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CCom muito entusiasmo, O Cel PM Nogueira om muito entusiasmo, O Cel PM Nogueira 
falou aos presentes, durante o 51º Café dos falou aos presentes, durante o 51º Café dos 
Veteranos e Pensionistas, sobre as realiza-Veteranos e Pensionistas, sobre as realiza-

ções e conquistas da ADEPOM nos últimos meses, ções e conquistas da ADEPOM nos últimos meses, 
anunciou os novos projetos e exortou a todos a exer-anunciou os novos projetos e exortou a todos a exer-
cerem seus direitos de cidadãos no segundo turno das cerem seus direitos de cidadãos no segundo turno das 
eleições, tomando decisões com consciência, respon-eleições, tomando decisões com consciência, respon-
sabilidade e amor à pátria. Foram realizados diversos sabilidade e amor à pátria. Foram realizados diversos 
sorteios, dos quais participaram os convidados que sorteios, dos quais participaram os convidados que 
fizeram doações de alimentos não perecíveis para se-fizeram doações de alimentos não perecíveis para se-
rem entregues às instituições de caridade apoiadas rem entregues às instituições de caridade apoiadas 
pela nossa associação ao longo do ano. Dentre os pela nossa associação ao longo do ano. Dentre os 
sorteados, Giselda Soares ganhou um fim de semana sorteados, Giselda Soares ganhou um fim de semana 
num dos apartamentos da ADEPOM na Praia Grande.num dos apartamentos da ADEPOM na Praia Grande.

O gerente do Detpo. Jurídico da ADEPOM, Dr. O gerente do Detpo. Jurídico da ADEPOM, Dr. 
Sérgio Nogueira, aproveitou o evento e a presença Sérgio Nogueira, aproveitou o evento e a presença 
maciça dos associados para transmitir informações maciça dos associados para transmitir informações 

importantíssimas, além de mais uma vez fazer aler-importantíssimas, além de mais uma vez fazer aler-
tas sobre as tentativas de golpes que vêm sendo tas sobre as tentativas de golpes que vêm sendo 
realizadas por criminosos, com o intuito de extorquir realizadas por criminosos, com o intuito de extorquir 
dinheiro de credores de precatórios. A mensagem dinheiro de credores de precatórios. A mensagem 
do Dr. Sérgio Nogueira pode ser conferida em vídeo do Dr. Sérgio Nogueira pode ser conferida em vídeo 
postado em nossa página no postado em nossa página no FacebookFacebook. Aos nos-. Aos nos-
sos associados, mais uma vez alertamos: em caso sos associados, mais uma vez alertamos: em caso 
de dúvida, entre imediatamente em contato com a de dúvida, entre imediatamente em contato com a 
Secretaria da ADEPOM pelo fone (11) 3322-0333 Secretaria da ADEPOM pelo fone (11) 3322-0333 
ou escreva pelo WhatsApp (11) 94020-1643.ou escreva pelo WhatsApp (11) 94020-1643.

Assista também ao Assista também ao vídeovídeo com o pronunciamento  com o pronunciamento 
do nosso presidente e a reação dos participantes, do nosso presidente e a reação dos participantes, 
aos quais agradecemos de coração pela presença aos quais agradecemos de coração pela presença 
no evento deste sábado, esperando revê-los em no evento deste sábado, esperando revê-los em 
breve. E confira mais fotos dos momentos deste breve. E confira mais fotos dos momentos deste 
lindo evento, que estreitou ainda mais os laços da lindo evento, que estreitou ainda mais os laços da 
Família ADEPOM, neste Família ADEPOM, neste linklink..

MAIS UM SUCESSO DE
PÚBLICO E CRÍTICA

Fundador e presidente da ADEPOM, o Cel PM Nogueira recepcionou todos os
participantes do 51° Café dos Veteranos e Pensionistas, realizado com grande

sucesso na manhã do último sábado, 8 de outubro, em nossa sede, em
São Paulo, no bairro da Luz. Os associados e seus convidados lotaram o

Restaurante ADEPOM, em clima de confraternização e alegria.

http://www.adepom.org.br
https://fb.watch/g3TQWEN3iR/
https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2022/10/311114591_1149035152377623_1834640567532503187_n.mp4
https://www.adepom.org.br/51o-cafe-dos-veteranos-e-pensionistas-adepom-mais-um-sucesso-de-publico-e-critica/


Uma equipe da ADEPOM volante participou, 
no último 5 de outubro, de uma solenidade 
de homenagem no 35º BPM/M, em Itaqua-

quecetuba, região metropolitana de São Paulo, co-
mandado pelo Ten Cel PM Alexandre Vasconcellos, 
com a entrega de certificados de mérito aos Policiais 
Nota 10 pela Ocorrência de Destaque do Mês reali-
zada pela nossa colaboradora Maria Antonia. Foram 
homenageados o Subtenente PM Jesus Mariano 
da Silva, o Cb PM Douglas da Silva Clemente e o 
Sd PM Willian Aparecido Gomes pela atuação em 
4 de setembro passado em ocorrência que libertou 
uma vítima das mãos de sequestradores, no Jardim 
do Carmo, em Itaquaquecetuba. O acionamento foi 
feito pelo COPOM e o refém localizado pelo sinal do 
celular. Foi dado voz de prisão em flagrante e elabo-
rado boletim de ocorrência por roubo qualificado.
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ADEPOM VOLANTE
PARTICIPA DE HOMENAGEM 

AOS PMS NOTA 10 DE
SETEMBRO NO 35º BPM/M

Durante a solenidade, o Ten Cel Alexandre Vas-
concellos declarou que o momento era de alegria 
porque estavam sendo destacados Policiais Milita-
res que, pelo seu profissionalismo e maestria, dedi-
cam suas vidas em prol da segurança e do bem da 
sociedade, assim como todos os demais integrantes 
da PMESP. Ele também agradeceu a presença no 
evento da equipe da ADEPOM.

A ocasião proporcionou ainda momentos de con-
fraternização para comemoração dos aniversarian-
tes do mês de setembro do 35º BPM/M. Nossa con-
sultora Maria Antonia também recebeu os parabéns 
de todos que estavam presentes porque ela aniver-
saria em 22 de setembro.

O 35º BPM/M pertence ao Comando de Poli-
ciamento Área Metropolitana 12, comandado pelo 
Cel PM Wagner Giurni Gomes.

A Família ADEPOM sente-se extremamente li-
sonjeada por ter sido convidada para participar do 
evento e, mais uma vez, manifesta que sente imenso 
orgulho de trabalhar em defesa dos interesses dos 
Policiais Militares do Estado de São Paulo.
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A alegria e o clima de confraternização do 
21º Passeio Ciclístico da ADEPOM não se 
extinguiram com o término do evento, realiza-

do no último 18 de setembro. Para participarem, os 
ciclistas doaram alimentos não perecíveis, receben-
do, em troca, uma camiseta personalizada. No to-
tal, a ADEPOM arrecadou mais de 1,2 tonelada de 
alimentos, doados às instituições apoiadas durante 
todo o ano pela nossa associação. A primeira delas 
a receber parte das doações foi a Igreja Herdeiros 
do Trono, que fica na Rua Lateral, 372, na Vila Nova 
Iorque, na zona leste da capital paulista.

Sob liderança do pastor Luz Francisco da Silva 
e da pastora Josefa Maria Pereira da Silva, a Igre-
ja Herdeiros do Trono realiza um importante projeto 
social, do qual participam mais de 150 famílias ca-
dastradas para obterem assistência material, educa-
cional e espiritual. O trabalho é realizado por voluntá-
rios, captando doações para composição de cestas 
básicas e também organizando encontros, sob co-
ordenação da diaconisa Rosalina Galdino Ruiz, du-
rante os quais são transmitidas informações relevan-
tes sobre cidadania, que incluem orientações para 
acesso a outras instituições, como o SUS, bem como 
cursos profissionalizantes.

Outra parte das doações foi levada, na sequência, 
à Igreja Nossa Senhora dos Prazeres, localizada no 
bairro da Parada Inglesa, em São Paulo, onde o tra-
balho comunitário é liderado pelo padre Raimundo 
Edimilson Rodrigues. Os alimentos foram entregues 
a Maria de Lourdes de Castro, uma das membros da 
Legião de Maria da paróquia.

PARTICIPANTES DO 21º PASSEIO
CICLÍSTICO ADEPOM DOAM MAIS 

DE UMA TONELADA DE ALIMENTOS

A terceira instituição beneficiada com as doações 
do 21º Passeio Ciclístico da ADEPOM foi o PIVI – 
Projeto de Incentivo à Vida, com sede no Parque 
Mandaqui, na zona norte de São Paulo, o qual tem 
como objetivo promover, por meio de atividades edu-
cativas, culturais e esportivas, a interação de crian-
ças e jovens, em situação de vulnerabilidade social, 
contribuindo para o convívio, o desenvolvimento, a 
autonomia e o fortalecimento do vínculo familiar, ba-
seados na garantia da Defesa dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente. As doações foram recebidas 
no local pela voluntária Veneranda Vieira Machado.

As entregas das doações foram feitas pelo asses-
sor da Presidência da ADEPOM, Cel PM Edson, e 
pelo nosso gerente administrativo, Vanderson Cas-
tillo. Confira neste link imagens gravadas em vídeo 
da recepção das doações na Igreja Herdeiros do Tro-
no, postado em nossa página no Facebook. 

A Família ADEPOM e nosso presidente, Cel PM 
Nogueira, agradecem mais uma vez aos ciclistas, 
associados e amigos que se uniram aos nossos es-
forços neste evento de sucesso, estendido pela en-
trega das doações a centenas de cidadãos em situa-
ção de vulnerabilidade.

Igreja Herdeiros do Trono

Igreja Nossa Senhora dos Prazeres

Projeto de Incentivo à Vida

https://fb.watch/g5gyNb9uwz/
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RReferência nacional e internacional no patrulhamento tático, a Ronda Ostensiva Tobias de 
Aguiar (ROTA) completa 52 anos neste 15 de outubro, também atuando na escolta especial 
de presos, de autoridades e de valores, bem como no controle de distúrbios civis.

As ações da unidade especializada da PMESP abrangem a capital, a região metropolitana de 
São Paulo e algumas cidades do interior do estado em ocasiões específicas, como nos municípios 
litorâneos, durante a Operação Verão, e em Campos do Jordão, no inverno.

Suas quatro companhias compõem o 1º Batalhão de Policiamento de Choque (BPChq), locali-
zado no bairro da Luz, em São Paulo. Os pelotões são treinados diariamente, com aulas teóricas 
e práticas, para que os PMs pratiquem Procedimentos Operacionais Padrão (POP), como técnicas 
de busca e abordagens, uso de algema e outras atividades. Segundo a SSP, o efetivo é seleciona-
do a partir de um processo de escolha apurado, englobando uma entrevista com a participação de 
todos os segmentos operacionais da unidade e um estágio extenuante, o qual exige o máximo da 
parte física, intelectual, profissional e emocional do candidato.

Sob convite do Ten Cel PM Fábio Sérgio do Amaral, comandante do 1º BPChq "Tobias de Aguiar", 
a solenidade alusiva ao 52º aniversário da ROTA foi realizada nesta sexta-feira pela manhã, 
14 de outubro, com a presença de diversas personalidades e autoridades, dentre elas o asses-
sor da Presidência da ADEPOM, Cel PM Edson que, em nome do nosso fundador e presidente, 
Cel PM Nogueira, manifestou, durante o encontro, o apreço e a admiração da nossa associação 
pela bravura de todos os PMs integrantes da corporação, cujas vidas devotadas a uma profissão de 
honra e heroísmo estão sempre em risco para proteger e salvar os cidadãos de bem.

Parabéns pela data e pelo exemploParabéns pela data e pelo exemplo
 de intrepidez a ser seguido, sob moral de intrepidez a ser seguido, sob moral

forte perante o perigo!forte perante o perigo!

ROTA COMPLETA 52 ANOSROTA COMPLETA 52 ANOS
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