIA FEDERAL PELA LOTERIA FEDERAL 
RECEBE R$ 5 MILRECEBE R$ 5 MIL

Mais um associado da ADEPOM tira a sor-
te grande e leva para a casa R$ 5.000,00. 

Desta vez, o ganhador do Sorteio Mensal foi o as- 
sociado Cb PM Nilton Antonio Coutinho Filho, pa-
rabenizado em nossa Regional Santos pela geren-
te Carla de Menezes (foto ao lado).

Vencedor do mês de outubro, o veterano Cb PM 
Coutinho é associado da ADEPOM desde abril de 
2010. Ele e sua família usufruem, portanto, dos 
serviços e benefícios da nossa associação há 11 
anos, aproveitando o melhor do nosso atendimen-
to na Baixada Santista.

O sorteio é realizado no último sábado de cada 
mês, pela Loteria Federal. Para participar, o asso-
ciado não pode estar inadimplente.

O número do título de associado ganhador 
é aquele cuja combinação, de cima para baixo, 
coincide com a coluna formada pelo algarismo da 
unidade simples dos cinco primeiros prêmios da 
Loteria Federal.

Veja o exemplo abaixo:

1º prêmio da Loteria Federal      6 8 5 8 1
2º prêmio da Loteria Federal      8 7 9 6 2
3º prêmio da Loteria Federal      3 4 7 6 4
4º prêmio da Loteria Federal      2 1 4 3 9
5º prêmio da Loteria Federal      6 3 2 1 5          
       Combinação sorteada:     1 2 4 9 5

Confira o regulamento completo no link abaixo: 
 https://www.adepom.org.br/sorteio-mensal/.

http://www.adepom.org.br
 https://www.adepom.org.br/sorteio-mensal/


adepom news                                                       12 de novembro de 2021

PRÊMIO TOP DESTINOS PRÊMIO TOP DESTINOS 
TURÍSTICOS 2021 DIVULGA TURÍSTICOS 2021 DIVULGA 

FINALISTASFINALISTAS

Considerado o maior e mais importante reconhecimento aos municípios que investem e acreditam no 
turismo como potencial gerador de riqueza e autoestima da população, o Prêmio Top Destinos Turísticos, 
promovido pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB) e pela Skal International 
São Paulo, com apoio do Governo do Estado de São Paulo e auditoria da Russel Bedford Brasil, divulga a 
relação dos finalistas em suas 16 categorias. Confira abaixo:

Turismo de Aventura: Boituva, Caconde e Socorro
Turismo de Compras: Embu das Artes, Itupeva e Serra Negra
Turismo Cultural: Praia Grande, Santana de Parnaíba e Tatuí
Ecoturismo: Bertioga, Peruíbe e Socorro
Turismo de Esportes: Boituva, Caconde e Santos
Turismo Gastronômico: Campos do Jordão, São Sebastião e Tatuí
Turismo de Estudos e Intercâmbio: Ribeirão Preto, São Bernardo do Campo e Tatuí
Turismo Náutico: Presidente Epitácio, Caconde e Ilhabela
Turismo de Negócios e Eventos: Piracicaba, Praia Grande e Santos
Turismo de Parques Temáticos e Parques Naturais: Águas de Lindoia, Itupeva e São Roque
Turismo de Pesca: Araçatuba, Mongaguá e Presidente Epitácio
Turismo de Saúde: Águas de São Pedro, Ibirá e Serra Negra
Turismo Religioso: Aparecida, Presidente Epitácio e Tambaú
Turismo Rural: Charqueada, Jundiaí e Torre de Pedra
Turismo Social: Barretos, Bertioga e Socorro
Turismo Sol e Praia: Praia Grande, São Sebastião e Ubatuba

Os vencedores serão anunciados no próximo dia 30, em evento no Palácio dos Bandeirantes, em São 
Paulo. A escolha dos finalistas foi feita pela internet e, agora, uma comissão julgadora formada por especia-
listas em cada uma das categorias definirá os vitoriosos.

Santos já conquistou o 1º lugar em 2018 e o 3º em 2017, ano em que recebiam o título as três primeiras 
colocadas, ambos na categoria "Turismo de Negócios e Eventos".

Mais informações podem ser acessadas em https://www.topdestinosturisticos.com.br/.

https://www.topdestinosturisticos.com.br/
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ASSOCIADO DE GUARULHOSASSOCIADO DE GUARULHOS
GANHA SMARTPHONE NO GANHA SMARTPHONE NO 

SORTEIO SEMANAL ADEPOMSORTEIO SEMANAL ADEPOM

O associado ganhador no Sorteio Semanal 
ADEPOM, realizado no último 5 de no- 

vembro, é o Ten PM Arlindo Chareta Alarcon, mo-
rador do município de Guarulhos (São Paulo). O seu 
número de matrícula, recebido no ato da associação 
(20.335), era o mais próximo do número sorteado no 
Globo (20.334), o qual está inadimplente.

O sorteio foi realizado pelo gerente administrati-
vo da ADEPOM, Vanderson Castillo, com apoio da 
colaboradora Vitória e sob fiscalização da associada 
pensionista Jupyra de Jesus Martimiano da Silva, 
moradora da capital paulista.

Além de todos os benefícios que nossos as- 
sociados já conhecem, dentre eles, o Sorteio Mensal 
pela Loteria Federal, a ADEPOM continuará reali-
zando os Sorteios Semanais até o fim de dezembro 
de 2021, como ação integrante da promoção 
“Com a ADEPOM, você ganha sempre”.

Os Sorteios Semanais são realizados sempre às 
sextas-feiras, na sede em São Paulo (Rua Dr. Ro-
drigo de Barros, 121, bairro da Luz), dos quais par-
ticipam, automaticamente, todos os associados que 
não estão inadimplentes. Para concorrer, vale o nú-
mero de matrícula cadastrado no ato da associação.

O vencedor é conhecido na hora, pela composi-
ção de algarismos sorteados que forma um núme-
ro de matrícula. Se o sorteado estiver inadimplente, 
aplica-se a regra de aproximação.

Confira as normas do regulamento dos nossos 
Sorteios Semanais clicando no QR Code.

Pela internet, acesse o manual 
neste link:

https://www.adepom.org.br/
wp-content/uploads/2021/08/RE-
GULAMENTO-DE-SORTEIO-DE-
-BRINDES.pdf

Os prêmios sorteados Os prêmios sorteados 
mês a mês são:mês a mês são:

AGOSTO:         4 smart TVs 40"AGOSTO:         4 smart TVs 40"
                           (todos já sorteadas)                           (todos já sorteadas)

SETEMBRO:   4 home theatersSETEMBRO:   4 home theaters
                        (todos já sorteados)                        (todos já sorteados)

OUTUBRO:     5 micro-ondasOUTUBRO:     5 micro-ondas
                        (cinco já sorteados)                        (cinco já sorteados)

NOVEMBRO:  4 smartphonesNOVEMBRO:  4 smartphones
                        (um já sorteado)                        (um já sorteado)

DEZEMBRO:   5 notebooksDEZEMBRO:   5 notebooks

O gerente administrativo da ADEPOM,
Vanderson Castillo, realizou o sorteio do
último 5 de novembro, juntamente com a 
colaboradora Vitória e sob fiscalização da
associada Jupyra de Jesus M. da Silva

https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2021/08/REGULAMENTO-DE-SORTEIO-DE-BRINDES.pdf
https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2021/08/REGULAMENTO-DE-SORTEIO-DE-BRINDES.pdf
https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2021/08/REGULAMENTO-DE-SORTEIO-DE-BRINDES.pdf
https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2021/08/REGULAMENTO-DE-SORTEIO-DE-BRINDES.pdf
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Um Império em crise após a abolição da es-
cravatura em 1888 alimentou os ideais re-
publicanos, em face do estado de saúde 

frágil de Dom Pedro II, cuja filha, a Princesa Isabel, 
havia se casado com o Conde D´Eu, um francês to-
talmente impopular em terras tupiniquins, principal-
mente em razão dos conflitos com os militares por 
ele criados durante a Guerra do Paraguai.

Segundo a historiadora Catia Faria, a figura do 
Conde D´Eu era associada a massacres inaceitáveis, 
a um comportamento arrogante e à falta de compe-
tência como administrador. Portanto, a possibilidade 
da Princesa Isabel vir a assumir o trono, em razão 
do falecimento iminente do seu pai, era criticada em 
todas as faixas sociais, assim como também não era 
bem visto o Visconde de Ouro Preto, chefe do gabi-
nete do Império e famoso pela sua intransigência – 
mas foi ele o nomeado por Dom Pedro II para fazer 
as reformas que os republicanos buscavam.

Mesmo com a vitória do Brasil, em 1870, na Guer-
ra do Paraguai, os militares não receberam, como 
desejavam, reconhecimento do Imperador que, além 
da saúde debilitada, enfrentava a crise econômica 
gerada por dívidas associados ao sistema de gover-
no atrasado da monarquia e aos investimentos béli-
cos recém-realizados.

Por outro lado, os militares, assim como comer-
ciantes e membros da elite, vinham sendo insuflados 
pelos princípios filosóficos, culturais e econômicos 
propagados desde a Revolução Francesa, com base 
em pensadores iluministas de ideologia positivista.

A instauração da Primeira República brasileira foi, 
portanto, uma solução aclamada contra as crises lo-
cais e a favor de um relacionamento mais profícuo 
com a Europa, destacando-se o fato de todos os his-
toriadores estarem de acordo com a constatação de 
que sem o Marechal Deodoro da Fonseca ela não 
teria chegado tão a galope como o ocorrido.

No dia 15 de novembro de 1889, passados exa-
tos 100 anos da Revolução Francesa, o marechal 
Deodoro, então muito amado pelos militares e por 
todos aqueles que almejavam mudanças de rumo 
em prol do crescimento da nação, saiu de sua casa 
no centro do Rio, próximo à Central do Brasil, para 
pacificamente proclamar a República, acompanhado 
por uma tropa composta por cerca de mil militares.

A Família Real recebeu um prazo da República 
Brasileira para deixar o país e despediu-se do nosso 
povo com muita classe e as seguintes resolutas pa-
lavras de Dom Pedro II:

 "Resolvo, cedendo ao Império das circunstân-
cias, partir com toda a minha família amanhã, dei-
xando esta pátria de nós estremecida. Conservarei 
do Brasil a mais saudosa lembrança, fazendo arden-
tes votos por sua grandeza e prosperidade”.

A tela "Proclamação da República", de Benedito 
Calixto, retratando esse momento glorioso da nossa 
história, ilustra estas lembranças que compartilha-
mos com a Família ADEPOM, enfatizando o impor-
tante papel dos militares para que o ideal tão sonha-
do da República fosse concretizado.

PROCLAMAÇÃO DA PROCLAMAÇÃO DA 
REPÚBLICA COMPLETA REPÚBLICA COMPLETA 

132 ANOS132 ANOS
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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 doações de
 cadeiras de 

rodas e banho

Apartamentos na
Praia 

Grande
Restaurante 

self service com
 padrão de 
a la carte e 

preço popular

http://www.adepom.org.br
http://facebook.com/adepom

