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A Família Adepom vai realizar mais um 
dos seus tradicionais almoços temá-
ticos no próximo 19 de novembro, 

um sábado, a partir das 13 horas. Des-
ta vez teremos um Almoço Árabe, com 
muita alegria e diversão, no belíssimo 
Restaurante Adepom, na nossa sede em 
São Paulo (Rua Dr. Rodrigo de Barros, 
121, bairro da Luz).

Além de comidas típicas deliciosas 
também teremos  ações de confraterniza-
ção entre colaboradores e associados da 
Adepom com o objetivo de propiciarmos 
momentos inesquecíveis a todos os parti-
cipantes e seus convidados.

As reservas dos convites devem ser 
feitas na Secretaria, em São Paulo, pelo 
número de WhatsApp (11) 94020-1643. 
Convites individuais custam $R 55,00 
(sem bebidas e sobremesas). Em pro-
moção especial para reservas feitas com 
antecedência, três convites podem ser 
adquiridos por somente R$ 150,00.

Venha curtir o sábado
com a gente, trazendo
familiares e amigos,

porque com a
Adepom você é feliz e

ganha sempre!

VEM AÍ O ALMOÇO ÁRABE NO 
RESTAURANTE ADEPOM.

DIA 19 DE NOVEMBRO,
SÁBADO, A PARTIR DAS 13h.

FAÇA SUA RESERVA!

http://www.adepom.org.br
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Outubro Rosa na AdepomOutubro Rosa na Adepom
“Prevenção ao câncer de mama”

Palestra gratuita para associados
Traga um lenço para doar às guerreiras em luta contra a doença

Com o objetivo de compartilhar informações e promover a
conscientização sobre o câncer de mama, proporcionando maior

acesso aos serviços de diagnóstico e tratamento, o Instituto Proença
realizará uma palestra no auditório da sede da ADEPOM, em São Paulo,

na manhã do próximo 27 de outubro, quinta-feira, das 9 às 12 horas,
aberta gratuitamente a todos os associados. 

O Instituto Proença faz parte do Programa CEJAM 
Vitalidade (Centro de Estudos e Pesquisa Dr. João 
Amorim), desenvolvendo o projeto “Conectando 

Saúde”, sob coordenação e orientação de um grupo de médicos, 
advogados e profissionais de saúde do Hospital Pérola Byington. 
Durante a palestra serão compartilhadas experiências, haverá 
uma roda de conversas e momentos de autocuidados em clima 
de muito amor e confraternização. Será servido coffe break e al-
moço no encerramento, sob convite do fundador e presidente da 
Adepom, Cel PM Nogueira.

Faça sua inscrição até 25 de outubro, entrando em contato com a Secretaria
pelo fone (11) 3322-0333 ou WhatsApp (11) 94020-1643.

Local: Auditório Adepom (Rua Dr. Rodrigo de Barros, 121, Luz, São Paulo, SP)
Inscrições: Fone (11) 3322-0333 e WhatsApp (11) 94020-1643

Apoio: CEJAM, Instituto Proença e Mary Kay
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A associada pensionista Lenisia de Oliveira, 
moradora do Parque dos Eucaliptos, no muni-
cípio de Mogi Guaçu, é uma lindeza de pessoa 

e nos deu o prazer de comemorar o seu aniversário 
conosco, no último 11 de outubro. Ela passou o dia 
na Adepom, atualizando dados processuais, levan-
tando informações na Secretaria e curtindo tanto o 
Restaurante, como a Cafeteria da associação.

Lenisia também aproveitou sua estadia na capital 
paulista para participar, na manhã 8 de outubro, do 
51º Café dos Veteranos e Pensionistas da Adepom, 
juntamente com seu filho, Célio Ricardo do Carmo.

 Membro integrante da Família Adepom desde 
junho de 2018, Lenisia adorou estar presente no 
nosso evento e fez questão de posar para fotos, uma 
delas ao lado do colaborar Hernandez, que atua no 
time da Secretaria da sede em São Paulo.

ASSOCIADA COMEMORA
ANIVERSÁRIO NA ADEPOM

 Lenisia, parabéns! Desejamos a você um novo 
ciclo de vida que se inicia repleto de alegrias, muito 
amor, saúde, conquistas e riquezas! Conte sempre 
conosco!
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Tentativas de golpes a credores de precatórios continuam 
entre as notícias de polícia do dia. Para alcançar seus objeti-
vos, os criminosos utilizam diversos meios, dentre eles cartas 

enviadas pelos Correios, telefonemas para residências e celulares, 
e-mails e, principalmente, mensagens via WhatsApp. São muitas 
as historietas que os meliantes contam para extorquir as vítimas, 
revestindo-as de falsa credibilidade quando munidos de dados sobre 
processos que são associados a informações pessoais.

Os bandidos conseguem acesso a esses dados porque os pro-
cessos são públicos e qualquer cidadão, segundo determina o Artigo 
5º da Constituição Federal, no inciso LX (“a lei só poderá restringir 
a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade 
ou o interesse social o exigirem”); e o Artigo 93, no inciso IX (“todos 
os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo 
a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a 
seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preser-
vação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique 
o interesse público à informação”).

Portanto, de acordo com as leis brasileiras, qualquer pessoa pode 
consultar processos movidos por outro cidadão na base de dados do Poder Judiciário, bastando que, para 
realizar essa tarefa, forneça um nome completo e o número do RG ou do seu CPF. Isso significa que um 
meliante pode ter acesso aos números dos processos, das partes que o compõem e dos precatórios. 

Cruzando as informações consultadas em processos com auxílio de ferramentas digitais, os criminosos 
também descobrem outros dados dos credores de precatório, como, por exemplo, o número do celular. Daí 
por diante, utilizando roteiros do crime organizado, esses golpistas se fazem passar por advogados de ins-
tituições sérias, como a ADEPOM, ou de escritórios parceiros, para, entrando em contato com as vítimas, 
extorquirem dinheiro com a promessa da liberação do pagamento dos precatórios.

Por isso, mais uma vez alertamos aos nossos associados: NÃO CAIA EM GOLPES. Ao ser contado por 
telefone, celular, cartas, e-mail e mensagens de WhatsApp para falar sobre o andamento de seus processos, 
não transmita suas informações pessoais, nem permita que os golpistas tenham acesso aos seus dados 
bancários. Em situações de desconfiança, entre em contato imediatamente com a Secretaria da Adepom 
São Paulo pelo fone (11) 3322-0333. 

Tendo ou não certeza de estar sendo contatado 
por golpistas, procure ajuda e denuncie.

OS GOLPES CONTINUAM E 
É DO WhatsApp QUE OS

CRIMINOSOS GOSTAM MAIS
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