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A proliferação das fake news continua fazen-
do aflorar a condição de perversos de indiví- 
duos criminosos, escondidos no submundo das 

tecnologias de comunicação, com atuação em diver-
sos campos dos relacionamentos sociais. Um deles 
é a desqualificação inescrupulosa de cidadãos (pes-
soas físicas) e corporações (pessoas jurídicas).

A desqualificação começa com críticas que dimi-
nuem a condição ou capacidade de alguém ou de 
uma empresa, visando, obviamente, anular o seu 
papel social, seja entre familiares e amigos, seja no 
universo dos negócios, no qual, por meio das fake 
news, se instaura o vilipêndio e a ilegalidade da con-
corrência desleal.

Entre pessoas físicas, esse tipo de ataque é oriun-
do não somente de narcisistas de comportamento 
imaturo, o qual revela sujeitos perversos que sentem 
necessidade de expressar um controle onipotente 
sobre o outro, mas também de golpistas que, ao fra-
gilizarem pessoas, fecundam relações para extorquir 
bens e dinheiro por meio de armadilhas – esse tipo 
de estratégia maldosa costuma, por exemplo, fazer 
vítimas em aplicativos de encontros e namoros.

Já os ataques de desqualificação de pessoas jurí-
dicas costumam ultrapassar os cenários da concor-
rência desleal e enveredar pelo estelionato, lesando 
duplamente no caso das empresas de prestação de 
serviços, porque atingem, além da própria institui-
ção, os clientes por ela atendidos.

Constantemente, a ADEPOM tem alertado os 
seus associados sobre a perversidade das fakes 
news e suas consequências financeiras nefastas. 
E voltamos a emitir este novo alerta, pois, os gol-
pes continuam, principalmente para transformar em 
vítimas os credores de precatórios. Fazendo-se pas-
sar por membros da equipe do Depto Jurídico da 
ADEPOM e da nossa Secretaria, golpistas têm en-
trado em contato com nossos associados via Whats- 
App e e-mail para solicitar depósitos em dinheiro em 
troca da liberação de pagamentos de precatórios. 
Esses criminosos chegam, inclusive, a forjar docu-
mentos e recibos com a logomarca da ADEPOM.

NÃO CAIA EM GOLPES. 
A ADEPOM não entra em contato com seus 
associados solicitando depósitos. O credor 
de precatório não precisa fazer pagamentos 
em dinheiro para receber o que lhe é devido. 

Mensagens que  solicitam pagamentos,
prometendo a  transferência dos créditos 

em nome da ADEPOM, são falsas.

Procure pela ADEPOM para tirar suas dúvidas, 
sempre que necessário, ligando para os nossos 
telefones em São Paulo (11 3322-0333) e em Santos 
(13 3273-1100), através dos quais você pode falar 
com a Secretaria e também com o Depto Jurídico. 
Se preferir, venha nos visitar, agendando um atendi-
mento presencial, de segunda a sexta-feira.

DESQUALIFICAÇÃO:DESQUALIFICAÇÃO:
ATO PERVERSO E CRIMINOSOATO PERVERSO E CRIMINOSO

http://www.adepom.org.br
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ASSOCIADO DEASSOCIADO DE
GUARULHOS RECEBE GUARULHOS RECEBE 
CADEIRA DE RODASCADEIRA DE RODAS

O Serviço Social da ADEPOM atendeu à soli-
citação de mais um associado, doando uma 
cadeira de rodas ao veterano Sd PM Carlos 

Roberto Gonçalves (61 anos), portador de paralisia 
irreversível e incapacitante provocada por um aci-
dente vascular cerebral. Ele é membro da Família 
ADEPOM desde abril de 2005.

O Sd PM Gonçalves reside no município de Gua-
rulhos, sob os cuidados de sua curadora judicial e 
ex-esposa, Denise Carolina de Melo, que fez a reti-
rada da cadeira de rodas na sede na nossa associa-
ção, em São Paulo, entregue a ela pela assistente 
social Raquel Vitiello (foto ao lado).

O presidente da ADEPOM, Cel PM Nogueira, e to-
dos os membros da equipe de colaboradores da nos-
sa associação desejam que a saúde do associado 
Sd PM Gonçalves apresente melhoras progressivas.
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DISTANCIAMENTO SOCIAL
E MÁSCARA TAMBÉM NO 

COMBATE À VARÍOLA

AAgência Nacional de Vigilância Sanitária (An-
visa) emitiu uma nota reiterando que o uso 
de máscaras de proteção facial e a higieni-

zação das mãos, além do distanciamento social, são 

importantes, neste momento, não apenas contra a 
Covid-19, mas também para retardar a entrada do 
vírus da varíola de macaco no Brasil. As medidas 
são essenciais em aeroportos e aeronaves, segundo 
informa a Agência Brasil.

Pouco conhecida, a varíola de macaco teve seu 
primeiro caso detectado em 7 de maio passado. “Tais 
medidas não farmacológicas, como o distanciamen-
to físico sempre que possível, o uso de máscaras de 
proteção e a higienização frequente das mãos, têm o 
condão de proteger o indivíduo e a coletividade não 
apenas contra a Covid-19, mas também contra ou-
tras doenças”, salienta a Anvisa.

O Ministério da Saúde está atento ao aumento do 
número de casos de contaminação da varíola de ma-
caco no mundo e mantém uma equipe de prontidão 
para executar um plano de ação em rastreamento de 
casos suspeitos.

O combate à Covid-19 também prossegue com 
aplicação da dose de reforço da vacina em adoles-
centes de 12 a 17 anos de idade da capital paulista, 
iniciada no último 30 de maio. A vacinação estará 
disponível para aqueles que receberam a segunda 
dose (D2) há pelo menos quatro meses. Poderão 
ser utilizados os imunizantes da Pfizer e Coronavac, 
conforme disponibilidade nas unidades de saúde.

Fonte: Agência Brasill
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A PROLIFERAÇÃO DAS
DOENÇAS RESPIRATÓRIAS 

NO INVERNO
O O Ministério da Saúde adverte que as doen- 

ças respiratórias requerem mais atenção 
com o início do inverno, já que temperaturas 

mais baixas propiciam a disseminação de diversos 
vírus que causam infeções como resfriado, gripe e 
inclusive a Covid-19, além de intensificarem os sin-
tomas de quem sofre de sinusite, rinite, crises de 
asma e bronquite.

O principal motivo dessa proliferação é a perma-
nência das pessoas em ambientes fechados e com 
pouca ventilação por causa do frio, favorecendo a 
circulação de microrganismos.

Por isso, a orientação é tentar conservar os espa-
ços ventilados – nos lares, nas escolas, no trabalho e 
nas áreas de lazer –, além de continuar usando más-
caras de proteção facial e caprichar na higienização 
das mãos com água e sabão.

Outro alerta dos especialistas: manter-se hidratado 
por meio de alimentação adequada, atividades físi-
cas regulares e uso de roupas apropriadas, evitando 
inclusive choques térmicos, os quais são extrema-
mente prejudiciais para quem tem imunidade baixa.

Fonte: Biblioteca Virtual em Saúde (Ministério da Saúde)
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DIÁRIAS PROMOCIONAISDIÁRIAS PROMOCIONAIS
AAssociados da ADEPOM estão podendo. Podendo desfrutar da Praia Grande não apenas nas férias 

e nos fins de semana com pacotes customizados sob preços exclusivos, mas também naquela es-
capadinha durante a semana, com diárias incríveis, flexíveis... pra se jogar, relaxar e aliviar o stress. 

Que tal aproveitar a dica e dar um match com os apartamentos da ADEPOM na Praia Grande, recar- 
regando as energias, em love com a natureza e o sol ameno desta época do ano? Reserve agora, com par-
celamento no cartão de crédito ou desconto direto da folha de pagamento. 

Todos os apartamentos da ADEPOM, em condomínio de frente para a praia, possuem sala, dois quartos, 
terraço, cozinha equipada, banheiro e vaga na garagem. As reservas podem ser feitas na Secretaria da 
ADEPOM São Paulo (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.O regulamento pode ser acessado pelo QR 
Code desta página ou por este link.

https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2022/04/Normas-de-utilizacao-do-Villamar_2022_2.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

