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Sete pessoas (dois homens e cinco mulhe-
res) foram detidas pela PMESP, na zona 
leste da capital paulista, acusadas de apli-

car golpes financeiros. O grupo foi encontrado em 
uma central clandestina, que funcionava na rua 
Emilio Retrose, no bairro Iguatemi. O flagrante foi 
realizado, na última semana, por uma equipe do 
38º BPM/M que estava em patrulhamento quando 
recebeu uma queixa indicando um apartamento, 
onde havia movimentação suspeita diariamente.

O denunciante informou que, durante a manhã, 
havia escutado vozes simulando serem crianças 
e pedindo dinheiro sob alegação de sequestro do 
filho de uma possível vítima.

No local, os policiais encontraram computadores, 
celulares, dinheiro e farta documentação comprovan-
do que o grupo realizava ali empréstimos simulados 
para uma financeira criminosa, ficando com 10% dos 
contratos fechados. Eles recebiam uma listagem com 
vários nomes, telefones e endereços de pessoas de 
todo o Brasil para entrarem em contato e oferecerem 

o empréstimo, por meio do qual a vítima era induzida 
a fazer depósitos em contas deles para pagamen-
tos de “taxas” que permitiriam a liberação da quantia 
pleiteada. Em seguida, eles realmente faziam um 
empréstimo em nome da vítima em uma financeira, 
mas desviavam os valores obtidos para contas de 
terceiros, novamente lucrando com o ato ilícito.

Os objetos e formulários foram apreendidos e 
encaminhados ao Instituto de Criminalística para 
análise pericial. Os detidos foram conduzidos ao 
49º Distrito Policial (São Matheus), com as ado-
lescentes liberadas mediante termo de compro-
misso de responsáveis para que sejam apresen-
tadas junto à Vara da Infância e Juventude.

Nesta época do ano, esse tipo de golpe 
prolifera em razão da alta demanda por emprés-
timos de cidadãos que buscam quitar despesas 
de Natal, férias, material escolar, IPVA etc. Por 
isso, fique atento e nunca faça depósitos su-
pondo que valores de taxas pagas em adianta-
do liberam empréstimos.
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Equipe do 38º BPM/M
 desmantela central

 clandestina na zona leste
 da capital paulista
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ASSOCIADA COM PÉ AMPUTADO 
GANHA CADEIRA DE RODAS 

A ADEPOM doou mais uma cadeira de rodas, 
por meio de sua área de Serviço Social, que 
está sempre à disposição dos associados 

para fornecer orientações e apoio para quem passa 
por situação de vulnerabilidade.

A cadeira de rodas foi entregue pela assisten-
te social Raquel Vitiello para Waldir Petroni Filho, 
cunhado da associada Eliane Conde, 58 anos, mem-
bro integrante da Família ADEPOM desde novembro 
de 2003 e moradora da capital paulista. Com o pé 
direito amputado por problemas vasculares, ela está 
sob acompanhamento médico e necessita da cadei-
ra para sua mobilidade.

Se você ainda não é associado e tem vontade de 
conhecer todos os benefícios e serviços ofertados 
pela ADEPOM, cuja missão é defender os interesses 
e o bem-estar dos Policiais Militares do Estado de 
São Paulo, da ativa e veteranos, bem como dos seus 
familiares, entre em contato pelos fones (11) 3322-
0333, em São Paulo; (13) 3273-1100, em Santos; ou 
pelo WhatsApp (11) 94020-1643.

O presidente da ADEPOM, Cel PM Nogueira, e 
toda nossa equipe desejam uma excelente recupe-
ração à associada Eliane Conde, com muita saúde e 
prosperidade para toda a sua família.
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OCarnaval já está chegando! E uma das me-
lhores opções para desfrutar das alegrias 
da maior festa popular brasileira em 2022 

é cair no mar, longe das aglomerações e com toda 
a segurança contra o contágio de vírus da Influenza 
e da Covid-19. É água salgada contra mau-olhado, 
energia positiva do sol, muita alegria e conforto nos 
apartamentos novinhos da ADEPOM, de frente para 
o mar, decorados para receberem com muito Axé os 
nossos associados.

Localizados na Praia Mirim (Praia Grande), no 
litoral paulista, os apartamentos da ADEPOM aco-
lheram locatários no Natal e Ano Novo, angariando 
elogios tanto pela estrutura oferecida, como pelo 
serviço de recepção. Foi um sucesso que continuará 
se repetindo ao longo de 2022, em fins de semana-
da, feriados e temporadas.

O Pacote Especial de Carnaval está imbatível 
no valor das diárias para locação. Com sala, dois 
quartos, terraço, cozinha equipada, banheiro e 
vaga na garagem, cada apartamento hospeda 
até cinco pessoas, pagando somente o total de 
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sem 
taxa de serviço. São cinco dias e cinco noites 
de alegria pelo melhor custo versus benefício da 
região mais badalada da Praia Grande.

As normas de procedimento 
do regulamento podem ser aces- 
sadas pelo QR Code ao lado ou 
pelo link https://www.adepom.org.
br/wp-content/uploads/2022/01/Nor-
mas-de-utilizacao-do-Villamar.pdf.

Com check-in na sexta-feira, 28 de fevereiro, às 
14:00, e check-out na quarta-feira, 2 de março, às 
12:00, as reservas podem ser feitas na Secretaria 
(Rua Dr. Rodrigo de Barros, 121, Luz), pelo fone (11) 
3322-0333 ou por WhatsApp (11) 94020-1643. As 
chaves são retiradas e entregues no local, onde um 
representante da ADEPOM recepciona os locatários.

Todos os hóspedes devem apresentar teste 
de Covid-19 (negativo) antes de ingressarem nos 
imóveis (confira as normas pelo QR Code ao lado).

Carnaval na PCarnaval na Praia Granderaia Grande

PACOTE  ESPECIAL PACOTE  ESPECIAL 
PARA ASSOCIADOS PARA ASSOCIADOS 

DA  ADEPOMDA ADEPOM



adepom news                                                      21 de janeiro de 2022

A ADEPOM visitou o CPA/M-5, na re-
gião oeste da cidade de São Paulo, na 
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 

em Rio Pequeno, antes do período de recesso 
das festas de fim de ano, onde realizou uma 
apresentação para Alunos-Soldados do Curso 
de Formação de Soldados da PMESP, além de 
distribuir exemplares da nossa revista bimestral 
com matérias e artigos do interesse de todos. 

Solidariedade, união, cooperação e ob-
jetivos comuns foram alguns dos conceitos 
sobre o associativismo abordados pelo Cel PM 
Edson, assessor da Presidência da ADEPOM, 

em diálogo com 
os alunos, do qual 
também participou 
o gerente adminis-
trativo da nossa 
associação, Van-
derson Castillo.

A finalidade de 
encontros deste 
gênero é trans-
mitir informações 
relevantes para os 

profissionais em fase de aprendizado e treina-
mento, também promovendo os benefícios e 
serviços da ADEPOM.

Comandado pelo Cel PM Daffara, o CPA/M-5 
é composto pelos 4º, 16º, 23º e 49º BPM/M, nos 
quais atuam mais de 2.860 PMs, com apoio de 
360 viaturas. 

ADEPOM FAZ APRESENTAÇÃO
 NO CPA/M-5
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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
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