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PRESIDÊNCIA E DIRETORIA 
CELEBRAM ANIVERSÁRIO 
DE 29 ANOS DA ADEPOM

Em homenagem a Duque de Caxias, comandan-
te do Exército e ministro de Guerra do governo 
de Dom Pedro II, em 25 de agosto, data de seu 

nascimento (1803-1880), o Brasil celebra o Dia do Sol-
dado. Na ADEPOM, a alegria é multiplicada nesse dia 
porque 25 de agosto também é a data da nossa fun-
dação. Em 2022, completamos 29 anos de existência, 
sob administração e presidência do nosso fundador, 
Cel PM Nogueira. E tivemos a honra de receber, no 
Restaurante ADEPOM, o Coral Masculino do Corpo 
Musical da PMESP. Foi maravilhoso! Conosco, eles 
cantaram “Parabéns”, prestigiando os associados pre-
sentes, a Diretoria e a Presidência da ADEPOM.

 No decorrer desses 29 anos, a ADEPOM cresceu, 
tornando-se uma das mais respeitadas associações 
em defesa da categoria. Com ética e profissionalismo, 
além de lutar por melhores salários e condições de 
trabalho dos PMs, a ADEPOM oferece um leque de 
benefícios e serviços aos associados literalmente de 
fazer inveja, continuamente firmando parcerias para 
propiciar a vocês convênios com diferenciais positivos 
e economia em todos os setores de consumo.

http://www.adepom.org.br
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Acharmosa e desejada linha de produtos Mary Kay presen-
teou as associadas, na semana de aniversário de 29 anos da 
ADEPOM, com sessões de maquiagem, dicas de beleza e 

brindes. Foi show!. Quem participou das atividades amou. Na Clínica 
Muldisciplinar ADEPOM, os associados também ganharam de presente, 
em celebração à data, sessões de massoterapia para relaxar, aliviando 
o stress. Se você perdeu, lembre de agendar sua visita à nossa clínica, 
para usufruir dos benefícios ofertados, pelos fones (11) 3322-0333, em 
São Paulo, e (13) 3273-1100, em Santos.

MARY KAY PRESENTEIA
ASSOCIADOS COM BRINDES
 E SESSÕES DE MAQUIAGEM

A Mary Kay é uma empresa de
origem norte-americana, de grande 

sucesso no Brasil, que comercializa sua 
linha de  produtos através de

consultores de beleza. Sua maior
fábrica fica em Dallas, no Texas (EUA)



Asemana de aniversário da ADEPOM 
homenageou os associados com a pre-
sença, na sede em São Paulo, das redes 

de farmácias Drogasil e Droga Raia, prestando 
serviços de saúde gratuitos, dentre eles aferição 
de pressão arterial, testes de glicemia, exames 
em balança de bioimpedância e até limpeza de 
pele. O presidente da ADEPOM, Cel PM Noguei-
ra (foto ao lado) aproveitou a oportunidade para 
fazer os exames dele e agradecer aos parceiros 
em nome dos associados. Adriana Pereira, repre- 
sentante da área de vendas e negócios das duas 
redes, está na foto abaixo, à direita, ao lado da 
secretária da Presidência, Carol Anjos. Todos os 
associados adoraram o atendimento recebido.
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DROGASIL E DROGA RAIA 
PRESTAM SERVIÇOS DE 

SAÚDE GRATUITOS NA SEDE 
DA ADEPOM EM SÃO PAULO



Aganhadora do sorteio de um fim de sema-
na em apartamento da ADEPOM na Praia 
Grande, promovido em celebração ao ani-

versário de 29 anos da associação, foi a pensionis-
ta Jurema Baldini, 65 anos, moradora do município 
de Caieiras, região metropolitana de São Paulo. Ela 
é associada desde agosto de 2019. A urna conten-
do os cupons preenchidos por todos os associados 
que visitaram a ADEPOM entre 22 e 25 de agosto 
estava na Secretaria da sede. O sorteio foi realiza-
do pelo gerente administrativo Vanderson Castillo 
(foto), sob fiscalização do associado e assessor 
da Presidência Cel PM Edson. A Família ADEPOM 
parabenizada a ganhadora e agradece pela visita. 
"Parabéns. Conte conosco sempre", declara o pre-
sidente e fundador da ADEPOM, Cel PM Nogueira.
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ASSOCIADA DE CAIEIRAS 
GANHA FIM DE SEMANA NA 

PRAIA GRANDE EM SORTEIO 
DE ANIVERSÁRIO DA ADEPOM
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Caros associados, estamos cientes de 
que criminosos estão entrando em 
contato com alguns de vocês, inte-

grantes de ações judiciais, por meio de núme-
ros de WhatsApp, em ação de golpes financei-
ros já denunciado às autoridades, os quais os 
informam falsamente de que os pagamentos de 
precatórios foram liberados, acrescentando que, 
para os receber, vocês devem antes fazer um 
depósito na conta bancária deles.

Não caiam nesse golpe. A ADEPOM não co-
bra para liberar os pagamentos dos valores em 
ações ganhas. Associados não são devedores 
de valores antecipados por ganho de ações.

Nesse tipo de golpe, criminosos estão se fa-
zendo passar por advogados do Depto. Jurídico 

da ADEPOM, bem como por profissionais dos 
escritórios de advocacia parceiros. Por isso, 
muito cuidado.

Antes de tomar qualquer decisão ao rece-
ber informações sobre ações ganhas, entre em 
contato diretamente conosco pelos telefones 
(11) 3322-0333, em São Paulo. Para falar com 
Regional Santos, ligue pelo (13) 3273-1100.

Se preferir, consulte-nos pelos e-mails:
secretaria@adepom.com.br
adepom@adepom.com.br

Agradecemos aos nossos associados pela 
compreensão e recomendamos que, além de 
ignorarem contatos dessa natureza, denunciem 
os criminosos imediatamente.

ALERTA DE GOLPES
EM NOME DA ADEPOM
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21º PASSEIO CICLÍSTICO
DA ADEPOM: O QUE VESTIR?
É claro que todos querem ficar bonitos na foto 

sentandos num selim de bicicleta, mas, antes 
de mais nada, ao pensar em pedalar é preciso 

garantir o conforto e a segurança. No ciclismo profis-
sional, crescem os investimentos em tecnologias que 
viabilizam a confecção de roupas que ajudam no en-
frentamento de diversas situações, seja no campo, nas 
montanhas ou em vias urbanas. De longe avistamos 
um ciclista em sua bike, tamanho é o destaque das pe-
ças de roupas específicas que eles usam para obterem 
bom desempenho. Todavia, o ciclismo amador também 
não pode se descuidar da vestimenta, porque, além da 
segurança, as roupas usadas em passeios de bike po-
dem aumentar ou diminuir o prazer da atividade. Con-
fira as dicas que listamos a seguir para curtir conosco o 
21º Passeio Ciclístico da ADEPOM, que será realizado 
em 18 de setembro próximo, um domingo, a partir das 
8 horas, com concentração na Praça Heróis da FEB, no 
bairro de Santana, na capital paulista. 

Roupas Íntimas
Homens, deixem suas cuecas em casa. Usem so-

mente a bermuda própria para ciclismo, com reforço 
acolchoado entre as perdas, ou algo que gere o mesmo 
efeito. Porque a costura da cueca pode machucar e até 
assar a pele. Mulheres também podem deixar a roupa 
íntima em casa. Dependendo da calcinha, o efeito incô-
modo é o mesmo e, no caso dos seios, a recomenda-
ção é substituir o sutiã por um top de ginástica.

Bermuda e camiseta
Escolha uma bermuda de material leve, embora re-

sistente, que não acumule suor e propicie praticidade 
ao pedalar. Os ciclistas dão preferência às bermudas 
que aderem ao corpo porque elas facilitam o movimen-
to e não enroscam no selim. As camisetas também 
costumam seguir o padrão colado ao corpo, cortando 
o vento e possibilitando maior velocidade. Mas, a pas-
seio, cai bem uma camiseta padrão, confortável, de 
mangas curtas ou compridas. Uma dica valiosa é usar 
a camiseta colada ao corpo por baixo da camiseta per-
sonalizada do passeio, em busca de segurança, con-
forto e, ao mesmo tempo, inclusão ao grupo.

Meias
Sem meias fica mais difícil, porque elas ajudam a 

impedir que sujeiras se acumulem entre os dedos dos 
pés durante as pedaladas, portanto, protegem, além de 
diminuir o atrito provocado pelo contato com o calçado.

Sapatilhas e tênis
Fabricadas em materiais resistente e com sistema 

para uso com pedal de encaixe, as sapatilhas espe-
cíficas para ciclismo potencializam o uso da energia 
das pernas. Contudo, calçados que tenham a sola forte 
também são indicados. Ao optar pelo tênis, deve-se es-
colher um modelo com boa tração e aderência ao pedal 
por conforto e segurança.

Bonés, gorros e cabelos presos
Se estiver frio, um gorrinho é uma excelente opção 

contra o ventinho gelado nas orelhas. Para o sol, a reco-
mendação é sempre a proteção do boné. E para quem 
tem cabelos compridos, o ideal é pedalar com os mes-
mos presos, evitando que fios soltos impeçam a visão.

Cores sem bijuterias e joias
Mesmo durante o dia, cores de destaque, como as 

cítricas, contribuem para que o ciclista se torne mais 
visível, destacando-o no trânsito quando as pedaladas 
são em espaço urbano. Colares, pulseiras e brincos 
muito grandes não se adequam à atividade, pois po-
dem enganchar na bicicleta ou em outros acessórios 
que o ciclista esteja utilizando.

Gostou das dicas? É fácil se sentir bem prepara-
do, não é? Então faça sua inscrição pelo link http://
adepomeventos.diapoio.com.br/ ou por meio do QR 
Code do anúncio na próxima página. Quem doar 
dois quilos de alimentos não perecíveis no ato da 
inscrição vai ganhar uma camiseta personalizada do 
evento. Mais informações pelo fone (11) 3322-0333.

Referências: Nomad Sports e Guia do (On Line Editora)

http://adepomeventos.diapoio.com.br/
http://adepomeventos.diapoio.com.br/





