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N o próximo dia 15 de dezembro, a Polícia Militar 
do Estado de São Paulo completa 190 anos 

de lutas sem trégua para manutenção e preservação 
da ordem pública. Uma jornada que teve início em 
1831, sob criação da Guarda Municipal Permanente 
pelo Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar.

Para a Família Adepom, a celebração da exis-
tência da PMESP é diária, pois nosso compromis-
so com a defesa dos interesses e do bem-estar 
dos Policiais Militares é eterno e se concretiza no 
dia a dia, em todos os serviços que prestamos, 
em todos os benefícios que oferecemos, em to-
das as parcerias que firmamos, tendo como ideal 
corresponder aos padrãos de qualidade e satisfa-
ção que a corporação merece, sejam nossos as-
sociados da ativa ou da reserva.

Em 2021, com esforços redobrados em razão da 
pandemia de Covid-19, nossos heróis da ativa foram 
além, presentes nas ruas a serviço da população no 
cumprimento da missão para a qual eles foram muito 
bem treinados, assim como para prestar socorro so-
lidário aos cidadãos em situação de vulnerabilidade.

190 ANOS DE190 ANOS DE
LEALDADE E CONSTÂNCIALEALDADE E CONSTÂNCIA

A Família ADEPOM sente enorme orgulho A Família ADEPOM sente enorme orgulho 
por participar desta história de vitórias compor participar desta história de vitórias com

 sua atuação em defesa dos interesses dos sua atuação em defesa dos interesses dos
Policiais Militares do Estado de São Paulo.Policiais Militares do Estado de São Paulo.

Parabéns!Parabéns!
Agradecer é pouco e parabenizar é o mínimo que 

podemos fazer em alusão à data, pedindo a Deus e a 
São Miguel Arcanjo para que força e persevença nunca 
lhes faltem para seguirem adiante com fé e coragem.

http://www.adepom.org.br
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ADEUS AO CEL PM NEVORAL 
ALVES BUCHERONI

É com pesar que a Família ADEPOM comunica o 
falecimento de um dos seus cofundadores, o Cel 

PM Nevoral Alves Bucheroni, aos 72 anos de idade.

Amigo pessoal do presidente da ADEPOM, Cel 
PM Nogueira, o oficial serviu na APMAL (Asses- 
soria Policial Militar da Assembleia Legislativa de 
São Paulo), de 1999 a 2003, exercendo as funções 
de subchefe e chefe do órgão.

O Cel PM Bucheroni foi também subprefeito da 
Sé, na capital paulista, de outubro de 2009 a dezem-
bro de 2012. Foram inúmeras as suas contribuições 
na história da PMESP. Seu legado jamais será es-
quecido e servirá de exemplo eternamente aos bra-
vos profissionais a serviço da segurança pública.

O presidente Cel PM Nogueira e todos os cola-
boradores que integram a Família ADEPOM expres-
sam seus sentimentos aos familiares do Cel PM 
Bucheroni por esta perda inestimável, orando a Deus 
para que ele descanse em paz.

PRESIDÊNCIA PRESENTEIA
ASSOCIADO COM CESTA BÁSICA

Esteve na sede da ADEPOM São Paulo, em 3 
de dezembro último, o associado 3º Sgt PM 

Luis Carlos de Queiroz, membro integrante do nosso 
quadro desde 1997. Assim como milhões de outros 
brasileiros, o Sgt Queiroz passa, neste momento, por 
dificuldades financeiras em razão de desequilíbrio no 
orçamento doméstico. Ele tem conseguido cumprir 
seus compromissos, porém, tem recorrido a ajuda de 
amigos para superar os problemas difíceis.

Embora não faça parte do nosso leque de benefí-
cios ofertados aos associados esse tipo de ajuda, a 
Presidência da ADEPOM abriu mais uma exceção, 
no caso do Sgt Queiroz, e o presenteou com uma 
cesta básica. A entrega foi feita pelo nosso gerente 
administrativo, Vanderson Castillo, juntamente com 
a nossa assistente social, Raquel Vitiello, sob os 
mais sinceros desejos de toda a Família ADEPOM 
para que o Sgt Queiroz reequilibre seu orçamento e 
volte a ter uma vida próspera, assim como todos os 
demais cidadãos em situação de vulnerabilidade na 
fase atual, sob as bênçãos de Deus.
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SORTEADO O PRIMEIRO 
NOTEBOOK DE DEZEMBRO

A associada ganhadora no Sorteio Semanal 
ADEPOM realizado neste 3 de dezembro 
é a pensionista Marta Neves Gonçalves, 

moradora da Vila Marieta, na capital paulista. O seu 
número de matrícula, recebido no ato da associação 
(6.601) foi o sorteado no Globo Giratório, na sede da 
nossa associação em São Paulo.

O sorteio foi realizado pelo assessor da Presidên-
cia ADEPOM, Cel PM Edson, com apoio do gerente 
administrativo Vanderson Castilho e sob fiscaliza-
ção da associada pensionista Rosa Sakamoto, tam-
bém moradora da capital (foto acima).

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 
mês a mês são:

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

SETEMBRO:   4 home theaters
                        (todos já sorteados)

OUTUBRO:     5 micro-ondas
                        (cinco já sorteados)

NOVEMBRO:  4 smartphones
                        (quatro já sorteados)

DEZEMBRO:   5 notebooks
                          (um já sorteado)

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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N a semana passada, a ADEPOM visitou 
o Núcelo de Formação do Comando de 
Policiamento Ambiental, na Vila Mariana, na 

capital paulista, onde realizou uma apresentação 
para Alunos-Soldados do Curso de Formação de 
Soldados da PMESP, além de distribuir exemplares 
da nossa revista bimestral com matérias e artigos do 
interesse de todos. 

Solidariedade, união, cooperação e objetivos co-
muns foram alguns dos conceitos sobre o associa-
tivismo abordados pelo Cel PM Edson, assessor da 
Presidência da ADEPOM, em diálogo com os alunos, 
do qual também particiou o gerente administradivo 
da nossa associação, Vanderson Castillo.

A finalidade desse tipo de encontro é transmitir 
informações relevantes para os profissionais em fase 
de aprendizado e treinamento, também promovendo 
os benefícios e serviços da ADEPOM.

ADEPOM FAZ APRESENTAÇÃO NO ADEPOM FAZ APRESENTAÇÃO NO 
NÚCLEO DE FORMAÇÃO DONÚCLEO DE FORMAÇÃO DO CPA CPAmbmb

Acima, na sala de 
treinamento, o 

gerente Castillo dá 
suporte ao Cel PM 

Edson, assessor 
da Presidência da 
Adepom, durante 
sua apresentação 

no CPAmb 
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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

