
F undada em 25 de agosto de 1993 pelo Coronel PM 
Nogueira, nosso presidente, a ADEPOM completa 29 
anos em 2022 e, para celebrar a data, vai presentear os 

associados e seus familiares com uma série de atividades gra-
tuitas, focadas em bem-estar e qualidade de vida. Também será 
sorteado um fim de semana na Praia Grande.

No próximo dia 23, teremos sessões 
de massoterapia, sem custo, na Clínica 
Multidisciplinar ADEPOM e consultoras 
da Mary Kay, oferecendo sessões de 
maquiagens e brindes aos associados.

No dia 24 de agosto, uma equipe da 
Droga Raia e Drogasil estará em nossa 
Clínica Multidisciplinar para ofertar aos 
associados e seus dependentes aferição 
de pressão arterial, teste de glicemia, balança de bioimpedância e limpeza de pele.

A Camerata do Corpo Musical da PMESP fará apresentações, a partir das 12:30, 
no dia 25 de agosto, em celebração à data, promovendo a confraternização entre os 
associados, os quais, durante toda a semana, serão recebidos com muito carinho e 
mimos pela Família ADEPOM. Venha comemorar conosco, trazendo seus familiares.
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VEM AÍ O ANIVERSÁRIO 
DE 29 ANOS DA ADEPOM
PARTICIPE DAS FESTIVIDADES

Para participar do sorteio que premiará o 
ganhador com um fim de semana sem custos 
em apartamento da ADEPOM na Praia Gran-
de, o associado deve vir à sede (R. Dr. Rodri-
go de Barros, 121, no bairro da Luz, na capital 
paulista), preencher um cupom e colocá-lo na 
urna instalada na Secretaria. O nome do ven-
cedor será conhecido na própria quinta-feira, 
25/08, às 16:00, e divulgado em nossas redes 
sociais a partir do dia seguinte, 26/08.

A Camera do Corpo Musical da PMESP estará em nossa sede no diaA Camera do Corpo Musical da PMESP estará em nossa sede no dia
25 de agosto, em celebração ao aniversário de 29 anos da ADEPOM25 de agosto, em celebração ao aniversário de 29 anos da ADEPOM

http://www.adepom.org.br
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O s Heróis da Força Expedicionária Brasilei-
ra (FEB) que lutaram na Segunda Guer-
ra Mundial dão nome a uma lindíssima 

praça, localizada no bairro de Santana, na zona 
norte da capital paulista, onde tradicionalmente 
são realizados eventos importantes do calendá-
rio da cidade. Além do Monumento aos Heróis da 
FEB, também está instalada no entorno da praça 
a 16ª Delegacia do Serviço Militar/4º CSM.

Pela importância do local, bem como pela facilida-
de de acesso por meio de transportes públicos e de 
carro, a concentração do 21º Passeio Ciclístico da 
ADEPOM, com a partida às 8 horas de 18 de setembro, 
um domingo, será na Praça Heróis da FEB, onde os or-
ganizadores estarão a postos para receber os inscritos.

Para abrilhantar o Passeio Ciclístico, a bicicle-
ta mais enfeitada vai ser premiada, assim como o 
participante mais idoso e o mais jovem. Haverá 
também sorteios de bicicletas e brindes, além de 
muita diversão ao longo desse dia de confraterniza-
ção tão esperado.

A CONCENTRAÇÃO DO
21º PASSEIO CICLÍSTICO 

DA ADEPOM SERÁ NA
PRAÇA HERÓIS DA FEB

A realização do evento conta com o apoio de 
diversas empresas e instituições, dentre elas: Institu-
to Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 
Paulo; RVS Bike Shop; redes de farmácias Drogasil e 
Droga Raia; Guarda Civil Metropolitana; e Secretaria 
de Esporte e Lazer da Prefeitura de São Paulo. 

Para se inscrever, basta acessar o link de cadas-
tramento http://adepomeventos.diapoio.com.br/ ou, 
se preferir, use o QR Code inserido no anúncio na 
página seguinte. Mais informações na Secretaria da 
ADEPOM pelo fone (11) 3322-0333.

Praça Heróis da FEB, no bairro de Praça Heróis da FEB, no bairro de 
Santana, zona norte de São PauloSantana, zona norte de São Paulo

Crédito: Exército Brasileiro (www.eb.mil.br)Crédito: Exército Brasileiro (www.eb.mil.br)

O 20º Passeio Ciclístico da ADEPOM foi realizado em 2019.O 20º Passeio Ciclístico da ADEPOM foi realizado em 2019.
Em razão da pandemia, este tradicional evento anual da nossa associação não pôde ser realizado em 2020 e 2021Em razão da pandemia, este tradicional evento anual da nossa associação não pôde ser realizado em 2020 e 2021

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
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FELIZ DIA DOS PAIS!
A ADEPOM deseja a todos os Pais e Filhos laços eternos de fraternidade,

com muito amor neste domingo especial, dia 14 de agosto de 2022.

Que as famílias unidas continuem fortalecidas em busca de seus ideais! 

Que os projetos em realização sejam abençoados por Deus! 

E que o espírito de solidariedade esteja presente para que todos participem, diariamente, 
da construção de um mundo melhor.

Aos Pais e Filhos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, nossa sincera e carinhosa homenagem!

Sabemos que a trajetória não é fácil, que os obstáculos surgem no caminho, mas
também acreditamos que jamais faltarão exemplos heroicos deixados pelos nossos antepassados

e frutos da atualidade, todos a iluminarem, como guias, a jornada daqueles que entregam
suas vidas à proteção e à defesa da sociedade.

Suporte, exemplo e amor!

Eis a missão de um pai diante dos filhos.
Eis a missão dos PMs diante dos cidadãos, de todas as idades.

Obrigado, Pais da PMESP, amigos, heróis, luzes no caminho!
Obrigado por atuarem, em nosso cotidiano, como um espelho que reflete a imagem do Senhor!

Pai é sinônimo de amor, inspiração e proteção!Pai é sinônimo de amor, inspiração e proteção!
Feliz Dia dos Pais àqueles que cumprem a missão de fazer

nossos sonhos seguirem em frente, fortalecendo-nos diariamente 
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FAMÍLIA ADEPOM CELEBROU
 O DIA DO ADVOGADO

Disse o filósofo Voltaire: “A mais bela função da humanidade é a de administrar a jus-
tiça”. Eis porque uma das mais belas profissões é a advocacia, sendo sua principal 
atividade representar e defender os interesses de clientes com base nas leis vigentes 

do país. Neste 11 de agosto, comemoramos o Dia do Advogado no Brasil e, por tudo que re-
presentam esses profissionais na luta pelo bem da sociedade em geral, os saudamos mereci-
damente, com respeito e admiração.

A origem do Dia do Advogado está associada à criação dos primeiros cursos de Direito no 
Brasil. A primeira Constituição Brasileira foi outorgada por Dom Pedro I, Imperador, em 1824, 
contendo disposições sobre os cidadãos, os poderes (Legislativo, do Imperador e Judicial), a 
administração e a economia das províncias. Com novas normas, foi preciso imbuir profissionais 
de conhecimentos para supervisioná-las e aplicá-las. Por isso, Dom Pedro I, no dia 11 de agosto 
de 1827, criou os dois primeiros cursos de Direito do Brasil: um no Largo São Francisco, na ca-
pital paulista, e outro em Olinda, no Recife.

Os cursos de Direito em nosso país moldaram toda a nossa sociedade e o pensamento até 
o início do século XX. Você sabia que há importantes nomes da cultura e literatura que são 
bacharéis em Direito, como Castro Alves, Sílvio Romero e Gonçalves Dias?

O advogado sempre foi um profissional de enorme prestígio social, afinal, a advocacia é 
uma das profissões mais antigas da humanidade e, como todos sabem, essencial para o 
desenvolvimento da sociedade.

A Família ADEPOM tem o prazer de conviver, diariamente, com um grupo de renomados 
advogados, que constituem o nosso Departamento Jurídico, sempre a serviço da defesa dos 
interesses dos Policiais Militares do Estado de São Paulo. Eles desenvolvem um trabalho 
de extrema importância para os nossos associados, com ética, lisura, proatividade e muito 
otimismo na defesa de cada causa.

Aos advogados da ADEPOM, aos advogados dos escritórios parceiros, aos advogados de 
todo o Brasil, nossos parabéns pela celebração da data e os mais sinceros desejos de êxito 
profissional ao longo de toda carreira!
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VOLUNTARIADO REMUNERADO É 
APROVADO PARA RESERVISTAS 
DAS  FORÇAS ARMADAS NA PM 

E NOS BOMBEIROS
A Comissão de Relações Exteriores e de De-

fesa Nacional da Câmara dos Deputados 
aprovou o Projeto de Lei que autoriza a 

Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros a incorporar 
reservistas das Forças Armadas, homens e mulhe-
res, na prestação de serviço voluntário remunerado 
em todo o País.

De acordo com o texto aprovado, os reservistas 
incorporados deverão ter mais de 18 anos e pode-
rão atuar em serviços administrativos, de saúde e na 
defesa civil, além de outras atividades posteriormen-
te definidas, vedados, sob qualquer hipótese, nas 
vias públicas, o porte ou o uso de armas de fogo e o 
exercício do poder de polícia.

O substitutivo, apresentado pelo relator, deputado 
Cel Armando (PL-SC), altera a Lei 10.029/00, que 
trata do serviço voluntário remunerado na PM e nos 
bombeiros, limitando a oferta a 20% do efetivo. Ori-
ginalmente, a proposta previa a atuação de reser-
vistas no policiamento comunitário preventivo, o que 
atualmente é proibido.

A proposta tramita em caráter conclusivo e ainda 
será analisada pelas comissões de Segurança Pú-
blica e Combate ao Crime Organizado; e de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania.

Fonte: Agência Câmara de Notícias
Foto: Comunicação Corpo de Bombeiros PMESP




