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AA Escola Superior de Bombeiros Cel PM 
Paulo Marques Pereira, unidade de formação 
e especialização de Oficiais e Praças do Corpo 

de Bombeiros do Estado de São Paulo, localizada no 
município de Franco da Rocha, completa 59 anos de 
existência neste sábado, 18 de fevereiro.

Maior escola de bombeiros da América Latina, a 
ESB organiza anualmente mais de 20 cursos de es-
pecialização e formação para a área de bombeiro. Por 
ter reconhecimento nacional e internacional, constan-
temente recebe alunos de outros estados da nação 
bem como das forças armadas. Também costuma 
receber visitas de caráter técnico de bombeiros de 
outras nações com a finalidade de intercâmbio.

A história da ESB, berço da formação dos bombei-
ros paulistas, teve início em 1964, com a implemen-
tação da Companhia Escola nas atuais dependências 
do 1º Grupamento de Bombeiros – Posto Cambuci. 
Em 1967 foi criado o CIAd (Centro de Instrução e 
Adestramento) na Invernada do Barro Branco, que 
passou a organizar todos os cursos de formação 
de bombeiros da então Força Pública do Estado de 

ESB COMPLETA 59 ANOS.
PARABÉNS!

São Paulo (atual Polícia Militar do Estado de São 
Paulo) e alguns cursos de especialização. Em 
1986, o CIAd entregou suas atribuições diretamen-
te ao CCB (Comando do Corpo de Bombeiros), 
sediado na praça da Sé, onde permaneceu a esco-
la até o ano de 1999, quando foi finalizada a cons-
trução do CEIB (Centro de Ensino e Instrução), 
sediado em Franco da Rocha. Em 1998 houve a 
formação da 1ª Escola de Bombeiros, onde hoje é 
ESB, denominada CEIB até 2009.

A Escola Superior de Bombeiros adota também 
o nome do Cel PM Paulo Marques Pereira em 
homenagem a um dos oficiais que mais contribu-
íram para a área de treinamento e instrução do 
Corpo de Bombeiros da PMESP.

O presidente e fundador da ADEPOM, Cel PM 
Nogueira, e toda nossa equipe parabenizam a ESB 
por mais um aniversário, desejando que sua histó-
ria de glória ganhe cada vez mais capítulos de êxito 
e realizações em prol da proteção e da segurança 
da sociedade, sempre formando guerreiros dedica-
dos ao salvamento de vidas.

http://www.adepom.org.br
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Prezados Associados:

Gostaríamos de informá-los que a ADEPOM e seu Corpo Jurídico não 
solicitam pagamentos antecipados para quaisquer despesas judiciais, 
através de depósito em conta bancária, para liberação do seu precatório.

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo fone (11) 3322-0333, ramais 
141 e 173, de segunda a quinta-feira, das 8h às 18h, e às sextas-feiras, das 
8h às 17h, com Sérgio, ou busque orientação do seu advogado.

Agradecemos pela atenção.

COMUNICADO

POLICIAIS MILITARES DO
 4º BPM/I SALVAM

RECÉM-NASCIDO EM BAURU

Policiais Militares do 4º BPM/I salvaram um  
recém-nascido na noite da última segunda- 
feira, no município de Bauru, interior de São 

Paulo. A equipe foi acionada pelos pais da criança, 
que chegaram à Base Noroeste com o bebê nos 
braços desfalecido, engasgado e sem respirar.

Os PMs atuaram, imediatamente, aplicando 
procedimentos de tamponamento, os quais fizeram 
com que o bebê de apenas 12 dias voltasse a res-
pirar. Em seguida, ele foi encaminhado ao pronto- 
atendimento e, após cuidados médicos, recebeu alta.

A Família ADEPOM e o Cel PM Nogueira, presi-
dente e fundador desta associação, parabenizam os 
heróis sempre a postos do 4º BPM/I, mais uma vez  
reafirmando que sentimos muito orgulho pelo traba-

lho que realizamos diariamente em defesa dos inte-
resses dos Policiais Militares do Estado de São Paulo. 

Fonte e imagem: Blog da PMESP







Confira a opinião e as dicas dele sobre nossos 
apartamentos na Praia Grande, lembrando que 
o Carnaval já está chegando e uma das melhores 
opções para desfrutar das alegrias da maior festa 
popular brasileira em 2023 é cair no mar. 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), os 
apartamentos da ADEPOM vem recebendo muitos 
elogios tanto pela estrutura oferecida, como pelo 
serviço de recepção. Um sucesso que continuará 
se repetindo ao longo de 2023, em fins de semana, 
feriados e temporadas.

O Pacote Especial de Carnaval está imbatível 
no valor das diárias que cobrem apenas os custos 
de manutenção. Com sala, dois quartos, terraço, 
cozinha equipada, banheiro e vaga na garagem, 
cada apartamento hospeda até cinco pessoas. São 
cinco dias e cinco noites de alegria pelo melhor custo 
versus benefício da região mais badalada da Praia 
Grande. As reservas podem ser feitas na Secreta-
ria (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.
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Na manhã da última sexta-feira, 10 de feve-
reiro, tivemos o prazer de receber a visita do 
associado veterano Ten Cel PM José Santos 

Belmonte, de 67 anos, morador do município de 
Porto União, em Santa Catarina. Membro integran-
te da Família ADEPOM desde novembro de 2007, o 
Ten Cel PM Belmonte vem usufruindo com satisfa-
ção, nos últimos 13 anos, dos benefícios e serviços 
oferecidos pela nossa associação, tendo inclusive 
ingressado com ações contra a Fazenda a Pública 
por meio das quais teve seus direitos ressarcidos, 
sob orientação do nosso Departamento Jurídico.

Casado e pai de duas filhas, o Ten Cel Belmonte 
aproveita todas as vindas à capital paulista para dar 
uma passadinha na ADEPOM e, na segunda quinze-
na de janeiro, conheceu com a família nossos apar-
tamentos na Praia Grande, hospedando-se numa 
unidade que lhe proporcionou dias superagradáveis 
para curtir o mar, os pontos turísticos e centros de 
lazer da cidade. Ele gostou tanto que reservou mais 
um fim de semana e, antes de ir embora, decidiu 
nos conceder o depoimento que você pode assistir 
no vídeo deste link, gravado no auditório da sede da 
ADEPOM em São Paulo, no bairro da Luz.

MAIS UM ASSOCIADO
DECLARA SATISFAÇÃO

TOTAL COM OS APTOS DA 
ADEPOM NA PRAIA GRANDE 

https://fb.watch/iHkVpjXkFg/
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SSP REFORÇA A SEGURANÇA
EM TODO O ESTADO DURANTE

O FERIADO DE CARNAVAL
Teve início no último sábado, 11 de fevereiro, 

a Operação “Carnaval 2023”, cujo objetivo é 
reforçar a segurança em todo estado de São 

Paulo durante as festividades. Mais de 13 mil Poli-
ciais Militares estão sendo mobilizados, diariamente, 
até o próximo dia 26 de fevereiro, com foco em áreas 
urbanas, rurais, rodovias estaduais, além de áreas 
litorâneas e estâncias turísticas, segundo informou 
a SSP na tarde de 9 de fevereiro, em coletiva de 
imprensa com a presença do Comandante-Geral da 
PMESP, Cel Cássio Araújo de Freitas (foto abaixo).  
Os distritos policiais contarão com reforço operacio-
nal durante todo o período.

A PMESP está empregando mais de cinco mil via-
turas de duas e quatro rodas, cerca de 518 cava-
los, 283 cães, 24 aeronaves e 168 drones para dar 
apoio às atividades em cada dia da ação.  O efetivo 
local de cada região paulista continuará realizando o 
policiamento, contudo, haverá um reforço das equi-
pes especializadas. Além dos batalhões territoriais, 
estão mobilizados integrantes dos Comandos de 
Policiamento Rodoviário (CPRv), Ambiental (CPAmb), 
de Trânsito (CPTran), de Choque (CPChq), de 

Aviação (CavPM) e do Corpo de Bombeiros (CBB). 
Nas estradas, cães farejadores serão utilizados para 
combater o tráfico de drogas.

Todo o efetivo atuará também para aumentar a 
percepção de segurança e inibir a prática de crimes, 
como roubos com a utilização de motos e atuação 
das “quadrilhas do PIX”, especialmente em locais 
de grande fluxo de pessoas, como rodovias, praias, 
restaurantes e bares, áreas de comércio popular, 
bem como imediações de shoppings e bancos.

De forma integrada com a PMESP, todos os Distri-
tos Policiais (DPs) contarão com reforço operacional 
durante todo o período de carnaval para oferecer um 
pronto e eficaz atendimento à população. O folião 
que precisar registrar boletim de ocorrência poderá 
contar com a Delegacia Eletrônica, a Delegacia de 
Defesa da Mulher (DDM) online e a Delegacia Ele-
trônica da Diversidade. As Delegacias de Defesa da 
Mulher ficarão abertas 24 horas na capital.

Fonte: Assessoria de Imprensa e Comunicação da 
Secretaria da Segurança Pública
Foto: Denis Bonelli (SSP)
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ANTES DA FANTASIA, VISTA 
SUA MÁSCARA E DOE

SANGUE, SALVANDO VIDAS
APró-Sangue deu início à sua 

campanha de pré-Carnaval, 
convidando os cidadãos a 

doarem sangue antes de caírem na 
folia. Tradicionalmente, o Carnaval 
é um período que afasta inúmeros 
doadores dos hemocentros. Muitos 
aproveitam o feriado para viajar ou 
curtir os festejos nas ruas e salões. 
Com isso, verifica-se o registro de 
acentuada queda na coleta de san-
gue. Paralelamente, a demanda de 
hemocomponentes aumenta por 
parte dos hospitais, principalmen-
te em razão do maior número de 
acidentes nas estradas.

Como a doação não pode parar porque a Pró- 
Sangue precisa garantir o abastecimento de mais de 
80 instituições de saúde da rede metropolitana de 
São Paulo, os apelos nesta época do ano são funda-
mentais para estimular a solidariedade. Além disso, 
os sangues O- e B- estão em estado de emergência, 
enquanto os tipos O+ e AB- estão em alerta.

Há muitas vagas livres no sistema de agenda-
mento online da Pró-Sangue, que pode ser aces- 
sado pelo site www.prosangue.sp.gov.br.

Una-se aos bons corações paulistas, agendando 
já sua doação. Vista sua máscara, antes da fantasia, 
e salve vidas com este simples gesto solidário.

Além de fazer seu agendamento online pelo site 
da Pró-Sangue, o candidato deve primeiramente 
verificar os requisitos básicos para doação, sendo 
os principais: estar em boas condições de saúde e 
alimentada, ter entre 16 e 69 anos (para menores de 
idade, consultar o site), pesar mais de 50 kg e levar 
documento de identidade original com foto recente, 
que permita a identificação do candidato.

Recomenda-se também evitar os alimentos 
gordurosos nas quatro horas que antecedem à 
doação e, no caso de bebidas alcoólicas, 12 horas 
antes. Se o candidato estiver com gripe ou resfriado, 
não deve doar temporariamente.

Vale lembrar que o Coronavírus está incluído nos 
critérios de triagem e pode trazer alguns impedimen-
tos para as pessoas que se infectaram ou que tive-
ram contato com pacientes infectados.

Outros impedimentos poderão ser identificados 
durante a entrevista de triagem. Por isso, é sempre 
bom consultar os pré-requisitos básicos à doação, 
para que não se perca a viagem quando chegar a um 
dos nossos postos de coleta.

Não deixe de conferir também o horário de atendi-
mento dos postos. Todas estas informações encon-
tram-se disponíveis no site da Fundação Pró-Sangue 
(www.prosangue.sp.gov.br). Se tiver mais dúvidas, 
ligue para o Alô Pró-Sangue (11 4573-7800).

Fonte e imagem: Portal do Governo de São Paulo

http://www.prosangue.sp.gov.br
http://www.prosangue.sp.gov.br





