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Presente na vida dos Policiais Militares da 
ativa, veteranos e pensionistas desde 
1993, o trabalho da ADEPOM em defesa 

dos interesses da categoria ganha ainda mais 
relevância com os serviços prestados pela nossa 
área de Consultoria, em prol da garantia de direi-
tos não reconhecidos pelo Estado.

Nossa equipe de consultoras possui todas as 
informações necessárias para impetrar ações in-
dividuais e coletivas contra a Fazenda Pública, 
buscando garantir direitos e, assim, aumentar os 
rendimentos dos Policiais Militares, sempre de 
acordo com a legislação vigente em nosso país.

São várias as ações para correção de ganhos 
defendidas pelo nosso Departamento Jurídico. 
Entre em contato com a nossa Consultoria pelo 
fone (11) 3322-0333, ramal 175, para se informar 
sobre os benefícios e serviços oferecidos pela 
ADEPOM em São Paulo e na Regional Santos, 
assim como sobre os convênios e vantagens 
exclusivas de empresas parceiras.

As informações também estão disponíveis no 
nosso site: www.adepom.org.br.

EM DEFESA DAS 
PRERROGATIVAS DOS 

POLICIAIS MILITARES DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

http://www.adepom.org.br
http://www.adepom.org.br
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CRIMINOSOS ESTÃO SE FAZENDO
PASSAR POR ADVOGADOS DOS

 ESCRITÓRIOS PARCEIROS DA ADEPOM

O Departamento Jurídico da ADEPOM vem 
novamente a público denunciar os golpistas 
que estão tentando transformar nossos as-

sociados em vítimas de estelionato. É um absurdo, 
todavia, apesar de todas as providências tomadas, 
criminosos continuam buscando contatos com nos-
sos associados por telefone, WhatsApp e e-mail, 
transmitindo mensagens nas quais se fazem passar 
por membros da equipe da ADEPOM, assim como 
por advogados dos escritórios parceiros desta as- 
sociação em todo o estado de São Paulo.

Fiquem atentos para não caírem nesse tipo de 
golpe pelo qual os criminosos acabam conseguindo 
extorquir dinheiro das vítimas, prometendo liberação 
de pagamentos de precatórios em troca de depósi-
tos denominados falsamente de taxas de serviços.

Lembramos que o Tribunal de Justiça de São 
Paulo tem feito alertas rotineiros, afirmando que não 
expede ofícios solicitando contato telefônico referen-
te a qualquer depósito de resgate de valores.

A ADEPOM tem agido da mesma forma, alertan-
do constantemente nossos associados por meio de 
seus canais de comunicação. 

NUNCA deposite antecipadamente qualquer 
valor em contas bancárias dos pedintes. Geralmen-
te, eles induzem as vítimas a acreditarem que o pre-
catório está liberado, faltando apenas o pagamento 
de taxas de serviços para que o valor seja creditado 
na conta do beneficiado.

DESCONFIE sempre de qualquer contato feito 
em nome do Departamento Jurídico da ADEPOM e 
dos escritórios de advocacia parceiros sem propósi-
to fundamentado. Antes de tomar qualquer atitude, 
entre em contato com a ADEPOM em São Paulo 
(11 3322-0333) ou Santos (13 32734-1100). Somen-
te assim você comprovará se é ou não um golpe!

ALERTAMOS também sobre a exposição de da-
dos pessoais em redes sociais (como número de ce-
lular, endereço ou número do RG e CPF). De posse 
desses dados, os golpistas sofisticam suas estraté-
gias para lesar as vítimas.

SOLICITAMOS ainda que nos ajudem a combater 
os criminosos denunciando as tentativas de golpes 
imediatamente. Quanto mais pessoas reportarem os 
fatos às autoridades, mais aumentam as chances de 
localização dos estelionatários.

CUIDADO:
NOVO GOLPE

PRECATÓRIOS
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ATENÇÃO: 
A CONTA DE LUZ FICOU 

MAIS CARA EM SÃO PAULO
A capital e mais 23 cidades do estado de São Pau-

lo estão pagando mais caro pelo fornecimento 
de energia elétrica a partir deste 4 de julho. O 

reajuste foi aprovado pela Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) no final de junho para os municípios 
atendidos pela Enel Distribuição São Paulo (Enel SP), 
que atende cerca de 7,6 milhões de unidades consumi-
doras, segundo informa a Agência Brasil.

O aumento médio da conta de luz é de 12,04% 
sendo 18,03% para alta tensão (indústria e grandes 
comércios) e 10,15% para baixa tensão (clientes re-
sidenciais). A justificativa para a elevação da tarifa 
é aumento da inflação, dos encargos setoriais e os 
custos de compra de energia durante a crise hídrica 
de 2021. Em compensação, desde 16 de abril está 
em vigor no Brasil a bandeira verde, quando não há 
cobrança extra aplicada à conta de luz.

Fonte: Agência Brasil
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SEMPRE AO LADO DE QUEM 
PRECISA DE APOIO 

A área de Serviço Social da ADEPOM tem 
recebido inúmeros elogios em razão dos 
esforços redobrados que tem empreendi-

do para atender às solicitações de associados 
em situação de vulnerabilidade.

O trabalho tem aumentado, assim como o 
apoio prestado pela Presidência da associação, 
exercida pelo Cel PM Nogueira, sempre sensível 
às causas apresentadas pela assistente social 
da ADEPOM, Raquel Vitiello, diariamente pre-
sente na sede em São Paulo para a realização 
de atendimentos e transmissão de orientações.

O oficial administrativo Wanderley Batista de 
Souza (foto), aposentado e associado desde 
julho de 2003, é um dos beneficiados da nossa 
área de Serviço Social, tendo recebido, recente-
mente, a doação de uma nova cadeira de rodas.

Mais informações sobre os serviços presta-
dos pela ADEPOM estão disponíveis no site 
www.adepom.org.br. Se prefeir, ligue para a 
Secretaria, pelos fones (11) 3322-0333, em 
São Paulo, e (11) 3273-1100, em Santos.

http://www.adepom.org.br
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Quem já curtiu as estadias da ADEPOM na Praia Grande sabe que tem de correr para não 
perder os pacotes promocionais, porque a procura é maior do que o número de unidades 
disponíveis. Afinal, uma das melhores opções para desfrutar de fins de semana e datas es-

peciais longe das aglomerações e com toda segurança contra o contágio de vírus é se hospedar 
em seu próprio apartamento, reunindo a família ou um grupo de amigos para aproveitar a praia e a 
energia positiva do sol, com todo conforto.

Localizados na Praia Mirim (Praia Grande), no litoral paulista, os apartamentos da ADEPOM 
vêm recebendo associados sob elogios tanto pela estrutura oferecida, como pelo serviço de recep-
ção. Um sucesso que continuará se repetindo ao longo do ano. 

Os apartamentos têm sala, dois quartos, terraço, cozinha equipada, banheiro e vaga na 
garagem. Para desfrutar deste benefício, os associados pagam somente uma pequena taxa 
de uso, curtindo a região mais badalada da Praia Grande.

Com check-in sempre às 14:00 e check-out às 12:00, 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.

OS APARTAMENTOS DA 
ADEPOM NA PRAIA GRANDE 

TÊM TUDO PARA FAZER
SUA FAMÍLIA FELIZ

Reserve pagando apenas pela taxa de uso




