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CUIDADO: CUIDADO: 
NOVO GOLPE NOVO GOLPE 
DO BOLETO DO BOLETO 

O Procon-SP notificou, na última semana, 11 
instituições financeiras (Banco do Brasil, 
Caixa Econômica, Itaú, Banco Inter, San-

tander, Nubank, Banco Pan, Banco Inter, BMG, Neon 
e C6 Bank), além de quatro associações (Febraban, 
ABFintechs, Acrefi e ABECS) sobre a incidência 
de um novo golpe do boleto no Brasil, aplicado por 
criminosos com novas artimanhas e valendo-se de 
informações dos cidadãos coletados por megava-
zamentos de dados. O 
órgão quer saber quais 
são os mecanismos de 
segurança disponibili-
zados atualmente para 
que o consumidor pos-
sa consultar a autentici-
dade dos boletos; quais 
outras medidas e planos 
de ação vêm sendo ado-
tados para coibir os golpes; e quais medidas devem 
ser adotadas no momento da identificação da fraude.

A renegociação falsa da dívida é oferecida com 
um desconto promocional. E, ao fazer o pagamento 
do boleto falso, a pessoa não quita sua suposta dívi-
da ou fatura do cartão, mas, sim, envia dinheiro para 
as contas dos criminosos. O Procon alerta que uma 
das formas mais simples de não cair no golpe do 
boleto é conferir as informações do beneficiário no 
documento, ou seja, quem vai receber o pagamento. 
É preciso verificar dados como CPF e CNPJ, além 
da data de vencimento e o valor da cobrança.

Segundo pesquisadores da empresa Axur, espe-
cializada em riscos digitais, houve um aumento de 
785% na prática do golpe do boleto somente nos 
primeiros meses de 2021. Criminosos estão usando 
o CPF de vítimas para identificar dívidas e oferecer 
falsas negociações por meios como o WhatsApp. As 
fraudes com boletos bancários, que acontecem há 
anos no Brasil, devem ser repelidas com abordagens 
cotidianas de segurança digital. 

A prática desse tipo 
de ataque pode ser 
combatida com pro-
cedimentos de paga-
mentos aprimorados, 
utilizando-se Pix, QR 
codes e links automá-
ticos. No entanto, os 
boletos ainda corres-

pondem ao método preferido no Brasil, adotados 
em cerca de 75% dos pagamentos efetuados no 
país, segundo a Febraban.

Além de procedimentos seguros, recomenda-
se a troca de senhas periódica; o uso de servi-
ços que geram senhas aleatórias; a habilitação da 
verificação em duas etapas do WhatsApp; a con-
firmação de informações por meio de canais ofi-
ciais das empresas credoras; e a verificação de 
dados divergentes em boletos, os quais devem 
ser resolvidos pelas empresas que, em geral, ge-
ram novos boletos com valores atualizados.

Os golpistas têm enviado mensagens de 
celular e e-mails, ofertando acordos de

 renegociação de dívidas e pagamento de 
faturas de cartão de crédito, além de links 

para downloads e acesso a sites falsos. 
Eles informam dados pessoais como nome 

completo, CPF e telefone das vítimas, 
o que causa impressão de autenticidade

http://www.adepom.org.br
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ASSOCIADA DE 
VILA CLARICE RECEBE 

SMART TV DE 40"

A ganhadora do Sorteio Semanal ADEPOM realizado no último 27 de agosto, a pensio-
nista Elenice de Freitas, moradora da Vila Clarice, na capital paulista, recebeu na 
sede da ADEPOM, em São Paulo, o seu prêmio: uma smart TV de 40 polegadas. A 

entrega foi feita pelo gerente administrativo da nossa associação, Vanderson Castillo.

O número de matrícula da nossa associada (38.764), validado no ato da sua associação, foi  
premiado em 27 de agosto último, sendo o mais próximo do número sorteado no Globo Giratório 
(38.763), o qual está em vacância.  Como sua mensalidade estava em dia, ela foi anuncianda 
como a vencedora da semana no ato do sorteio.

Parabéns, Elenice de Freiras! A Família ADEPOM tem alegria de poder propiciar mais 
este momento de felicidade a uma das nossas associadas, desejando que todos conti-
nuem usufruindo dos nossos benefícios com bem-estar e muita sorte!

MAIS QUE UMA ASSOCIAÇÃO,MAIS QUE UMA ASSOCIAÇÃO,
 A ADEPOM É UMA FAMÍLIA! A ADEPOM É UMA FAMÍLIA!
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ASSOCIADA DA ZONA SULASSOCIADA DA ZONA SUL
 GANHA UM HOME THEATER NO  GANHA UM HOME THEATER NO 

SORTEIO SEMANAL ADEPOMSORTEIO SEMANAL ADEPOM

A associada ganhadora do Sorteio Semanal 
ADEPOM realizado no último 10 de setembro 

é a pensionista Maxima Correa de Oliveira, mora-
dora da Vila Santa Teresa, na zona sul do município 
de São Paulo. O seu número de matrícula (28.750), 
recebido no ato da associação, foi sorteado no 
Globo Giratório, e ela levou o prêmio na hora porque 
está em dia com a sua mensalidade.

O sorteio foi realizado pelo gerente administrativo 
Vanderson Castillo, sob fiscalização da associada 
pensionista Rosângela Marques Basilio, com apoio 
da colaborada Cléia, que atua em nossa Secretaria, 
e do assessor da presidência, Cel Edson.

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 composi-
ção de algarismos sorteados que forma um núme-
ro de matrícula. Se o sorteado estiver inadimplente, 
aplica-se a regra de aproximação.

Confira as normas do 
regulamento dos nossos 
Sorteios Semanais cli-
cando no QR Code ao 
lado. Pela internet, aces-
se o manual pelo link:
https:/ /www.adepom.
org.br/wp-content/uplo-
ads/2021/08/REGULA-
MENTO-DE-SORTEIO-
-DE-BRINDES.pdf

prêmios mês a mês prêmios mês a mês 
AGOSTO:         04 smart TVs 40"AGOSTO:         04 smart TVs 40"
                           (quatro já sorteadas)                           (quatro já sorteadas)
SETEMBRO:   04 home theatersSETEMBRO:   04 home theaters
                         (dois já sorteados)                         (dois já sorteados)
OUTUBRO:     05 micro-ondasOUTUBRO:     05 micro-ondas
NOVEMBRO:  04 celularesNOVEMBRO:  04 celulares
DEZEMBRO:   05 notebooksDEZEMBRO:   05 notebooks

A colaboradora Cléia,
da Secretaria da 
ADEPOM, auxiliou o 
gerente administrativo 
Vanderson Castillo na 
realização do Sorteio 
Semanal ADEPOM do 
último 10 de setembro, 
sob fiscalização da
associada Rosângela 
Marques Basilio

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 
https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2021/08/REGULAMENTO-DE-SORTEIO-DE-BRINDES.pdf 
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Em Santo André, município do Grande ABC 
Paulista, uma equipe do 10º BPM/M recebeu 

uma missão muito especial no último 4 de setem-
bro: levar às pressas para o Incor (Instituto do Cora-
ção) uma jovem de 21 anos para a realização de um 
transplante de coração.

Jhennety esperava há 11 anos pela doação do 
órgão e, por telefone, foi comunicada que deveria se 
deslocar da sua casa até o centro cirúrgico rapida-
mente. Em horário de trânsito intenso, perto do meio 
dia, e correndo contra o tempo, a família dela decidiu 
recorrer à PMESP. O chamado chegou aos PMs por 
meio do COPOM. Após adotadas todas as medidas 
cautelares no deslocamento, como o uso de sirenes 
e sinais luminosos, a missão foi cumprida exemplar-
mente. Todos chegaram ao hospital em tempo hábil 
para que o transplante acontecesse.

Atuaram na ocorrência o 2º Sgt PM Pereira, o 
3º Sgt Edmar e o Sd PM Ricardo, integrantes da 2ª 
Companhia do 10º BPM/M.

PMESP SOCORRE JOVEM 
NA FILA DO TRANSPLANTE

Parabéns aos nossos PMs heróis por mais uma 
vitória em prol da vida! A Família Adepom tem muito 
orgulho de trabalhar em defesa dos interesses dos 
Policiais Militares do Estado de São Paulo! 
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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

Apartamentos na
Praia 

Grande
Restaurante 

self service com
 padrão de 
a la carte e 

preço popular

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

