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ALERTA: FRAUDE DO ALERTA: FRAUDE DO 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 
ESTÁ EM ALTAESTÁ EM ALTA

A fraude do empréstimo consignado tornou-se 
mais frequente desde o segundo semestre de 

2020 e tem prejudicado milhares de idosos no Bra-
sil. De acordo com dados do Sistema Nacional de 
Informações de Defesa do Consumidor, as reclama-
ções por crédito consig-
nado irregular, em todo o 
sistema bancário, cres-
ceram 12,78% de 2019 
para 2020. No Portal do 
Consumidor do Governo 
Federal, as reclamações 
mais do que dobraram, 
saltando de 39.688 para 
89.688, no mesmo perío-
do, portanto, uma alta de 124,45%.

O golpe se dá pela captação de clientes por insti-
tuições financeiras sem observação das boas práticas 
do setor. Por exemplo: preenchimentos de pedidos de 
empréstimo consignado em plataformas virtuais feitos 
por criminosos que usam documentações de idosos 
sem autorização dos mesmos, manipulando arquivos 
aos quais têm acesso de modo ilícito em redes de 
lojas do varejo, seguradoras, postos de saúde ou se 
valendo de vazamento de dados por computadores e 
smartphones. O crime também envolve falsificação de 
assinaturas em contratos conferidos eletronicamente.

O empréstimo, sob essas condições fraudulentas, 
acaba sendo aceito por bancos, sem contestação, por 
meios de seus canais de desconto no INSS/Dataprev, 
depositando-se o crédito para as vítimas, com a aver-
bação das parcelas no benefício dos aposentados. 

Mas, de olho nesse 
tipo de crime, a Justiça 
vem atuando com mais 
agilidade em favor das 
vítimas. Na última se-
mana, por exemplo, a 1ª 
Vara do Juizado Espe-
cial Cível de São Paulo 
declarou inexistente um 
empréstimo consignado 

considerado irregular. Pela decisão, as parcelas em 
aberto são inexigíveis e o banco deverá devolver to-
dos os valores despendidos pela autora, bem como 
indenizá-la, pelos danos morais sofridos, em R$ 2 mil.

Apesar da vítima solicitar o cancelamento e devol-
ver integralmente o valor depositado em sua conta, a 
instituição ré não efetivou o cancelamento do contrato 
e realizou uma cobrança de R$ 689,87, paga pela re-
querente. Na decisão, a juíza Carla Zoéga A. Coelho 
ressalta que o banco não demonstrou a regularidade 
de referida contratação, enquanto a autora comprovou 
o efetivo desconto de uma das parcelas.

É preciso tomar cada vez maisÉ preciso tomar cada vez mais
 cuidado com os dados de  cuidado com os dados de 
documentos mantidos emdocumentos mantidos em

arquivos digitais. E, no primeiro arquivos digitais. E, no primeiro 
sinal de fraude, acionar assinal de fraude, acionar as
 autoridades competentes autoridades competentes

http://www.adepom.org.br
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GRUPO VIDAS CONCEDE GRUPO VIDAS CONCEDE 
15% DE DESCONTO15% DE DESCONTO AOS AOS

 ASSOCIADOS DA ADEPOM ASSOCIADOS DA ADEPOM
EM TODOS OS EM TODOS OS 

SERVIÇOS MÉDICOSSERVIÇOS MÉDICOS

Fundada em 2005, a empresa Vidas Home Care 
começou a prestar atendimento domiciliar a 

um número pequeno de pacientes de uma única 
operadora de saúde. Mas o serviço oferecido ga-
nhou notoriedade no mercado e a demanda aumen-
tou consideravelmente. Assim, em 2007, a empresa 
expandiu a estrutura e dois anos depois inaugurou 
mais duas unidades: uma em Campinas, atendendo 
a região e todo interior de São Paulo, e outra em 
Santos, abrangendo Litoral Norte e Sul.

Atualmente, a Vidas Home Care já atua em cer-
ca de 90 cidades paulistas, mantém contratos com 
diversas operadoras de saúde e atende em média 3 
mil pacientes por mês. Para fortalecer ainda mais o 
negócio e oferecer a mais completa assistência mé-
dica, foram agregadas outras empresas à instituição 
de tratamento domiciliar, formando o Grupo Vidas.

O projeto de ampla expansão teve início em 2012 
através da aquisição da Azul Emergências Médicas, 
empresa especializada em atendimento pré-hospita-
lar e transporte aéreo e terrestre, que funciona 24 
horas por dia.

No final de 2013, o Centro Oncológico Alto do Tie-
tê – COAT passou a integrar o grupo. Desse modo, o 
Grupo Vidas começou a disponibilizar uma estrutura 
integrada de atenção à saúde.

 A missão, a visão e os valores do Grupo Vidas são: 
ser ousado na entrega em soluções de saúde atuan-
do de forma personalizada com prontidão e seguran-
ça; ser e se manter como referência nas soluções e 
serviços de saúde para todo o território nacional; inte-
gridade; acolhimento integral; ética; paixão, transpa-
rência, lidar com adversidade; e engajamento.

Nesta parceria com a ADEPOM em prol dos as- 
sociados, dos seus dependentes e também de todo 
nosso time de colaboradores, os serviços de UTI 
Móvel e Atendimento Domiciliar (fisioterapia, fono-
terapia, visita médica, enfermagem etc.) do Grupo 
Vidas podem ser solicitados com 15% de desconto a 
partir deste mês de julho.

Visite as empresas do Grupo Vidas pelos links:
http://vidashomecare.com.br
http://azulemergencias.com.br/
http://coatsaude.com.br/

E para maior conforto de todos, uma tabela conten-
do os preços de todos os serviços disponíveis, já com 
o desconto concedido, pode ser consultada neste link:

https://www.adepom.org.br/wp-content/uplo-
ads/2021/07/tabela_grupo_vidas.pdf

Aproveite! Porque, mais que uma associação, 
a ADEPOM é uma família!

http://vidashomecare.com.br
http://azulemergencias.com.br/
http://coatsaude.com.br/
https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2021/07/tabela_grupo_vidas.pdf
https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2021/07/tabela_grupo_vidas.pdf
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PATRULHA MARIA DA PENHA 
CAPACITA PMs PARA

OCORRÊNCIAS DE VIOLÊNCIA 
CONTRA MULHERES

Nos últimos dias, veículos de mídia destacaram, mais uma vez, ocorrências de violên-
cia contra mulheres, registradas com índices de aumento em todo o Brasil desde o 
início da pandemia de Covid-19, em muitos casos sob influência das dificuldades de 

relacionamentos enfrentadas por casais em períodos de quarentena e distanciamento social. 
Em São Paulo, a área de Segurança Pública tem tomado várias medidas diante desse quadro, 
dentre elas, o programa Patrulha Maria da Penha, da PMESP, que iniciou, em maio último, a 
capacitação de policiais que atuarão nessas ocorrências daqui para frente.

Sancionada em março de 2020, a Lei 17.260/20, que criou o programa, foi proposta pelo 
deputado Ten Nascimento. A capacitação dos PMs, realizada pela Diretoria de Polícia Co-
munitária e Direitos Humanos da PMESP, faz parte da regulamentação da lei que expandiu 
para todo o Estado o programa de assistência às vítimas de violência doméstica, ação que 
já era realizada por algumas delegacias de São Paulo, segundo informa a Alesp.

O foco do programa é obter junto ao Poder Judiciário acesso às informações de vítimas de 
violência doméstica que estão com medidas protetivas, para que elas recebam visitas das 
equipes policiais. A plataforma SOS Mulher, lançada pelo governo estadual em 2019, pela 
qual mulheres com Medida Protetiva podem pedir ajuda policial por meio de smartphones, 
é ferramenta essencial do Patrulha Maria da Penha, que, segundo dados da assessoria do 
Ten Nascimento, já realizou 1.583 atendimentos efetivos gerados pelo aplicativo, com des-
locamento de viaturas até o local das ocorrências e prisão 42 pessoas até o último balanço, 
concluído em 28 de maio de 2021.

O SOS Mulher possui cerca de 28 mil usuárias cadastradas, todas acessando os conteú-
dos informativos sobre o combate à violência contra a mulher produzidos por especialistas 
de segurança, independência financeira e saúde.
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BENEFÍCIOS PARA ASSOCIADOS DA ADEPOM
Direitos 

defendidos pelo 
Depto. Jurídico 
para correção 

salarial em ações 
contra a Fazenda 

Pública

Clínica de 
Odontologia e 

Ortodontia

Espaço de 
Convivência e 
Leitura com

lan house para 
trabalhar ou

 relaxar

Espaço de
Estética com
 podologia, 
massagem

 terapêutica, 
cabeleireiras e 

manicures

Clínica de 
Psicologia

Auxílio-natalidade

Auxílio-funeral

Seguro de 
Acidentes 
Pessoais

Clínica de
 Fonoaudiologia

Sorteio
 Mensal pela 

Loteria Federal

Descontos
 em empresas 
parceiras de

 educação, lazer, 
cultura, saúde, 

finanças e
 serviços

 

Declaração de
 Imposto de

 Renda Pessoa 
Física

Preços e 
pacotes

 especiais em 
hotéis, 

pousadas e 
parques

Assistência 
Social

com orientações
e doações de
 cadeiras de 

rodas e banho

Espaço 
Fitness

Restaurante 
self service com

 padrão de 
a la carte e 

preço popular

http://www.adepom.org.br
http://facebook.com/adepom

