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OO Banco Central (BC) está emitindo um aler-
ta e recomendando uma série de medidas 
para conter a atuação de golpistas, diante do 

aumento do número de consultas sobre falsas mensa-
gens relativas ao sistema Valores a Receber.

De acordo com a autoridade monetária, os serviços 
de atendimento ao cidadão têm recebido volume qua-
tro vezes maior que a média de consultas sobre infor-
mações inverídicas. Grande parte das falsas mensa-
gens passaram a circular na internet nos últimos dias.

Destacam-se, em meio a essa onda de fraudes, 
mensagens recebidas pelo WhatsApp para resgate de 
valores esquecidos no Banco Central imediatamente 
via PIX. O BC orienta o cidadão a ignorar o conteúdo 
dessas mensagens e a não clicar em links.

Conforme apurado pelos investigadores, esses 
links roubam senhas em redes sociais, podendo ins-
talar vírus e programas espiões no celular do usuário. 
Informações oficiais sobre valores a receber e sobre 
a consulta ao sistema são divulgadas apenas no site 
do Banco Central e nas redes oficiais do órgão, jamais 
por aplicativos de mensagens ou SMS.

O Banco Central salienta ainda que a consulta a 
valores esquecidos está suspensa desde abril do 
ano passado. Apesar de as instituições financeiras 
recomeçarem a enviar dados em janeiro, a rea-
bertura das consultas e dos saques continua sem 
previsão de retorno. Em dezembro, o BC anunciou 
que, quando o sistema voltar a funcionar, passará 
a permitir o saque por herdeiros e representantes 
legais de falecidos.

A ADEPOM vem alertando constantemente os 
seus associados sobre as tentativas de golpes via 
e-mail, ligações telefônicas, mensagens encami-
nhadas por  WhatsApp e até cartas recebidas pelos 
Correios. No caso dos Policiais Militares da ati-
va, inativos e pensionistas, os golpistas costumam 
buscar e fazerem uso de informações sobre proces-
sos em andamento para recebimento de precatórios.

Fiquem atentos e, em caso de dúvidas sobre 
contatos e mensagens recebidos, falem imedia-
tamente com a Secretaria da ADEPOM, em São 
Paulo, pelo (11) 3322-0333.

Fonte: Agência Brasil
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SECRETÁRIO DERRITE
RECEBE A MEDALHA

HERÓIS DO FOGO
DO COMANDO DO CB

O secretário da Segurança Pública de São 
Paulo, Cap Guilherme Derrite, rece-
beu a medalha Heróis do fogo, em 6 de 

janeiro, sexta-feira passada, durante evento rea-
lizado no Comando do Corpo de Bombeiros, na 
região central da capital.

“Essa medalha é muito especial, pois eu 
tenho um carinho enorme pelo Corpo de 
Bombeiros. Da nossa parte, esperem muito tra-
balho para atingir os objetivos da instituição”, 
declarou o Cap Derrite em seu discurso de agra-
decimento, durante a solenidade.

A medalha foi concedida pelo Presidente da 
Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros 
(FUNDABOM), Cel PM Frank Itinoce.

A distinção tem como objetivo homenagear 
autoridades civis e militares que comprovada-
mente prestaram serviços relevantes a uma ou 
mais organizações e instituições.

“A medalha representa o nosso sentimento 
pela pessoa agraciada. Nós sempre procuramos 
apoiar o Corpo de Bombeiros dentro das pos-
sibilidades da lei, mas isso não seria possível 
sem a colaboração de inúmeras pessoas. Essa 
cerimônia simboliza mais um passo neste agra-
decimento”, destacou o Cel Itinoce.

O secretário foi agraciado pelo trabalho como 
oficial da PMESP, do Corpo de Bombeiros e 
como parlamentar paulista na Câmara Federal e 
em todas as funções com o objetivo de prestar o 
melhor serviço à sociedade paulistana.

Fonte: Assessoria de Imprensa SSP
Foto: Amanda Ramos (SSP)
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A FAMÍLIA ADEPOM LAMENTA O 
FALECIMENTO DO DIGNÍSSIMO 

CEL CANGERANA

A Família ADEPOM e seu presidente, 
Cel PM Nogueira, lamentam profunda-
mente o falecimento, na terça-feira pas-

sada, 10 de janeiro, do Cel PM Tomaz Alves 

Cangerana, que foi comandante do 22° BPM/M, 
comandante do CPA/M-4, comandante do 
Regimento de Polícia Montada 9 de Julho e 
também comandante do CPChoque.

 Nascido em 24 de maio de 1949, ele estava 
sob cuidados médicos e internação no Hospital 
Cruz Azul, na capital paulista.

Cidadão notável, o Cel Cangerana ocupava o 
posto de Grão-Mestre Adjunto da Grande Loja 
Maçônica do Estado de São Paulo e foi membro 
da ARLS Perfeita Amizade, L. 37, tendo sido ini-
ciado na Ordem em outubro de 1993.

Aos familiares, nosso mais sinceros senti-
mentos. Que Deus os conforte e receba, em Luz 
Eterna, a alma e a personalidade admiráveis do 
Cel Cangerana.

Foto: GLESP

TETO SALARIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS É ELEVADO

A Assembleia Legislativa do Estado de 
São Paulo (Alesp) aprovou, em 29 de 
novembro passado, projeto de lei para 

aumentar, em 2023, os subsídios do gover-
nador (de R$ 23.048,59 para R$ 34.572,89), 
vice-governador (de R$ 21.896,27 para R$ 32.844,41) 
e dos secretários estaduais (de R$ 20.743,72 para R$ 
31.115,58), equilibrando, por impacto, os subsídios 
pagos na iniciativa privada e elevando o teto salarial 
da administração pública, de modo a garantir bons profis-
sionais e quadros qualificados – desde 2019 os salários 
nesse segmento do funcionalismo não eram reajustados.

A medida aguardava pela sanção ou veto primeira-
mente do governador Rodrigo Garcia e, após a transi-
ção, do governador eleito Tarcísio de Freitas, o qual, 

neste início de mandato, deixou o prazo de avaliação 
do projeto de lei vencer, poupando-se de constrangi-
mentos pela aprovação de um aumento salarial de 50% 
para si próprio logo após a posse.

Todavia, a pendência foi solucionada no último 10 
de janeiro, cabendo ao presidente da Alesp, deputa-
do Carlão Pignatari, a promulgação da Lei 17.616/23, 
que aprova, consequentemente, o reajuste salarial 
dos servidores pela elevação do teto baseado no 
salário do governador. Em suas redes sociais, Pignatari 
declarou, na terça-feira: “Pela manhã, assinei e promul-
guei a Lei 17616/23, que trata do subsídio do Governa-
dor e dos servidores públicos do estado de São Paulo”.

Fonte e imagem: Comunicação Social Alesp

http://dobuscadireta.imprensaoficial.com.br/default.aspx?DataPublicacao=20230112&Caderno=Legislativo&NumeroPagina=1
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2023/lei-17616-11.01.2023.html
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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

CURSOS DE GRADUAÇÃO E 
MBA COM 30% DE

DESCONTO NA TREVISAN
Pioneira na área de negócios no oferecimento 

de cursos 100% digital, a Trevisan não para 
de crescer em relevância, oferta de conheci-

mento e número de alunos. Seu propósito é entregar 
soluções de formação, desenvolvimento e atualização 
profissional por meio de cursos de graduação, MBA, 
educação executiva e projetos educacionais corpora-
tivos, tendo como diferenciais inovação, pioneirismo, 
metodologia exclusiva, networking ampliado, trilha In-
dividualizada e atualização constante.

Parceira da ADEPOM, a Trevisan está oferecen-
do, neste mês de janeiro, aos nossos associados e 
seus dependentes, bem como ao nosso time de cola-
boradores, 30% de desconto em todos os cursos de 
Graduação e MBA. Mas o benefício termina no próxi-
mo dia 31. Por isso, não perca tempo.

Para usufruir desta dica, aplique o cupom JAN30% 
no ato da inscrição. Mais informações podem ser 
obtidas no site https://trevisan.edu.br ou pelo número 
de fone e WhatsApp (11) 3138-5200.

https://trevisan.edu.br
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UNYLEYA TEM CURSOS
NOVOS COM TABELA ANTIGA 

PARA ASSOCIADOS
Com mais de 200 mil alunos no Brasil, a 

Faculdade Unyleya, parceira da ADEPOM, 
está ofertando condições sensacionais para 

que nossos associados e seus dependentes façam 
uma Graduação ou uma Pós com descontos extre-
mamente vantajosos na educação a distância.

 As ofertas estão ainda mais atraentes neste 
início de ano, quando a Unyleya apresenta ofer-
tas incríveis para realizar o sonho de cidadãos de 
todas as idades que almejam enriquecer seus 
conhecimentos e conquistar diplomas de bacharela-
dos, licenciaturas e pós-graduação.

 A Unyleya disponibiliza aos alunos uma plata-
forma 100% digital 24 horas, com atenção indivi-
dual dos professores em todos os cursos Confira 
as novidades no anúncio ao lado e faça sua ins-
crição inserindo o código TABELA-2022 pelo link 
https://unyleya.edu.br/tabela2022

ATENÇÃO: SPPREV CONFIRMA 
DESCONTO DE 11% NA FOLHA 

DE PAGAMENTO DE INATIVOS E 
PENSIONISTAS MILITARES

Apartir da folha de pagamento de janeiro 
de 2023, cuja data de crédito é o quin-
to dia útil de fevereiro, a SPPREV volta 

a fazer o desconto da contribuição prevista na 
Lei Complementar 1.013/2007 dos inativos e 
pensionistas militares, conforme alertado no site 
da instituição

Como até 31 de dezembro de 2022 não foi 
sancionada lei estadual regulamentando a 
contribuição ao Sistema de Proteção Social dos 
Militares do Estado, o desconto de 11% sobre o 

valor que exceder o teto do RGPS (R$ 7.505,49 
em 2023) permanece obrigatório.

Entenda pelos exemplos: um inativo militar 
que recebe R$ 6.000 está isento da contribui-
ção, pois está abaixo do teto do RGPS; já o ina-
tivo militar que recebe R$ 8.500, valor que ex-
cede o teto de R$ 7.505,49, terá o desconto de 
11% calculado sobre os R$ 992,51 excedentes, 
resultando em uma contribuição de R$ 109,17.

Saiba mais: http://www.spprev.sp.gov.br/De-
talhe_todasNoticias.aspx?Noticia=1019

https://unyleya.edu.br/tabela2022
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2007/lei.complementar-1013-06.07.2007.html
http://www.spprev.sp.gov.br/Detalhe_todasNoticias.aspx?Noticia=1019
http://www.spprev.sp.gov.br/Detalhe_todasNoticias.aspx?Noticia=1019
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GOVERNADOR TARCÍSIO
DECIDE MANTER CÂMERAS 

CORPORAIS DA PMESP
Em entrevista coletiva realizada na 

quinta-feira da semana passada, 
5 de janeiro, o governador de São 

Paulo, Tarcísio de Freitas, declarou que 
não vai alterar, neste momento, a medida 
que obriga o uso de câmeras corporais por 
Policiais Militares do estado de São Paulo.

 “Não vamos alterar nada. Para quem 
está esperando que a gente mexa nesse 
programa agora, não vamos mexer. Nesse 
primeiro momento, nada muda, não vamos 
alterar nada. Ao longo do tempo, vamos 
observar e reavaliar o que faremos como 
com qualquer outra política”, afirmou o go-
vernador, após participar de uma reunião 
com secretários e o prefeito de São Paulo, 
Ricardo Nunes, no Palácio dos Bandeirantes.

 Um estudo da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) divulgado no fim de 2022 revelou que 
o uso de câmeras corporais nos uniformes da 
PMESP produziu um impacto positivo, reduzin-
do em 57% o número de mortes decorrentes 
de ações policiais em relação a unidades poli-

ciais onde ainda não houve a implantação desse 
tipo de tecnologia. Confira, no link abaixo, ma-
téria publicada pela área de notícias do site da 
ADEPOM sobre o tema polêmico:

https://www.adepom.org.br/estudo-da-fgv-registra-im-
pacto-positivo-das-cameras-corporais-da-pmesp/

 O governador Tarcísio de Freitas e o pre-
feito de São Paulo discutiram, na reunião que 
antecedeu a coletiva com os jornalistas, ações 
conjuntas para a região da Cracolândia, ocupa-
da por usuários e dependentes de drogas. Uma 
nova reunião foi agendada para 23 de janeiro 
com o intuito de definir ações em busca de solu-
ções para esse problema gravíssimo, que colo-
ca em risco a liberdade de ir e vir dos cidadãos 
nas ruas da capital, onde dependentes circulam 
muitas vezes em meio a vendedores de drogas.

Fonte: Agência Brasil (EBC)
Fotos: Governo do Estado de São Paulo e 
Comunicação Social PMESP

Governador Tarcício 
quer novas avaliações 
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câmeras corporais

pelos PMs

https://www.adepom.org.br/estudo-da-fgv-registra-impacto-positivo-das-cameras-corporais-da-pmesp/ 
https://www.adepom.org.br/estudo-da-fgv-registra-impacto-positivo-das-cameras-corporais-da-pmesp/ 







