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Ser aprovado em concurso público para 
ingressar na PMESP é a primeira etapa 
vencida de uma longa jornada de bra-

vura. A segunda tem início com o ingresso nos 
cursos de formação, fase de aquisição de saber 
e dos treinamentos, a qual começa com a prepa-
ração do enxoval dos alunos. Nesse momento, a 
ADEPOM já se faz presente na vida dos Policiais 
Militares do Estado de São Paulo, recepcionan-
do-os com um voucher de R$ 600,00, valor que 
corresponde a mais de 50% do investimento na 
compra do enxoval completo em três estabe-
lecimentos: em A Caserna / Militar Brasil (Av. 
Tiradentes, 282, Luz), na Loja Teles (Av. Cruzeiro 
do Sul, 323, Luz) e na SOS Sul Defender (Rua 
Pedro Vicente, 396, Canindé).

Os ingressantes no curso de Formação de Sol-
dados de 2ª Classe de 2021/2022 já estão usu-
fruindo deste benefício ao se tornarem associa-
dos da ADEPOM, que tem equipes de plantão 
fazendo a entrega do Kit-Aluno no ato das compras 
de uniforme e fardamento. Com essa parceria, a 
ADEPOM vem ajudando os futuros PMs a realiza-
rem um grande sonho com investimento reduzido.

Mas não é somente por causa do Kit-Aluno que 
os nossos Policiais Militares tomam a decisão in-

teligente de se associarem à ADEPOM. Também 
são de enorme valia, tanto para iniciantes e pro-
fissionais da ativa, como para veteranos e pensio-
nistas, os demais benefícios que a ADEPOM ofer-
ta aos seus associados, desde sua fundação, há 
28 anos, sempre sob administração do presidente 
Coronel PM Nogueira.

Confira, na última página desta newsletter, a 
os principais benefícios oferecidos pela ADEPOM.

ADEPOM PAGA 50% DO ENXOVAL 
DOS SDs DA PMESP EM FORMAÇÃO

Entrega do Kit-Aluno 
na Loja Teles, 

realizada pelo gerente 
Vanderson Castillo. 

Abaixo, as lojas 
A Caserna / Militar 

Brasil  e 
SOS Sul Defender

http://www.adepom.org.br
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PMs DO 14º BPM/M SOCORREM 
JOVEM GESTANTE EM OSASCO

U ma equipe de PMs do 14º BPM/M so-
correu, no último domingo, 23 de ja-
neiro, a jovem Ariene, que lhes pediu 

ajuda em trabalho de parto na Avenida Flor, em 
Osasco, região metropolitana de São Paulo.

 Imediatamente, os PMs prestaram os pri-
meiros-socorros, acalmando a gestante, en-
quanto a conduziram, na viatura, à Materni-
dade Amador Aguiar.

A ocorrência teve êxito total. Assim que deu 
entrada na maternidade, Ariene deu à luz a uma 
menina, Maria Luiza, cheia de saúde.

A Família ADEPOM parabeniza a equipe 
diligente do 14º BPM/M pelo procedimento 
exemplar e a jovem mãe Ariene, pelo nasci-
mento de sua filha. 

É muito bom refletirmos e constatarmos, mais 
uma vez, que somos privilegiados, no time da 

ADEPOM, presidido pelo Cel 
PM Nogueira, pelo trabalho 
cotidiano que realizamos em 
defesa dos interesses dos 
Policiais Militares do Estado 
de São Paulo. Viva a vida!
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A s comemorações pelo aniversário da cidade 
de Santos, que completou 476 anos neste 
26 de janeiro, um dia após São Paulo fes-

tejar 468 anos, vêm acompanhadas de boas notícias 
para todos os cidadãos e para a Regional Santos da 
ADEPOM: o Governo do Estado de São Paulo vai in-
vestir um total de R$ 139,2 milhões em novas obras 
na Baixada Santista. Os recursos serão aplicados na 
construção de um novo pronto socorro, projetos de 
macrodrenagem, obras na área da educação e infra-
estrutura urbana.

Os investimentos incluem as obras da Rodovia dos 
Imigrantes que acabaram de ser iniciadas e contarão 
com R$ 52,3 milhões para remodelagem da entrada 
de São Vicente. Somente para o município de São 
Vicente, o Governo de SP vai liberar R$ 44,8 milhões, 
viabilizando o plano municipal de macrodrenagem. Os 
anúncios detalham ainda que R$ 12 milhões serão 
destinados à construção de um novo pronto socorro e 
outros R$ 700 mil para obras de infraestrutura urbana.

Itanhaém receberá R$ 10,6 milhões para obras de 
drenagem na margem direita da pista do aeroporto; 
R$ 835 mil para a construção de um Centro de Saúde, 
no âmbito do Programa Qualivida; R$ 2 milhões para 
obras de pavimentação por meio do Programa Nossa 
Rua; além de R$ 400 mil para reforma e ampliação de 
uma escola. Também em Itanhaém tem início a implan-
tação do Programa Vida Longa, voltado à moradia de 
idosos que vivem sozinhos em situação de vulnerabi-
lidade. O condomínio terá de 21 a 28 unidades habi-
tacionais, dependendo do tamanho do terreno. Cada 
imóvel contará com cozinha, sala de estar e dormitó-
rio conjugados, banheiro e área de serviço. Os idosos 
devem ter renda de até dois salários mínimos, residir 
há pelo menos dois anos no município, além de terem 
autonomia para realizar tarefas diárias.

O Vida Longa é uma ação conjunta entre a Secre-
taria de Estado da Habitação, a CDHU e a Secretaria 
Estadual de Desenvolvimento Social, articulada com os 
municípios. As cidades participantes são responsáveis 
pela indicação dos beneficiários potenciais, doação de 
terrenos com gestão e manutenção do empreendimen-
to após a entrega.

As obras em São Vicente vão gerar 800 empregos 
diretos e indiretos, beneficiando mais de 700 mil habi-
tantes da cidade e do município de Praia Grande. Estão 
previstas a remodelação do trecho urbano do principal 
portal municipal, com a implantação de uma via marginal 
para segregar o tráfego urbano e rodoviário, e a ade-
quação dos acessos de entrada e saída de São Vicente. 
Serão realizadas também melhorias no sistema de dre-
nagem, com a construção de um canal para captação 
de água no km 65, local com histórico de ocorrências de 
alagamento, o que permitirá o escoamento das águas da 
chuva para o canal do Mar Pequeno. 

O projeto prevê também a implantação de novos 
postes de iluminação, entre os km 62,5 e 68, instalados 
a cada 35 metros, nas alças de acessos e passagens 
inferiores dos kms 65,5 e 66,9, em ambos os sentidos, 
e na ciclovia existente entre os km 62,5 e 65. Uma qua-
dra poliesportiva e um novo Ecoponto serão construí-
dos sob o Viaduto Mário Covas. Ainda será instalado 
um sistema de monitoramento com câmeras em todo o 
trecho, incluindo a ciclovia e as alças de acesso.

BAIXADA SANTISTA VAI 
RECEBER R$ 139,2 MILHÕES

 EM  INVESTIMENTOS 

Oferecendo serviços com o mesmo excelente
 padrão da sede em São Paulo, nossa 

Regional Santos fica na R. Primeiro de Maio, 52, 
próxima ao Canel 6, e vem crescendo 

continuamente. O telefone para informações 
e agendamentos é (13) 3273-1100.
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OCarnaval já está chegando! E uma das me-
lhores opções para desfrutar das alegrias 
da maior festa popular brasileira em 2022 

é cair no mar, longe das aglomerações e com toda 
a segurança contra o contágio de vírus da Influenza 
e da Covid-19. É água salgada contra mau-olhado, 
energia positiva do sol, muita alegria e conforto nos 
apartamentos novinhos da ADEPOM, de frente para 
o mar, decorados para receberem com muito Axé os 
nossos associados.

Localizados na Praia Mirim (Praia Grande), no 
litoral paulista, os apartamentos da ADEPOM aco-
lheram locatários no Natal e Ano Novo, angariando 
elogios tanto pela estrutura oferecida, como pelo 
serviço de recepção. Foi um sucesso que continuará 
se repetindo ao longo de 2022, em fins de semana-
da, feriados e temporadas.

O Pacote Especial de Carnaval está imbatível 
no valor das diárias para locação. Com sala, dois 
quartos, terraço, cozinha equipada, banheiro e 
vaga na garagem, cada apartamento hospeda 
até cinco pessoas, pagando somente o total de 
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sem 
taxa de serviço. São cinco dias e cinco noites de 
alegria pelo melhor custo versus benefício da re-
gião mais badalada da Praia Grande.

As normas de procedimento 
do regulamento podem ser aces- 
sadas pelo QR Code ao lado ou 
pelo link https://www.adepom.org.
br/wp-content/uploads/2022/01/Nor-
mas-de-utilizacao-do-Villamar.pdf.

Com check-in na sexta-feira, 28 de fevereiro,  às 
14:00, e check-out na quarta-feira, 2 de março, às 
12:00, as reservas podem ser feitas na Secretaria 
(Rua Dr. Rodrigo de Barros, 121, Luz), pelo fone (11) 
3322-0333 ou por WhatsApp (11) 94020-1643. As 
chaves são retiradas e entregues no local, onde um 
representante da ADEPOM recepciona os locatários.

Todos os hóspedes devem apresentar teste 
de Covid-19 (negativo) antes de ingressarem nos 
imóveis (confira as normas pelo QR Code ao lado).

Pacote Especial Pacote Especial 
para associados da Adepompara associados da Adepom

Carnaval na PCarnaval na Praia Granderaia Grande

Últim
as unidades.

Ligue (11) 3322-0333

para reservar. 



www.adepom.org.br | facebook.com/adepom | @adepom1993                                              

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

