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Chegou a esperada Black Friday, que 
neste 26 de novembro promete ace-
lerar em ofertas e descontos para 

estimular a compra de produtos em diversas 
categorias, tanto em lojas físicas, como no 
e-commerce, com tendência de aumento no 
volume de vendas pela internet, visto que os 
consumidores brasileiros têm utilizado mais 
esse canal de negociações desde o início da 
pandemia de Covid-19.

É um bom momento, de fato, para aquisição 
de itens muito necessários, neste período ofe-
recidos com melhores preços, principalmente 
para quem tem orçamento familiar justinho. A opor-
tunidade também é interessante para adiantamento 
das compras de fim de ano e até de material escolar. 
Todavia, é também aquela famosa “ocasião para o 
ladrão”, quando proliferam golpes e fraudes, a maio-
ria associados aos pagamentos via sites fraudulentos 
e pelo PIX, sistema que deve ser muito incentivado, 
em 2021, pelos varejistas, em razão da compensação 
de um boleto levar 48 horas, retardando a liberação 
do bem adquirido para a transportadora. Com o PIX, o 
pagamento é imediato e, quando usado no ponto-de-
venda, reduz as filas nos caixas.

Para se beneficiar das vantagens tecnológicas, po-
rém, voltamos a alertar os nossos leitores sobre os 
procedimentos de segurança. Comece sempre des-
confiando de produtos anunciados por preços muito 
abaixo das médias do mercado.  E confira com atenção 
os dados do vendedor, checando endereço físico, tele-
fone, CNPJ etc. Um procedimento bastante seguro é 
optar por fazer compras em sites nos quais já se teve 
experiências positivas anteriormente.

Efetuada a compra, antes de realizar o pagamento 
sempre cheque novamente todos os dados que cons-

tam no boleto eletrônico, pois as informações devem 
corresponder exatamente às do vendedor. Em caso de 
dúvidas, telefone para confirmar os dados e também 
consulte o site da Fundação Procon. Lembre-se que o 
Código de Defesa do Consumidor também lhe garante 
o direito de desistência do produto comprado por meio 
eletrônico no prazo de sete dias contados do seu rece-
bimento, sem precisar explicar o motivo da desistência. 
Essa imposição protege os consumidores das compras 
por impulso, mas os custos de fretes serão devidos.

Na edição do ano passado, foram registrados no 
Procon-SP mais de dois mil atendimentos relacionados 
à Black Friday – 1.912 reclamações de consumidores 
que enfrentaram problemas com as compras e 542 
consultas e orientações sobre o assunto.

Além de se precaver para não cair em golpes e frau-
des, recorra às autoridades em todas as situações de 
desconfiança. No último domingo, por exemplo,  PMs 
do 9° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano detive-
ram mais um criminoso envolvido em golpes de PIX no 
Jardim Vista Alegre, zona norte da Capital. No momen-
to da abordagem o indivíduo tentou fugir, mas foi rapi-
damente detido e encaminhado ao 72° Distrito Policial.

BLACK FRIDAY:
 APROVEITE SEM CAIR 

EM GOLPES

http://www.adepom.org.br
https://www.procon.sp.gov.br/


adepom news                                                       26 de novembro de 2021

DOSE DE REFORÇO CONTRA 
COVID-19: APP DO POUPATEMPO 
INFORMA A DATA DA APLICAÇÃO
O aplicativo Poupatempo Digital tem uma novida-

de para quem acessa a carteira de vacinação 
digital contra Covid-19. Com o sucesso da vacinação no 
estado de São Paulo e a aplicação da dose de reforço 
para maiores de 18 anos, sob intervalo de cinco meses 
após imunização com a segunda dose, a Prodesp, em-
presa de tecnologia do Governo de São Paulo, respon-
sável pelo desenvolvimento da plataforma VaciVida, em 
parceria com a Secretaria Estadual da Saúde, criou um 
alerta com a data prevista para a dose de reforço.

Logo que acessa a funcionalidade “Carteira de Va-
cinação” no app, o usuário já tem a informação na tela 
inicial com a data prevista para aplicação da dose adi-
cional do imunizante. A ferramenta está disponível para 
celulares com sistema operacional Android ou iOS.

A carteira de vacinação digital pode ser acessada 
pelo celular e conta com as mesmas informações do 
comprovante entregue no formato impresso à popula-
ção imunizada. No app é possível baixar e fazer a im-
pressão da carteira digital, caso seja necessário. Ela 

já vem com um QR Code, que comprova os dados do 
cidadão e da vacinação anterior. Além da carteira de 
vacinação, o aplicativo do Poupatempo também pos-
sibilita ao usuário realizar o pré-cadastro e visualizar o 
certificado de vacinação.

SECRETARIA DE CULTURA 
PROMOVE O CICLOVIA MUSICAL

A Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Arte Matriz Soluções Culturais e Promac Incentiva SP, 
promove neste domingo, 28 de novembro, o projeto Ciclovia Musical, nas ruas da capital paulista, levando 

amantes da música e das bicicletas a uma aventura cultural pela cidade. A partir das 9:00, quatro grupos devem se 
encontrar na região do Bom Retiro para realizar passeios guiados, passando por 12 palcos, onde podem assistir, 
gratuitamente, a 18 concertos diferentes. São realizadas até cinco apresentações por roteiro. Crianças e ciclistas 
com deficiência visual ou auditiva também podem participar, com uma programação especialmente pensada para 
eles. O roteiro infantil Ciclokids Musical, que sai às 10:00 do Museu da Língua Portuguesa, levará um cortejo com 
a Pequena Orquestra Interativa POIN. No passeio, as crianças podem assistir, entre outras atrações, à fábula 
sinfônica Pedro e o lobo, de Prokofiev, na Sala São Paulo, às 11:30, com a solista Nina Vogel, além da Orquestra 
da Academia de Música da Osesp. Mais informações no site: https://cicloviamusical.com.br/.

https://cicloviamusical.com.br/
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ASSOCIADO DE PEDERNEIRAS
 É O GANHADOR DA SEMANA

O associado ganhador no Sorteio Semanal 
ADEPOM realizado no último 19 de no- 
vembro, é o Ten PM Antonio Dias, mora-

dor do município de Pederneiras. O seu número de 
matrícula, recebido no ato da associação (13.139), 
foi o sorteado no Globo Giratório, no espaço de 
eventos da nossa sede em São Paulo.

O sorteio foi realizado pelo assessor da Presidência 
da ADEPOM, Cel PM Edson, com apoio do gerente 
administrativo Vanderson Castilho e sob fiscaliza-
ção do associada veterana Vera Lúcia Fulop, mora-
dora da capital paulista (foto acima).

Além de todos os benefícios que nossos as- 
sociados já conhecem, dentre eles, o Sorteio Mensal 
pela Loteria Federal, a ADEPOM continuará reali-
zando os Sorteios Semanais até o fim de dezembro 
de 2021, como ação integrante da promoção 
“Com a ADEPOM, você ganha sempre”.

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 clicando no QR Code.

Pela internet, acesse o manual 
neste link:

https://www.adepom.org.br/
wp-content/uploads/2021/08/RE-
GULAMENTO-DE-SORTEIO-DE-
-BRINDES.pdf

Os prêmios sorteados 
mês a mês são:

AGOSTO:         4 smart TVs 40"
                           (todos já sorteadas)

SETEMBRO:   4 home theaters
                        (todos já sorteados)

OUTUBRO:     5 micro-ondas
                        (cinco já sorteados)

NOVEMBRO:  4 smartphones
                        (três já sorteados)

DEZEMBRO:   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
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A SPPREV está enviando uma importante men-
sagem aos beneficiários sobre o Censo Previ-

denciário 2022, reproduzida a seguir para que nos-
sos associados leiam com atenção.

No próximo ano, todos os beneficiários da São 
Paulo Previdência deverão realizar o Censo Previ-
denciário 2022, conforme Portaria SPPREV nº 236, 
de 16 de novembro de 2021. O procedimento é obri-
gatório, sob pena de suspensão do benefício, e será 
realizado em duas etapas distintas.

Primeira etapa
A primeira etapa é a Atualização Cadastral Online. 

Nessa fase, os inativos e pensionistas atualizarão 
seus dados junto à SPPREV, o que poderá ser feita 
de dois modos: pelo site da SPPREV, canal Serviços 
Online aos Beneficiários, ou pelo aplicativo da autar-
quia para smartphones.

Em ambos os casos, é necessário acessar com 
login e senha. Para reiniciar a senha, o beneficiário 
pode clicar na opção “Esqueci a senha” ou entrar em 
contato com o Teleatendimento (0800 777 7738, para 
ligações gratuitas de telefones fixos; e (11) 2810-
7050, para ligações tarifadas de celulares).

Após concluir a Atualização Cadastral, o sistema 
emitirá um comprovante, que poderá ser salvo e im-
presso pelo beneficiário.

Segunda etapa
Após atualizar os dados, a segunda etapa é o re-

cadastramento (prova de vida), que já é realizado 
anualmente por todos os beneficiários. O procedi-
mento deve ser realizado no mês de aniversário do 
inativo ou pensionista, exceto no caso de pensionis-
tas universitários, que devem se recadastrar semes-
tralmente, nos meses de janeiro e julho.

Para se recadastrar, os beneficiários podem se 
dirigir a qualquer agência do Banco do Brasil ou uni-
dade da SPPREV. Deve ser apresentado documento 
oficial de identificação com foto (exemplo: RG, RNE, 
Carteira Nacional de Habilitação – CNH, Carteira 
de Trabalho – CTPS, passaporte, entre outros). A 
SPPREV somente aceitará documentos que permi-
tam a identificação visual do beneficiário.  

Será considerado recenseado no ano de 2022 o 
beneficiário que realizar as duas etapas do Censo 
Previdenciário, descritas a seguir. O beneficiário 
que realizar apenas uma das etapas, independen-
temente de qual seja, também estará sujeito à sus-
pensão do benefício.

Para saber mais, acesse os conteúdos abaixo.

Cartilha Censo Previdenciário SPPREV 2022

Guia de Perguntas & Respostas – Censo Previdenciário

FIQUE ATENTOFIQUE ATENTO

file:https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2021/11/cenco_2022.pdf
file:https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Censo-Previdenciario-2022-Cartilha-Perguntas-e-Respostas.pdf
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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

