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SSoldados da PMESP em formação tiveram um oldados da PMESP em formação tiveram um 
encontro com a ADEPOM, que, na semana encontro com a ADEPOM, que, na semana 
passada, esteve na ESSd (Escola Superior passada, esteve na ESSd (Escola Superior 

de Soldados), em Pirituba, na zona noroeste de São de Soldados), em Pirituba, na zona noroeste de São 
Paulo, para transmitir a eles informações relevantes Paulo, para transmitir a eles informações relevantes 
sobre a prática do associativismo, com destaque para sobre a prática do associativismo, com destaque para 
os serviços e benefícios ofertados pela nossa associa- os serviços e benefícios ofertados pela nossa associa- 
ção aos Policiais Militares do Estado de São Paulo, ção aos Policiais Militares do Estado de São Paulo, 
da ativa e veteranos, bem como aos seus familiares.da ativa e veteranos, bem como aos seus familiares.

Solidariedade, união, cooperação e objetivos Solidariedade, união, cooperação e objetivos 
comuns foram os principais conceitos abordados pelo comuns foram os principais conceitos abordados pelo 
Cel PM Edson, assessor da Presidência da ADEPOM, Cel PM Edson, assessor da Presidência da ADEPOM, 
em diálogo com os alunos, do qual também partici-em diálogo com os alunos, do qual também partici-
pou o gerente administrativo da nossa associação, pou o gerente administrativo da nossa associação, 
Vanderson Castilho, e a Dra. Patrícia, membro de Vanderson Castilho, e a Dra. Patrícia, membro de 
nossa equipe de advogados.nossa equipe de advogados.

ADEPOM VISITA A ESSd

O objetivo de encontros deste gênero é trans-O objetivo de encontros deste gênero é trans-
mitir informações importantes para os profissionais mitir informações importantes para os profissionais 
em fase de aprendizado e treinamento, também em fase de aprendizado e treinamento, também 
promovendo o trabalho que realizamos em defesa promovendo o trabalho que realizamos em defesa 
dos profissionais da Corporação, desde 1993, sob dos profissionais da Corporação, desde 1993, sob 
administração do nosso fundador e presidente, administração do nosso fundador e presidente, 
Cel PM Nogueira.Cel PM Nogueira.

Na foto acima, a entrada do auditório da ESSd,
onde o Cel PM Edson, assessor da Presidência,

fez uma apresentação sobre a ADEPOM
e outros temas relevantes sobre associativismo

para os alunos-soldados em formação

http://www.adepom.org.br
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OO  tradicional Passeio Ciclístico da ADEPOM tradicional Passeio Ciclístico da ADEPOM 
será realizado em 18 de setembro próximo, será realizado em 18 de setembro próximo, 
um domingo, contando com a parceria de um domingo, contando com a parceria de 

diversos apoiadores (diversos apoiadores (veja anúncio na página ante-veja anúncio na página ante-
riorrior), dentre eles a RVS Bike Shop, que possui três ), dentre eles a RVS Bike Shop, que possui três 
décadas de experiência no ramo, tendo sido funda-décadas de experiência no ramo, tendo sido funda-
da em 1994, no bairro da Mooca, na capital paulista.da em 1994, no bairro da Mooca, na capital paulista.

Realizado pela última vez em 2019, em razão Realizado pela última vez em 2019, em razão 
da pandemia, o evento reunirá, em sua 21ª edição, da pandemia, o evento reunirá, em sua 21ª edição, 
associados, amigos, colaboradores, convidados, associados, amigos, colaboradores, convidados, 
autoridades e imprensa, com concentração às 8h na autoridades e imprensa, com concentração às 8h na 
Praça Heróis da FEB, em Santana, na capital paulista.Praça 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.seta personalizada para participar.

A RVS Bike Shop já está cuidando de todo A RVS Bike Shop já está cuidando de todo 
planejamento operacional do evento. Equipes de planejamento operacional do evento. Equipes de 
monitores da empresa acompanharão os partici-monitores da empresa acompanharão os partici-
pantes desde a concentração, onde será montada pantes desde a concentração, onde será montada 
uma oficina móvel para reparos de emergências uma oficina móvel para reparos de emergências 
nas bikes dos inscritos, sem custo. Um caminhão nas bikes dos inscritos, sem custo. Um caminhão 
também estará à disposição para retirar do trajeto, também estará à disposição para retirar do trajeto, 
com segurança, bikes que tiverem problemas mais com segurança, bikes que tiverem problemas mais 
sérios, transportanto seus proprietários ou locatá-sérios, transportanto seus proprietários ou locatá-
rios em vans até o ponto da chegada.rios em vans até o ponto da chegada.

21º PASSEIO CICLÍSTICO
 DA ADEPOM CONTARÁ 

COM A EXPERIÊNCIA E O
PROFISSIONALISMO DA

RVS BIKE SHOP 

 Para alegrar ainda mais o Passeio Ciclístico, a  Para alegrar ainda mais o Passeio Ciclístico, a 
bicicleta mais enfeitada vai ser premiada, assim bicicleta mais enfeitada vai ser premiada, assim 
como o participante mais idoso e o mais jovem. Ha-como o participante mais idoso e o mais jovem. Ha-
verá também sorteios de bicicletas e brindes, além verá também sorteios de bicicletas e brindes, além 
de muita diversão ao longo desse dia de confraterni-de muita diversão ao longo desse dia de confraterni-
zação tão esperado.zação 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 pu-se preferir, use o QR Code do anúncio do evento pu-
blicado na página anterior.blicado na página anterior.

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.

Uma oficina móvel da RVS Bike Shop será montada na
concentração para prestar serviços aos participantes

http://adepomeventos.diapoio.com.br/
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DSA/CG COMPLETA
59 ANOS DE EXISTÊNCIA

NNa última semana, recebemos a honrosa visita a última semana, recebemos a honrosa visita 
da Cb PM Elisangela e do Sgt PM Herberte, da Cb PM Elisangela e do Sgt PM Herberte, 
ambos recepcionados pelo Cel PM Edson, ambos recepcionados pelo Cel PM Edson, 

assessor da Presidência da ADEPOM, e pela cola-assessor da Presidência da ADEPOM, e pela cola-
boradora Sandra, do nosso time de Consultoria.boradora Sandra, do nosso time de Consultoria.

Eles integram o Departamento de Suporte Eles integram o Departamento de Suporte 
Administrativo do Comando Geral (DSA/CG), que em Administrativo do Comando Geral (DSA/CG), que em 
28 de julho celebrou seu 59º aniversário. Para par-28 de julho celebrou seu 59º aniversário. Para par-
ticipar das comemorações, a ADEPOM presentou o ticipar das comemorações, a ADEPOM presentou o 
DSA/CG com gêneros alimentícios.DSA/CG com gêneros alimentícios.

A Família ADEPOM e nosso presidente, Cel PM A Família ADEPOM e nosso presidente, Cel PM 
Nogueira, parabenizam toda a equipe do DSA/CG Nogueira, parabenizam toda a equipe do DSA/CG 
pelo aniversário e pelo importantíssimo trabalho pelo aniversário e pelo importantíssimo trabalho 
realizado diuturnamente, sempre com eficácia e realizado diuturnamente, sempre com eficácia e 
eficiência. Parabéns!eficiência. Parabéns!

MAIS UM BEBÊ VEM AO 
MUNDO EM PARTO

REALIZADO POR PMs
Em trabalho de parto e sem tempo hábil para 

chegar ao hospital, uma mulher de origem 
haitiana foi socorrida, na tarde do último 

domingo, 31 de julho, por Policiais Militares do 
7º BPM/M, no bairro Liberdade, na capital paulista.

A equipe foi acionada pelo COPOM e, no local, 
ao constatar que a gestante não poderia mais ser 
locomovida, deram início aos procedimentos até a 
chegada do Corpo de Bombeiros.

Policiais e bombeiros fizeram conjuntamente o 
parto da mulher, que deu à luz um menino, sen-
do ambos conduzidos, em seguida, ao Hospital 
Ipiranga para atendimento especializado.

A Família ADEPOM parabeniza a atuação das 
equipes nesta ocorrência, bem como a mamãe e seu 
bebê, que puderam contar com o apoio da PMESP 
em momento de urgência.

Fonte e foto: Blog da PMESP (Comunicação 
Social PMESP)
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A área de Serviço Social da ADEPOM tem 
recebido inúmeros elogios, nos últimos 
meses, em razão dos esforços redobrados 

que tem empreendimento para atender às solici-
tações dos associados em situação de vulnerabi-
lidade em decorrência de crises financeiras.

Um dos testemunhos do apoio ofertado pela 
ADEPOM aos associados é dado por Priscila Batista 
que, recentemente, recebeu em nome de sua mãe, 
Marlene Batista de Mota, uma cadeira de banho, 
entregue a ela pelo nosso gerente administrativo, 
Vanderson Castillo (foto ao lado).

Marlene é pensionista e membro integrante da 
Família ADEPOM desde 2017.

ADEPOM DOA MAIS UMAADEPOM DOA MAIS UMA
CADEIRA DE BANHOCADEIRA DE BANHO




