
Quanto mais avançam os benefícios oferecidos pelas tecnologias de comunicação, como o apli-
cativo WhatsApp, mais surgem meliantes usando de artimanhas para extorquirem dinheiro dos 
cidadãos de bem. Os golpes dirigidos a credores de precatórios, por exemplo, estão se tornando 

cada dia mais frequentes, apesar de todos os esforços dos profissionais de segurança pública para comba- 
terem esse mal e alertarem a sociedade sobre a necessidade de redobrar os cuidados ao interagir com 
mensagens recebidas por celulares e computadores.

Nos últimos dias, além das cartas e ligações falsas costumeiras relacionadas aos precatórios, criminosos 
têm feito uso de mais um mecanismo enganoso: o envio de comprovantes de transferência bancária falsos, 
nos quais constam nomes de advogados ou escritórios de advocacia responsáveis pela ação.

As vítimas recebem esses comprovantes falsos, inclusivo com logomarcas de instituições financeiras, 
nos quais constam altos valores de recebimento por ganho de causa. Em mensagem conjunta, os bandidos 
assumem a identidade dos advogados e informam que para repassarem aquela quantia ao ganhador da 
ação é necessário efetuar o pagamento de taxas ou custas processuais. 
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CRIMINOSOS APRIMORAMCRIMINOSOS APRIMORAM
 GOLPES QUE GOLPES QUE

 LESAM CREDORES DE  LESAM CREDORES DE 
PRECATÓRIOSPRECATÓRIOS

ALERTA!ALERTA!
CUIDADO!CUIDADO!

O cidadão cai na cilada quando efe-
tua a transferência dessas quantias soli-
citadas para os golpistas, pensando que 
está realizando o pagamento das taxas 
devidas para liberação do recebimento 
do precatório.

Por isso, é preciso estar 
sempre em alerta e, antes de 

qualquer atitude diante de uma 
mensagem desse gênero, o 
credor deve entrar em contato 

imediatamente com a Secretaria 
da ADEPOM,  pelo fone 

(11) 3322-0333 ou pelo e-mail 
secretaria@adepom.com.br.

http://www.adepom.org.br
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SGT DO CPA/M-8
É SORTEADA

PELA ADEPOM
VOLANTE

ASgt PM Cristiane Cleonice do Nascimento 
foi homenageada pela ADEPOM Volante 

na semana passada, durante a estadia da nossa 
van de prestação de serviços no CPA/M-8, no 
município de Osasco (São Paulo). Sorteada en-
tre os Policiais Militares atendidos pelos nossos 
profissionais no local, ela levou para casa um 
brinde especial da nossa associação.

Na foto ao lado, a Sgt Nascimento recebe seu 
brinde, entregue por Maria Antonia, membro da 
equipe da ADEPOM Volante.

Para obter informações sobre os serviços que 
prestamos aos nossos associados, visite o site 
www.adepom.org.br.

A Polícia Militar Ambiental da PMESP está 
promovendo uma campanha cultural de fo-

tografia com o objetivo de engajar os cidadãos 
em reflexões sobre a preservação ambiental e a 
história da corporação.

Para participar do concurso, basta que a pes-
soa de qualquer idade produza uma foto em boa 
resolução, utilizando qualquer equipamento, so-
bre a atividade da Polícia Militar Ambiental e a 
envie até o dia 30 de novembro por meio do link 
bit.ly/concursopamb.

As imagens podem ser antigas, feitas com 
recortes de jornais ou ainda em arte digital fo-
tográfica.

Serão selecionados três vencedores, agracia-
dos com a medalha Challenge Coin “Valor Am-
biental”. Está prevista a publicação das imagens 
vitoriosas no próximo livro histórico da instituição.

PM AMBIENTAL PROMOVE
 CONCURSO FOTOGRÁFICO

http://www.adepom.org.br
http://bit.ly/concursopamb
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ASSOCIADO DA ASSOCIADO DA 
VILA RIO BRANCO GANHA VILA RIO BRANCO GANHA 

O PRÊMIO DA SEMANAO PRÊMIO DA SEMANA

O associado ganhador do Sorteio Semanal 
ADEPOM realizado em 15 de outubro pas-

sado foi o Cb PM Marcos Benicio de Araújo, mo-
rador do município da Vila Rio Branco, na capital 
paulista. O seu número de matrícula (41.044), rece-
bido no ato da associação, foi o sorteado no Globo 
Giratório. Ele é membro da Família ADEPOM desde 
maio deste ano.

O sorteio foi realizado pelo gerente administrativo 
da ADEPOM, Vanderson Castillo, sob fiscalização 
dos associados Cb PM Glaucio Gomes Vichi e sua 
esposa, Priscilla Maria Albuquerque Costa Vichi.

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.

 Confira as normas do regulamento dos nos-
sos Sorteios Semanais clicando no QR Code.

 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 
AGOSTOAGOSTO

4 smart TVs 40"
(quatro já sorteadas)

SETEMBROSETEMBRO
4 home theaters

(quatro já sorteados)
OUTUBROOUTUBRO

5 micro-ondas
 (três já sorteados)

NOVEMBRONOVEMBRO
4 celulares
DEZEMBRODEZEMBRO
5 notebooks

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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Referência nacional e internacional no patrulhamento tático, a Ronda Ostensiva Tobias de Aguiar (Rota) 
completou 51 anos neste 15 de outubro, também atuando na escolta especial de presos, de autoridades e 
de valores, bem como no controle de distúrbios civis. Suas quatro companhias compõem o 1º Batalhão de 
Policiamento de Choque (BPChq), localizado no bairro da Luz, em São Paulo. Os pelotões são treinados 
diariamente, com aulas teóricas e práticas, para que os PMs pratiquem Procedimentos Operacionais Pa-
drão (POP), como técnicas de busca e abordagens, uso de algemas e outras atividades. Segundo a SSP, o 
efetivo é selecionado a partir de um processo de escolha apurado, englobando uma entrevista com a partici-
pação 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.

O trabalho desenvolvido pelos 560 homens e mulheres e mais de 
100 viaturas que integram a Rota resultou na detenção de mais de 
600 pessoas (363 adultos presos, 43 adolescentes apreendidos e 211 
procurados pela Justiça capturados), entre janeiro e meados de outu-
bro deste ano. No mesmo período foram apreendidos 102 veículos, 
mais de 1,3 tonelada de drogas, entre crack, cocaína, maconha e ou-
tros entorpecentes, além de R$ 799.470,84 em espécie recolhidos em 
ocorrências policiais. Também foram retiradas de circulação 98 armas 
de fogo ilegais.

“Os números são fruto da dedicação, empenho e expertise dos pro-
fissionais e também de todo aparato investido no combate à criminali-
dade, como equipamentos de última geração e viaturas blindadas que 
foram as mais novas aquisições do arsenal de implementos”, afirma a 
SSP em comunicado à imprensa.

A ADEPOM prestigiou o 51º aniversário da Rota, 
atualmente comandada pelo Ten Cel PM José Augusto 
Coutinho, em visita do Cel PM Edson, assessor da nos-
sa Presidência, ao 1º BPChq (fotos).

No encontro, o Cel PM Edson manifestou ao Coman-
dante da Rota, em nome do Cel PM Nogueira, presi-
dente da ADEPOM, o apreço e a admiração da nossa 
associação pela bravura de todos os PMs integrantes 
da unidade, cujas vidas devotadas a uma profissão de 
honra e heroísmo estão sempre em risco para proteger 
e salvar os cidadãos de bem.

ADEPOM PRESTIGIA O ADEPOM PRESTIGIA O 
51º ANIVERSÁRIO DA ROTA 51º ANIVERSÁRIO DA ROTA 

Ten Cel PM Coutinho e 
Cel PM Edson, no 1º BPChq
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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

