
Neste segundo semestre de 2022, a ADEPOM trabalha para receber os seus associados em encontros 
de confraternização, lazer, esporte e entretenimento. O objetivo é estreitar os laços da Família ADE-
POM, promovendo eventos com todas as medidas de proteção à saúde necessárias. O primeiro deles 

é o 21º Passeio Ciclístico, em 18 de setembro próximo, um domingo, com largada às 8 horas, após concen-
tração da Praça Heróis da FEB, em Santana, na capital paulista. 

 No dia 30 de outubro, é a vez do 
o 51º Café dos Veteranos e Pen-
sionistas, evento que fez enorme 
sucesso no mês de março passado, 
ao reunir os convidados pela primei-
ra vez no novo restaurante da as-
sociação, em São Paulo, na R. Dr. 
Rodrigo de Barros, 121, no bairro da 
Luz. Os associados participam gra-
tuitamente do evento, mediante ins-
crição por telefone ou pessoalmente.

No dia 19 de novembro, um 
sábado, a ADEPOM realiza seu 
segundo almoço temático de 
2022, brindando aos associados, 
seus familiares e amigos com um 
Almoço Árabe, regado por mui-
ta alegria, com música e dança, 
no Restaurante ADEPOM, que 
será especialmente decorado 
para receber a todos que adquiri-
rem seus convites (pagos) junto à 
Secretaria (11 3322-03333). 

19 de agosto de 2022 – www.adepom.org.br

news

FAÇA SUA INSCRIÇÃO PARA 
OS PRÓXIMOS EVENTOS

DA ADEPOM
Além das atividades programadas para acolher os associados na semana de aniversário da 

ADEPOM, de 23 a 25 de agosto (veja matéria na página quatro), três eventos importantes 
turbinam a agenda da nossa associação neste segundo semestre. Participe.

http://www.adepom.org.br
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As amadas de duas rodas são cada vez mais 
vistas nos grandes centros urbanos, onde 
o uso das bikes vem sendo ampliado como 

meio de transporte por diversos motivos, dentre eles: 
economia, fuga de engarrafamentos e adoção de es-
tilo de vida mais saudável. Pessoas de todas as ida-
des têm adotado a locomoção por meio das bicicle-
tas, nas grandes cidades, além das horas dedicadas 
às atividades esportivas, porque, no mundo todo, ao 
pedalarem elas se sentem mais livres em espírito, 
oxigenam o intelecto e, principalmente, ganham em 
qualidade de vida.

Segundo o Guia do Ciclista, da On Line Editora 
(2016), são diversas as razões pelas quais o andar 
de bicicleta é recomendado, destacando-se o au-
mento da disposição por causa da elevação da fre-
quência cardíaca e do crescimento da produção de 
endorfina, substância produzida pela glândula hipófi-
se, presente em nosso cérebro, cuja principal função 
é inibir a irritação e o estresse.

PEDALAR É UM ATO SAUDÁVEL 
DE AMOR QUE BENEFICIA O

CORPO E A MENTE
Para a terceira idade, pedalar oferece vantagens 

importantes para a saúde, contribuindo para comba-
ter a perda progressiva de massa muscular registra-
da com o avanço dos anos. É preciso, porém, aten-
tar para os cuidados que devem ser tomados sob 
orientação dos médicos (geriatras, de preferência), 
sob riscos controlados de acordo com as condições 
físicas de cada pessoa.

No próximo 18 de setembro, um domingo, ins-
pirada pelos benefícios do uso das bicicletas para 
o corpo e para a alma, a ADEPOM realizará a 21ª 
edição do seu tradicional Passeio Ciclístico anual, 
sob o tema “Pedalando pela saúde”. A concentra-
ção vai ser na Praça Heróis da FEB, em Santana, na 
capital paulista, com início do passeio às 8 horas.

Para animar ainda mais o 21º Passeio Ciclístico da 
ADEPOM, que conta com diversos apoiadores (veja 
anúncio na próxima página), a bicicleta mais enfeita-
da 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 confraternização tão esperado.

Quem doar dois quilos de alimentos não perecí-
veis no ato da inscrição, os quais serão repassados 
para entidades apoiadas pela ADEPOM, vai ganhar 
uma camiseta personalizada do evento.

Para se inscrever, basta acessar o link de cadas-
tramento http://adepomeventos.diapoio.com.br/ ou, 
se preferir, use o QR Code abaixo.

Participe. Venha ser feliz com a gente, porque, 
mais que uma associação, a ADEPOM é uma família, 
onde você e seus familiares são muito bem acolhi-
dos sempre! Mais informações podem ser obtidas na 
Secretaria da pelo fone (11) 3322-0333.

Fonte: Guia do Ciclista – 401 Di-
cas para pedalar corretamente, 
emagrecer e viver melhor. São 
Paulo: On Line Editora, 2016. 
Imagem: <a href='https://br.freepik.
com/fotos-vetores-gratis/silhueta-
-ciclista'>Silhueta ciclista foto cria-
do por jcomp - br.freepik.com</a>

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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NA SEMANA DE NA SEMANA DE 
ANIVERSÁRIO ANIVERSÁRIO 
DA ADEPOM, DA ADEPOM, 

OS PRESENTES OS PRESENTES 
SÃO PARA OSSÃO PARA OS
ASSOCIADOSASSOCIADOS

Participe das
atividades

Fundada 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 gratuitas, focadas em 
bem-estar e qualidade de vida. Também será sortea-
do um fim de semana na Praia Grande.

No próximo dia 23, teremos sessões de mas-
soterapia, 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 afe-
rição de pressão arterial, teste de glicemia, exames 
em balança de bioimpedância e limpeza de pele.

A Camerata do Corpo Musical da PMESP fará 
apresentações no nosso restaurante, 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,Venha comemorar conosco,
trazendo seus familiarestrazendo seus familiares

Para participar do sorteio que premiará o ganha-
dor com um fim de semana sem custos em aparta-
mento da ADEPOM na Praia Grande, o associado 
deve vir à sede (R. Dr. Rodrigo de Barros, 121, no 
bairro da Luz, na capital paulista), preencher um 
cupom e colocá-lo na urna instalada na Secretaria, 
entre 22 e 25 de agosto.

O nome do vencedor será conhecido na própria 
quinta-feira, 25/08, às 16:00, e divulgado em nossas 
redes sociais a partir do dia seguinte, 26/08.
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PMESP ABRE EDITAL PARA 
CONTRATAÇÃO DE

PROFISSIONAIS DE SAÚDE
De 18 de agosto a 20 de setembro estão aber-

tas as inscrições do concurso para Oficiais de 
Saúde, realizado com o intuito de preencher 

75 vagas na PMESP, nas especialidades a seguir:

• 2º Tenente Médico PM Estagiário – 41 vagas;
• Anestesiologia – 7 vagas;
• Cancerologia Clínica – 2 vagas;
• Cirurgia do Aparelho Digestivo – 1 vaga;
•  Geral – 2 vagas;
• Clínico Geral (Clínica médica + SPA) – 9 vagas;
• Endoscopia – 1 vaga;
• Especialista em cirurgia de coluna (Ortopedia e 

      Traumatologia ou Neurocirurgia) – 1 vaga;
• Hematologia e Hemoterapia – 1 vaga;
• Infectologia – 1 vaga;
• Medicina Física e Reabilitação – 1 vaga;
• Medicina Intensiva (UTI) – 4 vagas;

• Médico Generalista – 3 vagas;
• Nefrologia – 2 vagas;
• Neurologia Clínica – 1 vaga;
• Psiquiatria – 4 vagas;
• Urologia – 1 vaga;
• 2º Tenente Dentista PM Estagiário – 26 vagas;
• 2º Tenente Veterinário PM Estagiário – 2 vagas;
• 2º Tenente Farmacêutico PM Estagiário – 6 vagas.

O edital, publicado no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo, no último 13 de agosto, pode ser consul-
tado pelo link abaixo:

https://www.adepom.org.br/wp-content/uplo-
ads/2022/08/editoral_oficial_saude_2022.pdf

Os requisitos para ingresso, conforme dispõe a Lei 
Complementar nº 1.291, de 22 de julho de 2016, são:

– Ser brasileiro;
– Ter idade mínima de 17 anos;
– Ter idade máxima de 35 

(trinta e cinco) anos, exceto para 
quem já é Policial Militar;

– É permitido o uso de tatua-
gem, desde que sua simbologia 
não seja conflitante com os valo-
res policiais-militares e não faça 
alusão a condutas ilícitas;

– Estar quite com as obriga-
ções militares e eleitorais;

– Possuir boa saúde, higidez 
física, mental e perfil psicológico 
compatível com o cargo;

– Ter concluído o curso de ní-
vel superior de graduação ou ha-
bilitação legal correspondente.

Fonte e imagem: Comunicação 
Social PMESP

https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2022/08/editoral_oficial_saude_2022.pdf
https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2022/08/editoral_oficial_saude_2022.pdf
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SERVIÇO SOCIAL DA ADEPOM 
ORIENTA E APOIA

ASSOCIADOS DIARIAMENTE
Diariamente associados são atendidos 

por Raquel Vitiello, assistente social 
da ADEPOM, recebendo orientações e 

apoio a partir do diagnóstico de cada caso.

O associado Sd PM Felipe de Brito Carvalho 
recebeu, recentemente, um andador, em em-
préstimo para uso de sua esposa, Louide G. 
Guimarães Carvalho, com dificuldades para se 
locomover em razão de uma cirurgia no joelho 
(foto ao lado).

O Sd PM Carvalho é membro da Família 
ADEPOM desde junho de 2021.

Desejamos saúde revigorada e muita pros-
peridade aos associados assistidos, bem como 
aos seus familiares.




