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Enquanto a nova sede da Regional Santos da 
ADEPOM é reformada, em imóvel próprio ad-
quirido recentemente, com investimentos pla-

nejados pela Presidência e executados pelos gesto-
res, os associados da Baixada Santista continuam 
recebendo atendimento vip na antiga sede, onde 
dispõem dos mesmos serviços e benefícios que são 
ofertados na sede em São Paulo.

Além de todas as áreas da Clínica Multidisciplinar 
à disposição sob agendameto, o departamento Jurí-
dico, coordenado em Santos pelo Dr. Flávio Willishan 
Mendonça Dias, prossegue esclarecendo dúvidas, 
prestando orientações e realizando consultas sobre o 
andamento de processos, ingresso de ações, dentre 
outros temas, às treças e quintas-feiras, das 8 às 12 
horas; e às sextas-feiras, das 14 às 18 horas.

O endereço da Regional Santos é Rua Primeiro de 
Maio, 52, Aparecida, Canal 06, fone (13) 3273-1100.

REGIONAL SANTOS RECEBE
NOVOS INVESTIMENTOS
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BRASÃO DA PMESP 
GANHA A 19ª ESTRELA

Idealizado em 1958 pelo Tenente Olavo Soa-
res, um autodidata em estudos heráldicos, e 
decretado oficialmente Brasão de Armas da 

PMESP em 21 de maio de 1981, o escudo por-
tuguês, perfilado em ouro, tendo uma bordadu-
ra vermelha carregada de 18 (dezoito) estrelas 
de 5 (cinco) pontas em prata, representando 
marcos históricos da Corporação, acaba de 
ganhar mais uma estrela.

A 19ª estrela representa a atuação da 
PMESP no combate à pandemia de Covid-19 
desde 2020, luta que levou à morte centenas 
de Policiais Militares em todo Brasil, deixando 
muitos sobreviventes atingidos pela doença 
com sequelas. A sua inclusão consta do Decre-
to 66.876, assinado pelo governador Rodrigo 
Garcia em 23 de junho e publicado no Diário 
Oficial do Estado no dia posterior. Com a mo-
dificação, a descrição oficial do símbolo, segundo o 
Artigo 1º do Decreto 66.876, passa a ser a seguinte:

“O Brasão de Armas da Polícia Militar do Estado 
de São Paulo será um Escudo Português, perfilado 
em ouro, tendo uma bordadura vermelha carregada 
de 19 (dezenove) estrelas de 5 (cinco) pontas em 
prata, representando marcos históricos da Instituição; 
no centro, em listras verticais e horizontais, as cores 
representativas da Bandeira Paulista, também perfi-
ladas em ouro; como timbre, um leão rampante em 
ouro, apoiado sobre um virol em vermelho e prata, 
empunhando um gládio, com punho em ouro e lâmina 
em prata; à direita do Brasão um ramo de carvalho e 
à esquerda um ramo de louro, cruzados em sua base; 
como tenentes, à direita a figura de um Bandeirante, 
em posição de sentido, com bacamarte e espada, e 
à esquerda um Soldado da Guarda Municipal Perma-
nente empunhando um fuzil com baioneta; num listel 
em azul, a legenda em prata “Lealdade e Constância”.

Confira, a seguir, a lista completa dos marcos his-
tóricos da Corporação representados pelas estrelas.

1ª ESTRELA: 15 de dezembro de 1831, criação da 
Milícia Bandeirante;
2ª ESTRELA: 1838, Guerra dos Farrapos – combate 
para prevenir o avanço dos rebeldes gaúchos;
3ª ESTRELA: 1839, Combate aos índios Coroados 
(ou Caingangues) para a colonização dos Campos de 
Palmas, no sul do Paraná;

4ª ESTRELA: 1842, Revolução Liberal de Sorocaba;
5ª ESTRELA: 1865 a 1870, Guerra do Paraguai;
6ª ESTRELA: 1893, Revolta da Armada (Revolução 
Federalista);
7ª ESTRELA: 1896, Questão dos Protocolos – inter-
venção das tropas de Cavalaria e Infantaria da Força 
Pública, no conflito entre representantes da colônia 
italiana e estudantes nacionalistas de São Paulo;
8ª ESTRELA: 1897, Campanha de Combate à Canudos;
9ª ESTRELA: 1910, Revolta da Chibata;
10ª ESTRELA: 1917, Repressão à Greve Geral Ope-
rária de 1917;
11ª ESTRELA: 1922, “Os 18 do Forte de Copacabana” 
e Sedição do Mato Grosso;
12ª ESTRELA: 1924, Revolução de São Paulo e 
Campanhas do Sul;
13ª ESTRELA: 1926, Campanhas do Nordeste e Goi-
ás (Combate à Coluna Prestes);
14ª ESTRELA: 1930, Revolução Outubrista de Getúlio 
Vargas;
15ª ESTRELA: 1932, Revolução Constitucionalista;
16ª ESTRELA: 1935/1937, Combate a movimentos 
extremistas (Intentona Comunista e Ação Integralista 
Brasileira);
17ª ESTRELA: 1942/1945, 2ª Guerra Mundial;
18ª ESTRELA: 1964, participação na Contra-Revolu-
ção de 1964;
19ª ESTRELA: 2020/2021/2022, Atuação da PMESP 
no combate à pandemia de Covid-1.
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2 DE JULHO2 DE JULHO
DIA DO BOMBEIRO BRASILEIRODIA DO BOMBEIRO BRASILEIRO

PARABÉNS AOS HERÓIS EM PARABÉNS AOS HERÓIS EM 
CONSTANTE LUTA PELA VIDA!CONSTANTE LUTA PELA VIDA!

A Família ADEPOM parabeniza, com muita alegria, o 
Corpo de Bombeiros pela celebração desta homenagem 
em âmbito nacional, agradecendo pela eterna vigilância 

na preservação das nossas vidas. Tenham certeza que, na 
ADEPOM, velamos para que seus sonhos e ideais se concre-
tizem, eternamente lutando pela defesa dos seus interesses 
no estado de São Paulo. Comemoramos o Dia do Bombeiro 
em 2 de julho porque foi nessa data que, no Segundo Império, 
foi criado o Corpo Provisório de Bombeiros da Corte, no Rio de 
Janeiro, comandado pelo Major João Batista de Castro Morais. 
A regulamentação da profissão consta do Decreto Imperial 
nº 1.775, assinado por D. Pedro II.

Em São Paulo, mais de 8,4 mil bombeiros integram a 
PMESP, apoiados por 2,4 mil viaturas, responsáveis pelo aten-
dimento de aproximadamente 2,7 milhões de ligações (193) e 
534 mil ocorrências, somente em 2021. Arriscando suas vidas 
para protegerem as pessoas, as cidades, as florestas, os ani-
mais, não apenas contra o fogo, mas em todas as situações de 
risco, os bombeiros são heróis e extremamente queridos por 
todos pelo bom exemplo que transmitem diariamente.

Fonte e Fotos: Corpo de Bombeiros de São Paulo
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DIA DE SÃO JOÃO É
COMEMORADO EM FESTA 

JUNINA DA ADEPOM
Realizada na sexta-feira passada, 24 de junho, Dia de São João, na sede em São Paulo, 

no bairro da Luz, a última Festa Junina da ADEPOM de 2022 foi mais uma vez um momento 
de encontro alegre, repleto de diversões, unindo fraternalmente associados, diretoria e

colaboradores. O objetivo da organização dos nossos eventos é estreitar os laços da
Família ADEPOM, inclusive com a comunidade do entorno, proporcionando entretenimento 

aos Policiais Militares da ativa, veteranos, pensionistas e seus dependentes. Veja, abaixo, 
as fotos clicadas durante a Festa Junina ADEPOM 2022 e vem com gente, novamente, nas 

juninas do ano que vem,  porque com a ADEPOM você é feliz e ganha sempre!
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NOVA PARCERIA: ADEPOM E 
FUNORTE UNEM-SE EM PROL 

DOS ASSOCIADOS
Instituição de ensino renomada composta 

de 8 campi, nos quais estão instalados de-
zenas de laboratórios, o núcleo de prática 

jurídica, o centro de especialidades médicas, a 
farmácia-escola, a clínica de fisioterapia, o spa 
escola e dois complexos esportivos, além do 
Hospital das Clínicas Mário Ribeiro da Silveira, 
a Funorte acaba de firmar uma parceria com 
a ADEPOM, em prol dos nossos associados e 
colaboradores.

A partir deste mês, a Funorte passa a ofe-
recer 10% de desconto aos associados e fun-
cionários da ADEPOM em prestação de ser-
viços clínicos, e mais: também há vagas para 
pacientes modelos em seus complexos de 

harmonização facial e ortodontia na capital 
paulista. Para saber mais sobre esta novidade 
e agendar os serviços disponíveis, contate a 
Funorte pelo WhatsApp: (11) 97870-4005. Mas 
corra porque as vagas são liberadas por ordem 
de procura.

A ADEPOM possui centenas de outros par-
ceiros com vantagens e descontos especiais 
para os nossos associados, em diversos seto-
res de atividades. Você pode consultar a lista 
de empresas e instituições parceiras no nosso 
site (www.adepom.org.br) ou telefonar para a 
Secretaria, solicitando mais informações. Em 
São Paulo, o fone é (11) 3322-0333; e em San-
tos, o número é (13) 3273-1100.

http://www.adepom.org.br
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Quem já curtiu as estadias da ADEPOM na Praia Grande sabe que tem de correr para não perder os pa-
cotes promocionais, porque a procura é maior do que o número de unidades disponíveis. Afinal, uma 
das melhores opções para desfrutar de fins de semana e datas especiais longe das aglomerações e 

com toda segurança contra o contágio de vírus é se hospedar em seu próprio apartamento, reunindo a família 
ou um grupo de amigos para aproveitar a praia e a energia positiva do sol, com todo conforto.

Localizados na Praia Mirim (Praia Grande), no litoral paulista, os apartamentos da ADEPOM vêm rece-
bendo associados sob elogios tanto pela estrutura oferecida, como pelo serviço de recepção. Um sucesso 
que continuará se repetindo ao longo do ano. Não perca tempo para fazer sua reserva!

Os apartamentos têm sala, dois quartos, terraço, cozinha equipada, banheiro e vaga na garagem. 
Para desfrutar deste benefício, os associados pagam somente uma pequena taxa de uso, curtindo a 
região mais badalada da Praia Grande.

Com check-in sempre às 14:00 e check-out às 12:00, 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 local.

ADEPOM PRAIA GRANDEADEPOM PRAIA GRANDE

Faça sua reservaFaça sua reserva
pagando apenas pelapagando apenas pela

taxa de usotaxa de uso




