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O 21º PASSEIO CICLÍSTICO
DA ADEPOM É NESTE

DOMINGO, 18 DE SETEMBRO
MAS AINDA DÁ TEMPO DE FAZER A SUA 

INSCRIÇÃO PELO FONE 11 3322-0333

Vem com a gente! Se você ainda não 
fez a sua inscrição para o 21º Passeio 
Ciclístico da ADEPOM, que aconte-

ce neste domingo, 18 de setembro, na capi-
tal paulista, ligue agora para a Secretaria, 
pelo fone 11 3322-0333. Venha curtir esta 
manhã esportiva em companhia de familia-
res e amigos, com concentração na Praça 
Heróis da FEB, no bairro de Santana. A largada 
será às 8h00, porém chegue antes para pegar 
sua camiseta personalizada, em troca da doa-
ção de dois quilos de alimentos não perecíveis. 

O evento será turbinado por promoções de 
empresas parceiras e apoiadores; sorteios de 
bicicletas e brindes; prêmios para a bicicleta mais 
enfeitada, para o participante mais jovem e para 
o mais idoso. A equipe da ADEPOM e dos colabo-
radores contratados estão planejando tudo para 
que a organização propicie segurança, suporte, 
conforto e muita satisfação para todos.

Não tem bike? Venha mesmo assim porque 
teremos empréstimos de bicicletas mediante pre-
enchimento de formulário para uso, sem custo, por 
ordem de chegada. Basta entrar na fila para pegar 
a sua bike e sair pedalando pela saúde.

As inscrições também podem ser feitas pelo link 
http://adepomeventos.diapoio.com.br/ ou apontado 
seu celular para o QR Code do anúncio ao lado.

http://www.adepom.org.br
http://adepomeventos.diapoio.com.br/ 
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SERVIÇO SOCIAL DA
ADEPOM ATENDE AOS

ASSOCIADOS DIARIAMENTE
De segundas as sexta-feiras, associados 

são atendidos pela assistente social da 
ADEPOM, Raquel Vitiello, recebendo orien-

tação e apoio, a partir do diagnóstico de cada caso, 
em nossa sede, na capital paulista, ou, quando ne-
cessário, nos locais de internação ou em suas pró-
prias residências por se encontrarem impedidos de 
se locomoverem.

Na foto ao lado, registramos o atendimento, 
recém-realizado, da associada Ridalma Aparecida 
Elias, que integra a Família ADEPOM desde 2003. 
Ela recebeu orientações, inclusive no campo ju-
rídico, além de encaminhamento, para fazer uma 
cirurgia de Catarata em condições de urgência.

Na foto abaixo, o associado veterano Cel PM 
Marco Antonio Medina Salsedo recebe a visita da as-
sistente social em sua residência, em São Paulo, onde 
se encontra acamado após uma cirurgia. Membro da 
Família ADEPOM desde 2004, ele foi agraciado com 
uma cadeira de rodas e uma cadeira de banho.

Desejamos saúde revigorada e muita prosperida-
de aos associados assistidos, bem como aos seus 
familiares. Contem sempre conosco!



Com mais de 200 mil alunos no Brasil, a Faculdade Unyleya, parceira da ADEPOM, está ofertando 
condições sensacionais para que nossos associados e seus dependentes façam uma Graduação ou 
uma Pós com descontos extremamente vantajosos na Educação a Distância. As ofertas estão ainda 

mais atraentes neste mês de setembro, quando a Unyleya completa 16 anos de existência!

Para usufruir do benefício, insira o código promocional ANIVERSARIOUNYLEYA ao fazer sua matrícula 
pelo link https://unyleya.edu.br. A Unyleya disponibiliza aos alunos uma plataforma 100% digital 24 horas, 
com atenção individual dos professores em todos os cursos.
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ASSOCIADOS DA ADEPOM
GANHAM DESCONTOS 

IMPERDÍVEIS NO
ANIVERSÁRIO DA UNYLEYA

https://unyleya.edu.br


O tradicional desfile cívico-militar de 7 de 
setembro da capital paulista foi realiza-
do, este ano,  na Av. Dom Pedro I, no 

Ipiranga, abrindo as comemorações do Bicen-
tenário da Independência do Brasil. Com a pre-
sença de autoridades, militares, entidades da 
sociedade civil e da população, o evento abri-
lhantou a manhã na data, festejando também a 
reinauguração do Museu do Ipiranga, após nove 
anos de reforma.

O desfile somou parcerias entre o Governo do 
Estado, a Marinha, o Exército, a Força Aérea Bra-
sileira e a Polícia Militar do Estado de São Paulo.
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SEÇÃO DE PICARIA E VOLTEIO 
DO RPMon ABRILHANTA

DESFILE DO BICENTENÁRIO 
DA INDEPENDÊNCIA EM

SÃO PAULO

Apesar da chuva ao longo do dia, o público 
lotou a região do Ipiranga para assistir ao desfile 
e, no início da noite, o show realizado do Parque 
da Independência em celebração à data.

A PMESP fez bonito participando do desfile 
na avenida, bem como do trabalho de manuten-
ção da ordem pública e policiamento ostensi-
vo no entorno, juntamente com a Guarda Civil 
Metropolitana. A apresentação da Banda do 
Corpo Musical da PMESP foi uma das grandes 
atrações do desfile, encerrado por integrantes 
da Seção de Picaria e Volteio do Regimento de 
Polícia Montada 9 de Julho.
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