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MMais um associado tirou a sorte grande e 
levou para casa R$ 5.000,00.  Desta vez, o 
ganhador do Sorteio Mensal ADEPOM foi o 

Ten PM Edilberto Carlos de Oliveira. Ele esteve na 
nossa sede, em São Paulo, onde foi parabenizado 
pelo gerente administrativo Vanderson Castillo (foto 
acima) e demais membros da Família ADEPOM.

O Ten PM Edilberto, integrante da PMESP desde 
1976, é veterano, reside na capital paulista e compõe 
nosso quadro de associados desde abril de 2007.

O Sorteio ADEPOM é realizado no último sábado 
de cada mês, pela Loteria Federal. Para participar, o 

associado não pode estar inadimplente. O ganha-
dor é o associado que possui um número de título 
da ADEPOM formado pelos mesmos algarismos fi-
nais, em combinação de cima para baixo, dos cinco 
primeiros prêmios da Loterial Federal no último sá-
bado do mês.

Acesse o regulamento completo do sorteio pelo 
link https://www.adepom.org.br/sorteio-mensal/.

Para mais informações sobre nossos servi-
ços, benefícios, convênios e parcerias, ligue para 
(11) 3322-0333, em São Paulo, ou (13) 3273-1100, 
para falar na Regional Santos.

MAIS UM CONTEMPLADO NO 
SORTEIO MENSAL ADEPOM

http://www.adepom.org.br
 https://www.adepom.org.br/sorteio-mensal/


A ADEPOM vai realizar nesta manhã de 8 de 
outubro, sábado, o 51º Café dos Veteranos e 
Pensionistas, a partir das 8:30, em seu restau-

rante da sede em São Paulo, na R. Dr. Rodrigo de 
Barros, 121, no bairro da Luz.

O evento é organizado para promover momentos 
de confraternização, reunindo nossos 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 concor-
rer aos prêmios, os participantes devem entregar na 
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O 51º CAFÉ DOS VETERANOS 
E PENSIONISTAS É NESTA

MANHÃ DE SÁBADO
PARTICIPE E TRAGA UM AMIGO!

recepção uma lata ou um pacote de leite pó, contri-
buindo com a campanha da ADEPOM em auxílio a 
crianças e idosos em situação de vulnerabilidade.

Durante o evento, a Família ADEPOM estará a 
postos para transmitir informações sobre leis e pro-

jetos de interesse dos Policiais Mili-
tares do Estado de São Paulo, com 
plantão dos nossos consultores ju-
rídicos. Basta participar para saber 
como conquistar esses benefícios.

Música e muita descontração, 
além das guloseimas saborosas,vão 
transformar o sábado num dia muito 
alegre e especialíssimo para todos 
os presentes, em ambiente acon-
chegante e espaçoso: o Restaurante 
ADEPOM, sucesso no bairro da Luz.

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

O último Café dos Veteranos e 
Pensionistas da ADEPOM foi rea-
lizado no terceiro sábado de março 
deste ano, com sucesso de público e 
crítica. Confira as imagens neste link 
e o convite do evento deste ano na 
página seguinte.

https://www.adepom.org.br/50o-cafe-dos-veteranos-foi-sucesso-de-publico-e-critica/
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Foi em 1892 que o antigo Corpo de Cavala-
ria recebeu a denominação de Regimento 
de Cavalaria, tendo como principal ativi-

dade fazer a ronda notur-
na da capital paulista. A 
evolução aconteceu em 
compasso com o cresci-
mento de São Paulo e de 
sua dinâmica social, pas-
sando por importantes 
fatos históricos como a 
Revolução Liberal (1842), 
a Missão Francesa (1906 
e 1926), a Revolução Es-
quecida (1924), a Revolu-
ção Constitucionalista (1932), a Contra Revolu-
ção dos Governos Militares (1964), a Copa do 
Mundo (2014) e as Olimpíadas (2016). Assim, as 
operações da unidade foram sendo aprimoradas 
continuamente ao longo destes 130 anos com-
pletados no próximo 11 de outubro de 2022, para 
atender às necessidades da sociedade paulista, 
com foco no policiamento ostensivo preventivo 
montado, que garante a sensação de segurança 
e previne ocorrências de roubos e furtos.

Comandado atualmente pelo Ten Cel Carlos 
Eduardo de Lima, sob subordinação ao Coman-
do de Policiamento de Choque, o Regimento de 

Polícia Montada 9 de Julho homenageia em sua 
denominação os paulistas que lutaram na Re-
volução Constitucionalista e desfruta de gran-

de admiração popular em 
razão do trabalho que 
também realiza em even-
tos, seja em estádios de 
futebol, seja em apresen-
tações artísticas e cultu-
rais, como o Carnaval.

Desde 1982, o Polo 
Regional Alta Mogiana 
(Colina, SP) fornece ca-
valos para a PMESP com 
traços específicos: docili-

dade, porte físico avantajado, adaptabilidade ao 
meio rural e urbano, resistência física e psicoló-
gica para o exercício da atividade policial.

"Cavalaria, Cavalaria, tu és na guerra a nossa 
estrela guia!", declama o Gen Teofilo Ottoni da 
Fonseca, compositor da Canção da Cavalaria, 
ressaltando que sua história é eternamente de 
"luz e fulgor". Uma história que se confunde aos 
191 anos da história da PMESP e à história do 
Brasil, resplandecendo o melhor do nosso povo, 
o melhor dos nossos leais servidores da área de 
Segurança Pública. E altivando nosso ideal de 
paz e felicidade.

A Família ADEPOM parabeniza ao
RPMon pela celebração de mais um 

ano de existência, novamente
 manifestando seu orgulho pelo

 trabalho que desempenha,
diariamente, em defesa dos

interesses dos Policiais Militares
do Estado de São Paulo

REGIMENTO DE POLÍCIA REGIMENTO DE POLÍCIA 
MONTADA 9 DE JULHOMONTADA 9 DE JULHO
COMPLETA 130 ANOSCOMPLETA 130 ANOS
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Realizada mundialmente, a campanha Outu-
bro Rosa alerta a sociedade sobre a impor-
tância do diagnóstico precoce do câncer de 

mama, também disseminando informações sobre 
prevenção, direitos no atendimento médico e apoio 
emocional. Como nos estágios iniciais a doença é 
assintomática, instituições e organizações, da ini-
ciativa pública e privada, reforçam no mês de ou-
tubro o encorajamento para que as melhores rea-
lizem seus exames de saúde regularmente, dentre 
eles a mamografia.

A origem do movimento Outubro Rosa foi uma 
“Corrida pela cura”, organizada em 1990 em Nova 
Iorque, com o intuito de arrecadar fundos para pes-
quisas da Susan G. Komen Breast Cancer Founda-
tion. No Brasil, uma das primeiras ações aconteceu 
em 2002, no parque Ibirapuera, em São Paulo. Com 
a iluminação cor-de-rosa do Obelisco Mausoléu ao 
Soldado Constitucionalista.

O câncer de mama é um tumor maligno dos ti-
pos mais comuns, segundo o Instituto Nacional do 
Câncer – INCA, que se desenvolve quando ocorre 
uma alteração de apenas alguns trechos das mo-
léculas de DNA, causando uma multiplicação das 
células anormais que geram o cisto. Segundo o Ins-
tituto Oncoguia, diagnosticar o câncer precocemen-
te aumenta significantemente as chances de cura: 
95% dos casos identificados em estágio inicial têm 
possibilidade de cura. Por isso, a mamografia é im-
prescindível, sendo o principal método para o ras-
treamento da doença

A Família ADEPOM apoia e participa com entu-
siasmo da campanha Outubro Rosa, sempre com-
partilhando informações e promovendo a conscien-
tização sobre o câncer de mama. Cuide-se para 
cuidar bem de quem você ama.

Referência: Roche (www.roche.com.br)

Mulheres são únicas,
mulheres são especiais.

Outubro também,
porque é Rosa
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