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OO  tradicional Passeio Ciclístico da ADEPOM tradicional Passeio Ciclístico da ADEPOM 
está de volta. Realizado pela última vez em está de volta. Realizado pela última vez em 
2019 (2019 (fotofoto), o evento reunirá associados, ), o evento reunirá associados, 

amigos, colaboradores, convidados, autoridades e amigos, colaboradores, convidados, autoridades e 
a imprensa, em sua 21ª edição, em a imprensa, em sua 21ª edição, em 18 de setembro 18 de setembro 
próximo, com concentração às 8 horas na Praça próximo, com concentração às 8 horas na Praça 
Heróis da FEB, em Santana, na capital paulista.Heróis da FEB, em Santana, na capital paulista.

Os primeiros 500 inscritos que doarem dois quilos Os primeiros 500 inscritos que doarem dois quilos 
de alimentos não perecíveis vão ganhar uma cami-de alimentos não perecíveis vão ganhar uma cami-
seta personalizada para participar do 21º Passeio seta personalizada para participar do 21º Passeio 
Ciclístico “Pedalando pela saúde”.Ciclístico “Pedalando pela saúde”.

A organização informa que a bicicleta mais en-A organização informa que a bicicleta mais en-
feitada vai ser premiada, assim como o participante feitada vai ser premiada, assim como o participante 
mais idoso e o mais jovem. Também haverá sorteios mais idoso e o mais jovem. Também haverá sorteios 
de bicicletas e brindes, além de muita diversão ao de bicicletas e brindes, além de muita diversão ao 
longo deste dia de confraternização tão esperado.longo deste dia de confraternização tão esperado.

Para se inscrever, basta acessar o link de cadas-Para se inscrever, basta acessar o link de cadas-
tramento tramento http://adepomeventos.diapoio.com.br/http://adepomeventos.diapoio.com.br/ ou,  ou, 
se preferir, use o QR Code do anúncio do evento se preferir, use o QR Code do anúncio do evento 
publicado a seguir.publicado a seguir.

Mais informações podem ser obtidas na Secreta-Mais informações podem ser obtidas na Secreta-
ria da ADEPOM pelo fone (11) 3322-0333.ria da ADEPOM pelo fone (11) 3322-0333.

ESTÃO ABERTAS AS
INSCRIÇÕES PARA O

 21º PASSEIO CICLÍSTICO
 DA ADEPOM

http://www.adepom.org.br
http://adepomeventos.diapoio.com.br/


21º PASSEIO
CICLÍSTICO
DIA 18 DE SETEMBRO
CONCENTRAÇÃO ÀS 8H 

Informações: (11) 3322-0333
site: adepom.org.br

"Pedalando pela saúde"

Praça Heróis da FEB -  Santana

Apoio e agradecimentos:

Aponte sua 
câmera para 
o QR Code e
faça sua incrição



Você, associado da ADEPOM, possui uma ação judicial já com o
precatório expedido e está precisando do dinheiro agora?

A UNICCO INVEST COMPRA O SEU PRECATÓRIO À VISTA.

Chega de esperar!
 Realize seus sonhos, pague suas dívidas, compre um carro novo...

Tudo rápido e sem burocracia. Entre em contato agora mesmo.
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A área de Comunicação Social do TJSP infor-
ma que os esforços com o objetivo de acelerar o 
depósito pelas devedoras dos valores devidos 
aos credores de precatórios estão surtindo efeito. 
Somente no mês de junho, a Diretoria de Execuções 
de Precatórios e Cálculos (Depre) disponibilizou 
R$ 2.172.689.046,29 para pagamentos de precató-
rios, envolvendo 949 entidades devedoras.

“O valor é o triplo do registrado no mesmo 
período do ano passado (R$ 709.526.902,94) e 
quase o dobro do total liberado em maio neste ano 
(R$ 1.092.620.238,01). No primeiro semestre foram 
liberados R$ 5.883.072.959,12 – R$ 1,6 bilhão a 
mais do que o valor registrado no 1º semestre do 
ano passado (R$ 4.267.597.691,88).

Em junho, somente da Fazenda Estadual foram 
liberados mais de R$ 1,1 bilhão: R$ 72,2 milhões 
para credores prioritários (idosos, doentes crôni-

cos ou pessoas com deficiência) e R$ 1,07 bilhão 
para os pagamentos que seguem a ordem cronoló-
gica. Para os precatórios da Prefeitura de São Paulo 
foram disponibilizados R$ 453,4 milhões: R$ 24,4 
milhões para prioridades, R$ 298 milhões para os 
pagamentos da ordem cronológica e R$ 131 milhões 
para acordos”, destaca o comunicado.

Fonte: Comunicação Social TJSP. Saiba mais neste 
link: https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoti-
cia=85020&pagina=3

DEPRE LIBEROU MAIS DE  
2,1 BILHÕES EM JUNHO
PARA PAGAMENTO DE

 PRECATÓRIOS
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CUIDADO: VARÍOLA DOS 
MACACOS RESTRINGE 
DOAÇÃO DE SANGUE

AA  triagem de doadores de sangue preocu-triagem de doadores de sangue preocu-
pa as autoridades sanitárias por causa do pa as autoridades sanitárias por causa do 
aumento de casos de varíola dos macacos aumento de casos de varíola dos macacos 

((MonkeypoxMonkeypox). Sob alerta da OMS, a Anvisa infor-). Sob alerta da OMS, a Anvisa infor-
ma que estão sendo tomadas medidas preventi-ma que estão sendo tomadas medidas preventi-
vas, apesar de não haver confirmação científica vas, apesar de não haver confirmação científica 
sobre a transmissão da doença por meio de san-sobre a transmissão da doença por meio de san-
gue, tecidos, células e órgãos.gue, tecidos, células e órgãos.

Quem foi infectado NÃO deve doar sangue até o 
desaparecimento dos sintomas e de lesões na pele. 
O prazo mínimo da restrição é de 21 dias após o iní-
cio dos sintomas. Pessoas que tiveram contato com 
infectados não devem doar sangue até 21 dias após 
o contato. A precaução também vale para contato 
com assintomáticos, pessoas que não apresentaram 
sintomas de febre e lesões na pele.

A varíola dos macacos é uma doença causada por 
vírus e transmitida pelo contato próximo com uma 
pessoa infectada e com lesões de pele. O contato 
pode se dar por meio de abraço, beijo, massagens, 
relações sexuais ou secreções respiratórias. A trans-
missão também ocorre por contato com objetos, 
tecidos (roupas, roupas de cama ou toalhas) e su-
perfícies que foram utilizadas pelo infectado. Não há 
tratamento específico, mas os quadros clínicos são 
leves e requerem cuidado e observação das lesões. 
O maior risco de agravamento acontece, em geral, 

para pessoas imunossuprimidas com HIV/AIDS, 
leucemia, linfoma, metástase, transplantados, pes-
soas com doenças autoimunes, gestantes, lactantes 
e crianças com menos de 8 anos de idade.

Estoques de sangue em baixa

Simultaneamente, as autoridades sanitárias pon-
tuam que o mês de julho é historicamente preocu-
pante para os estoques de sangue, com a queda do 
número de voluntários para doação em razão das 
férias escolares e das baixas temperaturas.

Neste momento, a Fundação Pró-Sangue de São 
Paulo atenta para os tipos sanguíneos em situação 
de emergência: o O negativo, AB negativo, B negati-
vo e O positivo.

Para doar, o candidato deve estar em boas condi-
ções de saúde e alimentado, ter entre 16 e 69 anos 
de idade, pesar mais de 50 Kg e levar documento de 
identidade original com foto recente.

A doação pode ser agendada e os candidatos 
devem buscar um dos postos mais perto de casa.

Outras informações e o endereço dos postos 
podem ser conferidas no site da fundação abaixo

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

Fonte: Agência Brasil

http://www.prosangue.sp.gov.br
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Valorizando a relação de transparência 
com os cidadãos por meio de sua área de 
Comunicação, a PMESP informa detalhes 

sobre uma ocorrência do último 12 de julho, que 
teve início por volta das 22:15, no bairro Industrial 
Anhanguera, em Osasco, região metropolitana de 
São Paulo, envolvendo várias equipes.

Policiais Militares do 20º BPM/M (Barueri) rece- 
beram, a princípio, informações de que crimino-
sos ocupando dois veículos haviam sequestra-
do uma pessoa. A equipe encontrou os suspei-
tos e tentou realizar uma abordagem na Rodovia 
Anhanguera, mas, em fuga, os criminosos come-
çaram a efetuar disparos de arma de fogo contra 
os PMs. “Conforme a ocorrência tomava contor-
nos mais graves, outras equipes da Polícia Militar, 
advindas de batalhões limítrofes com o de Barueri 
e Osasco, se deslocavam para tentar prender os 
criminosos”, detalha o informe.

Uma equipe do 26º BPM/M (Cajamar) avis-
tou, então, os veículos e tentou nova abordagem 
policial, sendo, da mesma forma, agredida com 
disparos contra os PMs. Equipes do 49º BPM/M 
(zona oeste da capital), 14º BPM/M (Osasco) e 
18º BPM/M (zona norte da capital) foram, em se-
guida, acionadas para atuarem na ocorrência até 
que os criminosos desembarcaram do veículo e 
fugiram para uma área de mata.

Uma equipe do 1º BPChq (ROTA) se deparou, 
na sequência, com um dos criminosos na região 

da mata, principiando um confronto. “O indivíduo 
foi ferido e socorrido por equipe do Resgate do 
Corpo de Bombeiros ao PS Regional de Osasco, 
onde morreu”, esclarece o comunicado.

Equipes do 18º BPM/M detiveram um segundo 
criminoso, que portava um fuzil. Uma equipe do 
14º BPM/M localizou outro fuzil, uma pistola e dois 
coletes balísticos abandonados. Os demais indiví-
duos fugiram.

“Os policiais não se feriram. A vítima do sequestro 
foi localizada ilesa e libertada. A ocorrência foi enca-
minhada para a Polícia Civil para providências de-
correntes. Em relação à morte do criminoso, àquele 
momento foi instaurado um Inquérito Policial-Militar 
(IPM) para a elucidação dos fatos. As investigações 
até o presente momento conduzidas pela Corre-
gedoria da Polícia Militar, após coleta de provas e 
evidências, apontaram para a representação pela 
prisão preventiva de três policiais da equipe da Via-
tura 91427, sendo um tenente e dois cabos, todos do 
1º Batalhão de Choque. O pedido foi acatado pela 
Justiça Militar e expedido o mandado de prisão que 
foi cumprido na data de ontem. Os policiais se en-
contram no Presídio Militar Romão Gomes. A Polícia 
Militar esclarece que as investigações prosseguem 
para esclarecimento cabal de todos os fatos”, finaliza 
o comunicado.

Fonte e foto: CCOMSOC – Centro de Comunicação 
Social da PMESP

SEQUESTRADORES EM SEQUESTRADORES EM 
FUGA DISPARAM CONTRAFUGA DISPARAM CONTRA

EQUIPES DE SEISEQUIPES DE SEIS
BATALHÕES DA PMESPBATALHÕES DA PMESP




