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FALSO EMPRÉSTIMOFALSO EMPRÉSTIMO
QUANTO MAIS ATRAENTE A OFERTA, QUANTO MAIS ATRAENTE A OFERTA, 

MAIORES AS CHANDES DE GOLPEMAIORES AS CHANDES DE GOLPE
Em momentos de alta de preços, quem nunca 

se viu com o orçamento estourado e, buscando 
aliviar seus compromissos financeiros, pensou num 
empréstimo rápido, solicitado sem grandes complica-
ções? Aproveitando-se desses períodos de fragilida-
de, criminosos não poupam trabalhadores de baixa 
renda ou idosos. Ao contrário, eles refinam seus gol-
pes em épocas de dificuldades em alta no país.

Por isso, é preciso muito cuidado antes de tomar 
uma decisão que coloca o patrimônio em risco. Nos 
últimos tempos, têm aumentado as ofertas de emprés-
timos por meio de redes sociais, não apenas porque 
as pessoas estão recorrendo às instituições financei-
ras para solucionarem problemas emergenciais, mas 
também porque há criminosos se fazendo passar por 
empresas capacitadas para oferecerem crédito fácil, 
com ofertas tentadoras que costumam confundir os 
cidadãos, principalmente os mais idosos.

Após contato com a vítima, os criminosos solici-
tam o pagamento de uma taxa para a liberação do 
empréstimo. Podem vir a ser solicitados diversos pa-
gamentos até que a vítima perceba que se trata de 
um golpe e para de pagar.

Para saber como identificar umaPara saber como identificar uma
 fraude e evitar contratar um fraude e evitar contratar um

 empréstimo falso,  empréstimo falso, 
confira as dicas do Serasaconfira as dicas do Serasa

• Quanto mais atraente for a oferta, maiores as 
chances de golpe. Consulte mais informações 
sobre a empresa antes de solicitar o dinheiro;
• Procure empresas com boa reputação no mercado 
e que seguem normas do Banco Central;
• Não faça depósitos ou transferências antes 
de receber qualquer valor. Nenhuma instituição 
confiável solicita antecipação para liberar o dinheiro;
• Não passe dados pessoais e documentos para 
desconhecidos. Se tiver o contato por WhatsApp, 
certifique-se de que o número é realmente da empresa; 
• Não aceite pagar as parcelas do empréstimo em 
contas de pessoas físicas;
• Verifique o endereço oficial da empresa;
• Faça uma pesquisa de satisfação sobre a 
empresa. Busque avaliações da instituição em 
sites como do Reclame Aqui e Procon. Desconfie 
de empresas que não têm avaliações.

Autoridades alertam
É muito arriscado fazer um empréstimo sem ter 
certeza de que a empresa é confiável. Mesmo 
assim, uma pesquisa realizada pela Confede-
ração Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo 
SPC mostra que 59% dos internautas sofreram 
algum tipo de fraude financeira no Brasil entre 
junho de 2020 e junho de 2021, portanto, cerca 
de 16,7 milhões de brasileiros foram lesados, 
sendo 51% das vítimas mulheres, 49% homens 
e 56% da classe C contra 44% na classe A/B.

http://www.adepom.org.br
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O início da associação foi de muitas batalhas, mas 
a persistência do seu fundador e atual presiden-

te resultou em vitórias a cada novo passo da trajetória 
da associação, da pequena sala na zona norte de São 
Paulo até a nova sede no bairro da Luz, em São Paulo, 
inaugurada este ano, onde o atendimento se soma, com 
conforto e excelência em padrão de qualidade, ao da 
Clínica Multidisciplinar e do Departamento Jurídico, em 
edifícios na mesma rua, e ao da Regional Santos, onde 
são recebidos todos os associados da Baixada Santista.

Desde sua origem, a ADEPOM foi pioneira na luta ju-
rídica pelos interesses de seus associados, em confor-
midade com as diretrizes de sua Diretoria, que sempre 
estimulou novos investimentos estruturais para atender 
cada vez melhor todos os membros desta Família, nela 
acolhendo, além dos PMs da ativa, os Veteranos, Pen-
sionistas e também seus dependentes.

ADEPOM COMEMORA ADEPOM COMEMORA 
28 ANOS DE FUNDAÇÃO28 ANOS DE FUNDAÇÃO

A história de amor e lealdade entre 
a ADEPOM e os Policiais Militares do 

Estado de São Paulo começou em 
25 de agosto de 1993 e continua 

dando frutos em prol da categoria, sob 
a presidência e administração 

do Cel Nogueira

No decorrer desses 28 anos, a ADEPOM cresceu, 
tornando-se uma das mais respeitadas associações 
em defesa da categoria porque, com ética e profissio-
nalismo, além de lutar por melhores salários e condi-
ções de trabalho dos Policiais Militares, oferece um 
leque de benefícios e serviços aos associados literal-
mente de fazer inveja, continuamente firmando novas 
parcerias para propiciar a eles, por meio de convênios, 
diferenciais positivos e economia em todos os setores 
de consumo, dentre eles educação, lazer e saúde.

Segurança, tranquilidade, bem-estar e qualidade de 
vida estão entre os propósitos das ofertas de benefícios 
e serviços da ADEPOM aos seus associados, cujo cres-
cimento, cuidadosamente planejado, está alicerçado num 
time de colaboradores proativos, como os integrantes da 
ADEPOM Volante que atendem aos PMs em suas neces-
sidades nos seus próprios Batalhões, e no espírito empre-
endedor e coletivo do seu fundador, que congrega a de-
fesa das boas tradições com seu caráter visionário para, 
eternamente, continuar inovando pelo bem de todos.
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CONFIRA OS NOMES DOS CONFIRA OS NOMES DOS 
GANHADORES DO SORTEIO GANHADORES DO SORTEIO 

SEMANAL ADEPOMSEMANAL ADEPOM

Divulgados os nomes dos dois associa-
dos contemplados no Sorteio Semanal 
ADEPOM: Rosa Maria Neuholde, viúva e 

pensionista, moradora do bairro de Itaquera, na ca-
pital paulista; e Terezinha Coletto Carvalho, viúva 
e pensionista, moradora do Jardim Santa Clara, do 
município de Novo Horizonte, interior de São Paulo. 
Ambas concorreram com os números de matrícula de 
associadas e ganharam uma smart TV Philco de 40".

Os dois primeiros sorteios de agosto foram rea- 
lizados pelo Globo Giratório,  na nossa Secreta-
ria, sob condução do assessor da presidência da 
ADEPOM, Cel Luís Edson Gonçalves, e pelo geren-
te administrativo Vanderson Castillo, na presença de 
dois associados que atuaram como fiscais: Ezequias  
Roberto e Vera Maria de Souza Silva.

Além de todos os benefícios que nossos associa-
dos já conhecem, dentre eles, o Sorteio Mensal pela 
Loteria Federal, a ADEPOM fará os Sorteios Sema-
nais até o fim de dezembro de 2021, como ação inte-
grante da promoção “Com a ADEPOM, você ganha 
sempre”, alusiva às comemorações de 28 anos de 
fundação da nossa associação.

Os Sorteios Semanais são realizados sempre às 
sextas-feiras, na sede em São Paulo (Rua Dr. Ro-
drigo de Barros, 121, bairro da Luz), dos quais par-
ticipam, automaticamente, todos os associados que 
não estão inadimplentes. Para concorrer, vale o nú-
mero de matrícula cadastrado no ato da associação. 
O vencedor é conhecido na hora, pela composição 
de algarismos sorteados que forma um número de 
matrícula. Se o sorteado estiver inadimplente, apli-
ca-se a regra de aproximação.

Conheça todas as 
normas do regulamen-
to dos nossos Sorteios 
Semanais clicando no 
QR Code ao lado.

Pela internet, acesse 
o manual pelo link:
https:/ /www.adepom.
org.br/wp-content/uplo-
ads/2021/08/REGULA-
MENTO-DE-SORTEIO-DE-BRINDES.pdf

Os prêmios sorteados Os prêmios sorteados 
mês a mês são:mês a mês são:

AGOSTO:         03 smart TVs 40"AGOSTO:         03 smart TVs 40"
                           (duas já sorteadas)                           (duas já sorteadas)
SETEMBRO:   04 home theatersSETEMBRO:   04 home theaters
OUTUBRO:     05 micro-ondasOUTUBRO:     05 micro-ondas
NOVEMBRO:  04 celularesNOVEMBRO:  04 celulares
DEZEMBRO:   05 notebooksDEZEMBRO:   05 notebooks

Cel Edson, assessor da Presidência da ADEPOM, gira o 
globo, na foto acima, sob a fiscalização dos associados 
Ezequias Roberto e Vera Maria de Souza Silva, com 
assistência do gerente administrativo Vanderson Castillo

O gerente
adminstrativo da
ADEPOM,
Vanderson Castillo,
gira o Globo do
Sorteio e contempla 
a associada
Terezinha Coletto 
Carvalho com uma 
smart TV 40"

https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2021/08/REGULAMENTO-DE-SORTEIO-DE-BRINDES.pdf 
https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2021/08/REGULAMENTO-DE-SORTEIO-DE-BRINDES.pdf 
https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2021/08/REGULAMENTO-DE-SORTEIO-DE-BRINDES.pdf 
https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2021/08/REGULAMENTO-DE-SORTEIO-DE-BRINDES.pdf 
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POUPATEMPO AGILIZA 
REGULARIZAÇÃO DA CNH 

DIGITALMENTE
Em meio à pandemia da Covid-19, os prazos 

para renovar a Carteira Nacional de Habilita-
ção foram prorrogados e, com isso, a validade do 
documento, a partir de março de 2020, segue sus-
pensa por tempo indeterminado, de acordo com a 
vigência da Resolução 208 do Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran).

Mas, para garantir que a regularização da CNH seja 
concluída sem correria, o cidadão conta com as facili-
dades do digital para solicitar a renovação pelo portal 
www.poupatempo.sp.gov.br e aplicativo Poupatempo 
Digital. Os prazos de serviços de trânsito estão 
suspensos no estado de São Paulo, todavia, 
por tempo indeterminado. Por isso, a dica é 
aproveitar este momento para colocar a docu-
mentação em dia, incluindo a CNH.

No primeiro semestre de 2021, cerca de 
2 milhões de cidadãos deram entrada no pro-
cesso de renovação da habilitação. Desse to-
tal, mais de 1,6 milhão de atendimentos foram 
realizados de forma online, pelo site e app do 
programa. Somente no mês de julho, foram 
336 mil solicitações pelos canais digitais.

 Para renovar a CNH, basta acessar o 
portal www.poupatempo.sp.gov.br ou aplica-
tivo Poupatempo Digital, clicar em Serviços 
> CNH > Renovação de CNH. Após confir-
mar os dados, o motorista agenda e realiza 
o exame médico na clínica credenciada indi-
cada pelo sistema. Quem exerce atividade 
remunerada ou optar pela inclusão do EAR 
na CNH, precisa passar também pela ava-
liação psicológica e será direcionado a um 
profissional credenciado.

Se for aprovado nos exames, é necessário pagar a 
taxa de emissão e aguardar as orientações que serão 
enviadas por e-mail pelo Denatran para acessar a CNH 
Digital, que tem a mesma validade do documento físi-
co, disponível no aplicativo Carteira Digital de Trânsito 
(CDT). Caso o cidadão não receba o e-mail, também 
pode consultar a versão digital através do site do Pou-
patempo. Para evitar deslocamentos e proporcionar 
mais conforto e comodidade, o cidadão irá receber o 
documento emitido em casa, pelos Correios, no ende-
reço de cadastro do motorista junto ao DetranSP. 

http://www.poupatempo.sp.gov.br
http://www.poupatempo.sp.gov.br
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CÔNSUL DA REPÚBLICA DA
 COREIA FAZ VISITA DE 

AGRADECIMENTO AO COMANDO   
DO CORPO DE BOMBEIROSDO CORPO DE BOMBEIROS

O Comandante do Corpo de Bombeiros de São 
Paulo, Cel PM Luiz Alberto Rodrigues da Sil-

va, juntamente com o Chefe de Gabinete Ten Cel PM 
João Herique Coste, receberam, na última semana, 
a visita do Cônsul da República da Coreia, o Sr. Ki 
Yong Seo (foto ao lado), em agradecimento pelos 
excelentes serviços prestados pelo Corpo de Bom-
beiros durante o combate ao incêndio  de grandes 
proporções, ocorrido em  28 de junho passado, no 
galpão de uma loja outlet, no bairro do Bom Retiro, 
núcleo da Colônia Coreana em São Paulo.

A ocorrência mobilizou 17 viaturas do CB, com 
apoio do 1º, 2º; 3º e 4º Grupamentos. O teto do gal-
pão de 370 m² desabou, mas não houve vítimas.

O Comando do Corpo de Bombeiros agradeceu a 
visita, reafirmando o seu compromisso de estar diu-
turnamente a serviço da sociedade paulista. 

ALESP APROVA PRIORIDADE EM
PROCESSOS DE CRIMES CONTRA 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Crimes que tenham vitimado crianças e ado-

lescentes em São Paulo vão passar a ter 
prioridade na tramitação das investigações, em 
cumprimento ao Projeto de Lei 36/21, aprovado 
no último 11 de agosto, pelos parlamentares da 
Alesp, e que já seguiu para sanção do governador 
João Dória.

De acordo com o texto do PL, os autos físicos 
e digitais das investigações deverão ser identifi-
cados com etiquetas que contenham o seguinte 
aviso: “Prioridade: vítima criança ou adolescente”.

O objetivo da nova legislação é contribuir com a 
diminuição da mortalidade infantil no Brasil, asse-
gurando a prioridade da apuração e da responsa-
bilização de crimes que tenham resultado na mor-
te de crianças e adolescentes no Estado.

O menino Henry Borel (foto acima), 
de apenas 4 anos de idade, foi morto em 8 de 

março deste ano, após ser violentamente 
torturado pelo padastro, o médico e ex-vereador 

Jairinho, no Rio de Janeiro
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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

