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Todas as mães são mulheres guerreiras que, 
mesmo enfrentando dificuldades ou riscos na 
vida, sempre têm muito amor para dar aos fi-

lhos, com sobra para os demais familiares, amigos 
e colegas de trabalho. Amor incondicional porque, 
como diz o ditado, “mãe é mãe”. Espelho pelo qual as 
crianças começam a reconhecer o mundo à sua volta, 
as mães não são perfeitas, é claro, mas são a inspira-
ção da perfeição, porque gigante é o seu trabalho ao 
envolverem física, mental e emocionalmente os filhos, 
preparando-os para o convívio social.

Nossas Policiais Militares Femininas são exemplos 
desse gigantismo como mães em seus lares e como 
forças maternais da ordem pública, diariamente es-
pelhando nas ruas a percepção de segurança para 
cidadãos de todas as idades.

Um dos maiores dons divinos das nossas PMs 
está justamente nessa capacidade de expressar 
confiança sob espírito materno, pois sabemos que 
elas sempre estão por perto para nos guiar, orientar, 

proteger e ajudar, assim como fazem as boas mães 
no acolhimento dos filhos, tanto nos momentos de 
felicidade como na dor.

Mães guerreiras da Polícia Militar do Estado de 
São Paulo, 8 de maio é seu dia.  Dia de comemo-
rarem o milagre da vida. Assim como 12 de maio 
também é seu dia, Dia das Policiais Militares Femi-
ninas. Duas datas, duas oportunidades para lhes 
agradecermos e parabenizarmos pelo amor com 
que constroem seus lares e vigor com que estendem 
seu sincero afeto e respeito à sociedade paulista, 
em missão não apenas de proteção, mas também 
de promoção da paz.

Parabéns pelo Dia das Mães. Parabéns pelo Dia 
das Policiais Militares Femininas. Parabéns a todas 
as mulheres que abraçam a maternidade. Que Maria 
Santíssima as escolha, assim como Ela foi escolhida 
por Deus, para que na plenitude da graça vocês pos-
sam continuar dando testemunho de fé e esperança 
na luta por um mundo melhor.
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ALMOÇO ITALIANO ADEPOM 
MAIS UM SUCESSO DE

PÚBLICO E CRÍTICA
O Almoço Italiano 2022 da ADEPOM, realiza-

do no último sábado do mês de abril, dia 
30, foi um sucesso!!! Diversão em família, 

boa comida, música e muita alegria. Os convidados 
ficaram encantados com a decoração, preparada 
com muito amor para tornar o ambiente “italianíssi-
mo”, combinando com o festival de massas inesque-
cível, acompanhado de música ao vivo em apresen-
tações do cantor Luigi Venutti. 

O Cel PM Nogueira, presidente da ADEPOM, re-
cebeu a todos com muito carinho, demonstrando 
emoção pela grande adesão dos associados, que 
abrilhantaram o evento durante toda a tarde.

A Família ADEPOM agradece pela presença dos 
participantes, convidando a todos para estarem no-
vamente conosco, em breve, no nosso restaurante, 
porque mais novidades vêm aí com o objetivo de es-
treitarem ainda mais os laços entre os associados, 
proporcionando momentos agradáveis de confrater-
nização entre Policiais Militares da ativa, veteranos e 
pensionistas.

Veja mais fotos do evento neste link.
Assista, pelos links a seguir, trechinhos da apre-

sentação do cantor italiano Luigi Benutti:
Almoço Italiano ADEPOM 2022 – Vídeo 1

Almoço Italiano ADEPOM 2022 – Video 2

Almoço Italiano ADEPOM 2022 – Vídeo 3

Almoço Italiano ADEPOM 2022 – Vídeo 4

Almoço Italiano ADEPOM 2022 – Vídeo 5

https://www.adepom.org.br/almoco-italiano-2022-mais-um-sucesso-de-publico-e-critica/
https://youtu.be/mreghZ5gucI
https://youtu.be/kgrS0-iJktQ
https://youtu.be/9lI2RGcyDF8
https://youtu.be/ZhLxj_sBVhk
https://youtu.be/iLhlfpA1Gnk
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DIA DO SARGENTODIA DO SARGENTO
 PARABÉNS AOS  PARABÉNS AOS 

GUERREIROS DA UNIÃO GUERREIROS DA UNIÃO 
PELO BEM!PELO BEM!

Crédito Imagem: Comunicação Social da PMESP (Governo do Estado de São Paulo)

O estado de São Paulo comemorou, neste 4 de maio, o Dia do Sargento.
A data de homenagem foi instituída pela Lei nº 17.202/19. Os Sargentos

são considerados pela Polícia Militar um elo fundamental entre a Tropa e o
Comando. Um profissional pautado pela distinção, a hierarquia, a

disciplina e a honra, que deve servir de inspiração e ser visto como um
espelho dos valores e tradições a serem respeitados e seguidos.
O presidente da ADEPOM, Cel PM Nogueira, e nossa equipe de

colaboradores saúdam os digníssimos Sargentos da
ativa e veteranos, cujo rabalho sempre elevou o respeito da PMESP, em

atuação como servidores e protetores da sociedade paulista.
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ASSOCIADO RECEBE
 AUXÍLIO NATALIDADE

Você sabia que papais e mamães associa-
dos à ADEPOM podem comemorar o nas-
cimento dos seus filhos ainda com mais 

alegria em razão da ajuda financeira que recebem 
da nossa associação?

Dentre os inúmeros benefícios que ofertamos, 
destaca-se o Auxílio Natalidade, que prevê o paga-
mento correspondente ao valor de 10 mensalidades 
ao beneficiário pelo nascimento de cada filho. Mas, 
atenção, o benefício é concedido em até 12 meses 
de vida da criança e há carência de um ano a contar 
a partir da data de associação.

O associado Cb PM Adriano Rodrigues da 
Mota, da 3ª Cia do 4º BPM/M e membro da Família 
ADEPOM desde junho de 2011, acaba de ser con-
templado com o Auxílio Natalidade pelo nascimento 
de sua filha, a lindíssima Maria Vitória.

Ele reside com sua esposa no bairro de Perdizes, 
em São Paulo, e esteve na nossa sede, na capital 
paulista, para receber seu Kit Natalidade, entregue 
pelo gerente administrativo Vanderson Castillo.

Parabéns, papai Cb PM Mota! Conte sempre 
conosco. Porque muito mais que uma associação, a 
ADEPOM é uma família!
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POSSE DO NOVO COMANDANTE 
DA PMESP, CEL RONALDO, É

 REALIZADA NA APMBB
A solenidade de troca de Comando Geral da 

PMESP foi realizada na manhã de terça-feira, 
3 de maio, na Academia de Polícia Militar do 

Barro Branco, com a presença do governador Rodri-
go Garcia. O novo comandante geral da PM, coronel 
Ronaldo Miguel Vieira, assumiu oficialmente o posto.

“Eu quero desejar muito boa sorte ao Cel Ronaldo 
nas funções de comandante-geral da nossa Polícia. 
Sei dos desafios, da tarefa que o Cel Ronaldo encon-
tra neste momento para proteger a nossa população. 
E sei mais do que isso, sei que cada homem, que cada 
mulher da polícia de São Paulo está imbuído não só 
de cumprir a lei, mas, com enorme espírito público, 
de servir à sociedade paulista e proteger aqueles que 
vivem aqui em São Paulo”, declarou o governador, na 
cerimônia, segundo informe do Portal do Governo.

A troca de comando da PMESP foi divulgada no 
último 25 de abri,l após dois anos de atuação do até 
então comandante geral Cel PM Fernando Alencar 
Medeiros, que assumiu o cargo em março de 2020.

O novo comandante ingressou na PMESP em 1989 
e foi promovido a coronel em 2019. Atuou em tropas 
especiais e operacionais, tendo recebido 16 meda-
lhas e condecorações pelo excelente desempenho 
em cada função que assumiu.

“Agradeço a Deus 
pela oportunidade de 
comandar essa valoro-
sa força pública de São 
Paulo e não medirei es-
forços para cumprir essa 
missão. Tenho como 
meta respeitar as tradi-
ções e manter a polícia 
moderna e atualizada. 
Vou priorizar as ativida-
des operacionais, es-
pecialmente o combate 
ao crime e ao tráfico de 
drogas”, afirmou o Cel 
PM Ronaldo Miguel Viei-
ra, durante a solenidade 
de posse.
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CAIU O PREÇO DA DIÁRIA
Associados da ADEPOM estão podendo. Podendo desfrutar da Praia Grande não apenas nas férias 

e nos fins de semana com pacotes customizados sob preços exclusivos, mas também naquela es-
capadinha durante a semana, com diárias incríveis, flexíveis... pra se jogar, relaxar e aliviar o stress. 

Que tal aproveitar a dica e dar um match com os apartamentos da ADEPOM na Praia Grande, recar- 
regando as energias, em love com a natureza e o sol ameno desta época do ano? Reserve agora, com par-
celamento no cartão de crédito ou desconto direto da folha de pagamento. 

Todos os apartamentos da ADEPOM, em condomínio de frente para a praia, possuem sala, dois quartos, 
terraço, cozinha equipada, banheiro e vaga na garagem. As reservas podem ser feitas na Secretaria da 
ADEPOM São Paulo (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 llocal.O regulamento pode ser acessado pelo QR 
Code desta página ou por este link.

https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2022/04/Normas-de-utilizacao-do-Villamar_2022_2.pdf
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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

