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SSegundo informa o Tribunal Superior egundo informa o Tribunal Superior 
de Justiça do Estado de São Paulo, a de Justiça do Estado de São Paulo, a 
Diretoria de Execuções de Precatórios Diretoria de Execuções de Precatórios 

e Cálculos (Depre) disponibilizou, no último e Cálculos (Depre) disponibilizou, no último 
mês de outubro, o total de R$ 1.128.011.268,90 mês de outubro, o total de R$ 1.128.011.268,90 
para pagamentos de precató-para pagamentos de precató-
rios das mais de 949 entidades rios das mais de 949 entidades 
devedoras no Estado. "O valor devedoras no Estado. "O valor 
é 76% maior do que a quan-é 76% maior do que a quan-
tia liberada no mesmo período tia liberada no mesmo período 
do ano passado (R$ 640 mi-do ano passado (R$ 640 mi-
lhões)”, destaca o comunicado.lhões)”, destaca o comunicado.

Para pagamento de dívidas Para pagamento de dívidas 
da Fazenda Estadual foram da Fazenda Estadual foram 
destinados mais de R$ 375,7 destinados mais de R$ 375,7 
milhões. Para os precatórios da milhões. Para os precatórios da 
Prefeitura de São Paulo, o mon-Prefeitura de São Paulo, o mon-
tante superou R$ 512 milhões tante superou R$ 512 milhões 
devidos a prioridades e o res-devidos a prioridades e o res-
tante (R$ 240,2 milhões) perfez o valor dos pre-tante (R$ 240,2 milhões) perfez o valor dos pre-
catórios das demais prefeituras e autarquias. catórios das demais prefeituras e autarquias. 

Somando todas as liberações de 2022, Somando todas as liberações de 2022, 
até o momento a Depre já destinou cerca de até o momento a Depre já destinou cerca de 
R$ 4,7 bilhões para quitação de precatórios.R$ 4,7 bilhões para quitação de precatórios.

A Secretaria da ADEPOM tem outras infor-A Secretaria da ADEPOM tem outras infor-
mações relevantes para transmitir aos associa-mações relevantes para transmitir aos associa-

MONTANTE DE OUTUBRO MONTANTE DE OUTUBRO 
PARA PAGAMENTO DEPARA PAGAMENTO DE
PRECATÓRIOS FOI 76% PRECATÓRIOS FOI 76% 
MAIOR DO QUE EM 2021MAIOR DO QUE EM 2021

dos, sob orientação do nosso Departamento dos, sob orientação do nosso Departamento 
Jurídico, sobre pagamento de precatórios, Jurídico, sobre pagamento de precatórios, 
ações em andamento e ações ganhas. Não ações em andamento e ações ganhas. Não 
deixe de telefonar para (11) 3322-0333 com deixe de telefonar para (11) 3322-0333 com 
o intuito de se manter atualizado sobre o intuito de se manter atualizado sobre 

assuntos de seu interesse.assuntos de seu interesse.

Aproveitamos para mais Aproveitamos para mais 
uma vez acrescentar que os uma vez acrescentar que os 
golpistas continuam tentan-golpistas continuam tentan-
do lesar credores de preca-do lesar credores de preca-
tórios, entrando em contato tórios, entrando em contato 
com mensagens falsas por com mensagens falsas por 
meio de WhatsApp, e-mail meio de WhatsApp, e-mail 
e telefone.e telefone.

Cuidado!Cuidado! Nunca faça  Nunca faça 
depósito em dinheiro em depósito em dinheiro em 
conta de terceiros ou paga-conta de terceiros ou paga-
mentos via Pix e cartão sob mentos via Pix e cartão sob 

a promessa de liberação de pagamento a promessa de liberação de pagamento 
de precatórios. de precatórios. É golpe!É golpe!

Denuncie e procure a ADEPOM imediata-Denuncie e procure a ADEPOM imediata-
mente se for contatado por golpistas fingin-mente se for contatado por golpistas fingin-
do serem membros de nossa equipe e dos do serem membros de nossa equipe e dos 
escritórios de advocacia parceiros.escritórios de advocacia parceiros.

Fonte: TJSP (Fonte: TJSP (https://www.tjsp.jus.br/Noticias/https://www.tjsp.jus.br/Noticias/
Noticia?codigoNoticia=87134Noticia?codigoNoticia=87134))

http://www.adepom.org.br
https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=87134
https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=87134
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Ao longo de todo o mês passado, a 
Família Adepom realizou uma série de 
atividades focadas no Outubro Rosa, com o 

objetivo de compartilhar informações e promover a 
conscientização sobre o câncer de mama. O Instituto 
Proença (Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João 
Amorim” – CEJAM) foi um dos parceiros da Adepom 
durante essa programação, que também arrecadou 
lenços para serem doados às mulheres guerreiras 
em luta contra a doença.

Na última sexta-feira, 11 de novembro, parte dos 
lenços arrecadados foi doada ao CEJAM, onde a 

CEJAM RECEBE LENÇOSCEJAM RECEBE LENÇOS
ARRECADADOS PELAARRECADADOS PELA
ADEPOM DURANTE OADEPOM DURANTE O

OUTUBRO ROSAOUTUBRO ROSA
assistente administrativa Bruna Inae Fernandes da 
Cruz (foto) recepcionou a entrega, realizada pela 
assistente social da Adepom, Raquel Vitiello, e pelo 
assessor da nossa Presidência, Cel PM Edson.

Dentre as ações, foi promovida uma campanha 
de arrecadação de lenços para doação às mulheres 
que, neste momento, estão em luta contra a doença. 
O resultado foi um sucesso, turbinado pela palestra 
apresentada por uma equipe do Instituto Proença 
(CEJAM), no Auditório da ADEPOM, em São Paulo, 
na manhã do último 27 de outubro.

Durante o encontro, que contou com a presença 
maciça de associados e de PMs da ativa de várias 
unidades, a enfermeira obstetra Cristiana Otaguro fez 
alertas, lembrando que “todas as mulheres, indepen-
dentemente da idade, podem conhecer seu corpo para 
saber o que é e o que não é normal em suas mamas”. Ela 
também afirmou que “a maior parte dos cânceres de 
mama é descoberta pelas próprias mulheres”.

O autoexame é, portanto, uma das principais me-
didas de prevenção da doença, sendo extremamen-
te necessário porque quanto antes a doença é de-
tectada, maiores são as chances de cura, e menos 
dolorosas para a paciente e sua família.

Todavia, não se pode dispensar, dentre os exa-
mes de rotina, a mamografia, capaz de identificar o 
câncer antes de as mulheres terem sintomas.

Em breve, mais uma instituição receberá o segun-
do lote de lenços arrecadados. Acompanhe nosso 
noticiário pelo site www.adepom.org.br.

Bruna Fernandes (CEJAM) recebe os Bruna Fernandes (CEJAM) recebe os 
lenços entregues pela assistentelenços entregues pela assistente
social da Adepom Raquel Vitiello,social da Adepom Raquel Vitiello,
ao lado do Cel PM Edson, assessorao lado do Cel PM Edson, assessor
da nossa Presidênciada nossa Presidência

http://www.adepom.org.br
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ATENÇÃO, ASSOCIADOS:
ALMOÇO ÁRABE CANCELADO
Em razão de remanejamento no calendário
de atividades da ADEPOM deste fim de ano,

o Almoço Árabe está cancelado.
Associados e convidados serão comunicados
sobre as datas dos próximos eventos após a
divulgação do planejamento das atividades

em programação para 2023.
Agradecemos pela compreensão.

PAULISTAS CELEBRAM O DIA 
DA CONSCIÊNCIA NEGRA

OGoverno de São Paulo informa que esta-
rá participando da Virada da Consciência 
Negra, promovida pela Universidade Zumbi 

dos Palmares, em uma série de eventos alusivos ao 
Dia da Consciência Negra, celebrado neste 20 de 
outubro no Brasil. A programação estadual é compos-
ta por 220 atividades nos museus, bibliotecas, teatros, 
Fábricas de Cultura e instituições da Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa que oferecerão entrada 
gratuita nos dias 19 e 20 de novembro para o públi-
co. Haverá ainda 130 atrações de parceiros públicos 
e privados com investimento estadual e iluminação 
cênica nas fachadas dos espaços com as cores do 
pan-africanismo nos dias 18, 19 e 20.

A celebração também compreende, no dia 25, 
a entrega à população do Museu das Favelas, 
instituição estadual localizada no Palácio dos 
Campos Elíseos e inteiramente dedicada a preser-
var a história e a cultura das favelas e periferias do 
estado e dar visibilidade à sua produção artística e 
criativa. O espaço conta com programação cultural e 
educativa, exposições, centro de referência, bibliote-
ca e centro de empreendedorismo, além de espaço 
de convivência.

Confira a programação mais informações sobre a 
programação de eventos neste link.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo

https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/governo-de-sao-paulo-promove-celebracoes-do-mes-da-consciencia-negra/
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Prezados Associados:

Gostaríamos de informá-los que a ADEPOM e seu Corpo Jurídico não 
solicitam pagamentos antecipados para quaisquer despesas judiciais, 
através de depósito em conta bancária, para liberação do seu precatório.

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo fone (11) 3322-0333, ramais 
141 e 173, de segunda a quinta-feira, das 8h às 18h, e às sextas-feiras, das 
8h às 17h, com Sérgio, ou busque orientação do seu advogado.

Agradecemos pela atenção.

COMUNICADO

DIA DA BANDEIRA: TODO 
NOSSO AFETO AO MAIOR 

SÍMBOLO DO BRASIL
Abandeira do Brasil nos representa há 131 anos, 

adotada por decreto em 19 de novembro de 
1889, pelo presidente Marechal Deodoro da 

Fonseca, na Proclamação da República. Ele fez ques-
tão de manter as cores da nossa bandeira anterior, 
escolhidas por D. Pedro I, após a Independência do 
Brasil, em 7 de setembro de 1822. Um dos maiores 
poetas brasileiros, Olavo Bilac, compôs um poema 
em homenagem à nossa bandeira, em 1906, poste-
riormente musicado e imortalizado por Antonio Fran-
cisco Braga, sendo oficializado como Hino à Bandeira. 
Impossível não sermos tocados em nossos corações 
ao lermos o refrão aqui reproduzido, em homenagem 
a um dos símbolos mais amados da nossa pátria: 
"Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, 
querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil!".
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ASSOCIADOS ECONOMIZAM 
COM BENEFÍCIOS TAMBÉM 
EM MOMENTOS DE LAZER

Parceira da ADEPOM, a bilheteria.com está esperando a visita dos nossos associados em seu site, 
onde inúmeras atividades de lazer estão em oferta para programação em fins de semana, feriados 
e nas férias, que já estão chegando. Escolha o seu destino e, na hora de concluir a compra, insira o 

código promocional "adepom" para pagar menos, mas se divertindo muito mais. Vem com a gente, porque 
com a ADEPOM você é feliz e ganha sempre!
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