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VEM AÍ O 51º CAFÉ DOS
VETERANOS E PENSINISTAS

GRATUITO DA ADEPOM
CONFIRME SUA PRESENÇA ATÉ 6/10

PELO FONE 11 3322-0333

A ADEPOM vai realizar no dia 8 de outubro, 
sábado, o 51º Café dos Veteranos e Pen-
sionistas, a partir das 8:30, em sua sede em 

São Paulo, na R. Dr. Rodrigo de Barros, 121, no 
bairro da Luz. O evento é organizado para promo-
ver momentos de confraternização, reunindo nos-
sos associados e os amigos por eles convidados.

Não há venda de convites. A participação é 
gratuita, mas é preciso confirmar presença até o 
dia 6 de outubro, pelo fone (11) 3322-0333.

Este ano, o delicioso café da manhã também 
será animado por sorteios de brindes, mas, para 
concorrer aos prêmios, os participantes devem 
entregar na recepção uma lata ou um pacote 
de leite pó, contribuindo com a campanha da 
ADEPOM em auxílio a crianças e idosos em situa- 
ção de vulnerabilidade.

Durante o evento, a Família ADEPOM estará 
a postos para transmitir informações sobre leis 
e projetos de interesse dos Policiais Militares 
do Estado de São Paulo, com plantão dos nos-
sos consultores jurídicos. Basta participar para 
saber como conquistar esses benefícios.

Música e muita descontração, além das gu-
loseimas saborosas, prometem transformar 
o sábado num dia muito alegre e especialís-
simo para todos os presentes, em ambien-
te aconchegante e espaçoso: o Restaurante 
ADEPOM, sucesso no bairro da Luz.

Não perca esta oportunidade de estar ao lado 
de pessoas queridas, compartilhando atenção 
e carinho. Vem ser feliz com a gente e traga um 
amigo, porque com a ADEPOM você tem seu 
bem-estar garantido e ganha sempre!

http://www.adepom.org.br
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O 21º Passeio Ciclístico da ADEPOM, realizado neste domingo, 18 de setembro, na capital paulista, 
lotou a região da Praça Heróis da FEB, em Santana, onde cerca de 1.500 mil pessoas estiveram 
presentes, dentre mais de 1.200 ciclistas inscritos no evento, além dos seus convidados.

Sob iniciativa do presidente e fundador da ADEPOM, Cel PM Nogueira, o evento contou com diver-
sos apoiadores, dentre eles: Polícia Militar do Estado de São Paulo, CET – Companhia de Engenharia de 
Tráfego, Guarda Civil Metropolitana, Secretaria de Esporte e Lazer da cidade de São Paulo, redes de far-
mácias Drogasil e Droga Raia, RVS Bike Shop, Tembici, Amplius Bandeirante Corretora de Seguros, Super-
mercados St Marche e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia.

A alegria contagiante dos participantes transformou o 21º Passeio Ciclístico da ADEPOM num evento 
inesquecível, turbinado por sorteios de bicicletas, brindes e prêmios concedidos ao participante mais jovem, 
ao participante mais idoso e à bicicleta mais enfeitada, num domingo lindamente ensolarado.

O sucesso foi tão grande que incentivou a organização a anunciar a realização do 22º Passeio Ciclístico 
da ADEPOM, que em 2023 acontecerá, na capital paulista, no mês de maio. Aguarde por mais informações 
para não perder a chance de se inscrever e curtir mais um passeio conosco, porque com a ADEPOM, você 
é feliz e ganha sempre.

Confira, abaixo, alguns momentos registrados durante o 21º Passeio Ciclístico da ADEPOM e, na página 
seguinte, a relação de participantes premiados.
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21º PASSEIO CICLÍSTICO 
DA ADEPOM REÚNE MAIS 

DE 1.200 CICLISTAS
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OS PREMIADOS DO
21º PASSEIO CICLÍSTICO 

DA ADEPOM
No 21º Passeio Ciclístico da ADEPOM, 19 par-

ticipantes, além de curtirem o dia, festejaram 
os prêmios recebidos, sob os aplausos da ga-

lera presente, que lotou a Praça Heróis da FEB, no 
bairro de Santana, na capital paulista, durante toda 
a manhã, como pode ser conferido pelas gravações 
feitas ao vivo e publicadas em nossa página no 
Facebook (http://www.facebook.com/adepom).

A bicicleta mais enfeitada, eleita pelo público, 
foi a do Sr. José Batista Pereira, que ganhou como 
prêmio um voucher de R$ 150,00 para consumo no 
suprmercado St Marche. O mesmo prêmio foi entre-
gue ao participante mais idoso, Sr. José Gonçalves 
Saesa (83 anos), e à participante mais jovem, Maria 
Eduarda Menezes dos Santos (4 anos).

Nosso parceiro Áquario de São Paulo sorteou en-
tre os participantes dois passaportes valendo dois 
ingressos para visitas às suas instalações, no bairro 
do Ipiranga, e a ganhadora foi Carolina de Irema.

Cinco participantes ganharam da ADEPOM uma 
bike novinha para pedalarem pelo mundo e, claro, 
continuarem abrilhantando nossos eventos. Os feli- 
zardos foram: Antonio Carlos Costa, Mário Pena 
Urso, Roberto da Concrição de Oliveira, José Ailton 
Cardoso e Michel Brasileiro Costa.

A RVS Bike Shop, empresa parceira da ADEPOM 
turbinou as premiações com cinco vouchers de 
R$ 200,00 e cinco de R$ 1.000,00 para serem uti-
lizados em compras em sua loja, na Rua Siqueira 
Bueno, 1.643, no bairro da Mooca, em São Paulo.

Os vouchers de R$ 200,00 da RVS Bike Shop 
foram sorteados para: Alzira Dioneia Gewehr, Adil-
son Vargas Donha, Gilvan de Oliveira, Maria Tecula 
Bispo Siqueira e José Eugênio Ricardo Filho.

Os vouchers de R$ 1.000,00 da RVS Bike Shop 
foram recebidos por Osmar Fernandes Costa, Os-
valdo Amario de Souza, Claudio Baptista do Nasci-
mento, Manoel Rodrigues da Silva e Dorival Moretti.

A Família ADEPOM agradece imensamente a 
todos aqueles que curtiram este evento es-
portivo conosco, realizado sob o estímulo e o 
planejamento empreendedor do nosso presi-
dente e fundador, Cel PM Nogueira. No tercei-
ro domingo de maio de 2023 estaremos nova-
mente juntos para mais um Passeio Ciclístico 
ADEPOM Pedalando pela Saúde!

A família daA família da
pequena Mariapequena Maria

Eduarda adorou o Eduarda adorou o 
voucher do St Marchevoucher do St Marche

O Sr. José Batista Pereira O Sr. José Batista Pereira 
foi premiado porfoi premiado por

participar do evento com participar do evento com 
a bike mais enfeitada, sob  a bike mais enfeitada, sob  
voto do público presente voto do público presente 

http://www.facebook.com/adepom
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PMS DO 33º BPM/M E SEUS
FAMILIARES DOAM ROUPAS E 

COBERTORES EM CARAPICUÍBA
Uma campanha realizada por Policiais Militares 

do 33º BPM/M, envolvendo seus familiares 
e amigos, arrecadou agasalhos, cobertores 

e outros itens de vestuário para serem doadas à 
população em situação de vulnerabilidade.

A entrega das peças arrecadas foi feita por uma 
equipe do 33º BPM/M à Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Casa Maia, em Carapicuíba, re-
gião metropolitana de São Paulo

A Família ADEPOM parabeniza os profissionais 
do 33º BPM/M pela iniciativa, declarando, mais uma 
vez, que sente muito orgulho de trabalhar diariamen-
te em defesa dos interesses dos Policiais Militares 
do Estado de São Paulo. Contem sempre conosco!

Fonte e imagem: Comunicação Social da PMESP 
(Blog da PMESP)
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