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A ADEPOM vai realizar, na manhã do 
próximo dia 4 de março, um sábado, o 
52º Café dos Veteranos e Pensionistas, a 

partir das 8h30, em sua sede em São Paulo, na 
Rua Dr. Rodrigo de Barros, 121, no bairro da Luz. 
O evento é organizado para promover momentos 
de confraternização, reunindo nossos associa-
dos e os amigos por eles convidados.

Não haverá venda de convites. A participação é 
gratuita, mas é preciso confirmar presença até o 
dia 2 de março, pelo fone (11) 3322-0333.

O delicioso café da manhã será animado por sor-
teios de brindes, mas, para concorrer aos prêmios, os 
participantes devem entregar na recepção uma lata 
ou um pacote de leite pó, contribuindo com a campa-
nha da ADEPOM em auxílio a crianças e idosos em 
situação de vulnerabilidade.

VEM AÍ O 52º CAFÉ DOS
VETERANOS E PENSIONISTAS

Durante o evento, a Família ADEPOM estará 
a postos para transmitir informações sobre leis e 
projetos de interesse dos Policiais Militares do 
Estado de São Paulo, com plantão dos nossos 
consultores jurídicos. Basta participar para saber 
como conquistar esses benefícios.

Música ambiente e muita descontração, além 
das guloseimas saborosas, prometem transformar 
o sábado num dia muito alegre e especialíssimo 
para todos os presentes, em ambiente aconche-
gante e espaçoso, o Restaurante ADEPOM, suces-
so no bairro da Luz.

Não perca esta oportunidade de estar ao lado de 
pessoas queridas, compartilhando atenção e cari-
nho. Venha ser feliz com a gente e traga um amigo, 
porque com a ADEPOM você tem seu bem-estar 
garantido e ganha sempre!

Participe na companhia de amigos. É gratuito!
E concorra a prêmios doando uma lata ou pacote
de leite em pó para entidades de apoio às famílias

em situação de vulnerabilidade

http://www.adepom.org.br
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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

PMs RESGATAM CRIANÇA
ABANDONADA EM CAMPINAS 
Uma equipe do 47º BPM/I resgatou uma criança de 

aproximadamente 3 anos de idade, na noite da última 
segunda-feira, no bairro Cidade Singer, em Campinas, 
após receber a denúncia de que ela estava sofrendo por 
abandono e maus-tratos.

Segundo relato do Blog da PMESP, ao chegar no local, 
a equipe ouviu o choro desesperado da criança, que pedia 
por socorro. Os PMs pularam o muro da casa e encontra-
ram a menina em um dos cômodos, sozinha. O local es-
tava bagunçado, insalubre e sem condições de habitação.

A mãe da criança foi identificada momentos depois, 
quando teve a desfaçatez de acionar a Polícia Militar, in-
formando sobre um possível “sequestro” da filha. Ela foi 
conduzida à 2ª Delegacia Seccional de Polícia, notificada 
sobre o ocorrido e liberada após o registro da ocorrência 
por falsa comunicação de crime e abandono de incapaz. 
A criança ficou sob os cuidados do Conselho Tutelar.

Parabéns à equipe de que atuou com sucesso neste 
resgate. A Família ADEPOM tem muito orgulho de traba-
lhar diuturnamente na defesa dos interesses dos Policiais 
Militares do Estado de São Paulo, eternos vigilantes e 
heróis da sociedade paulista.

Fonte e imagem: Blog da PMESP



Uma das modalida-
des que mais assusta 
é o chamado “golpe 
do amor”: pessoas em 
busca de novos rela-
cionamentos marcam 
encontros por aplicati-
vos e, ao chegarem no 
local combinado, são 
sequestradas para que 
criminosos façam uso de seus celulares, transferindo 
quantias de suas contas bancárias via Pix.

O secretário Derrite informa que este foi o primei-
ro contato com as grandes instituições bancárias e 
bancos digitais para que eles compartilhassem as 
práticas de inteligência realizadas quando notifica-
dos de uma operação suspeita, ou quando têm a 

confirmação de que uma vítima possa estar 
sendo mantida em cárcere privado, sendo 
que haverá novas reuniões, também englo-
bando representantes de sites e aplicativos 
de relacionamentos para que seja debati-
do, junto às polícias, as melhores formas de 
enfrentamento desses crimes.

A ADEPOM tem feito alertas cons-
tantes, em todos os seus canais de 
comunicação, para que seus associados 
não caiam em golpes. E mais uma vez 
lembramos aos nossos leitores: ao se-
rem abordados por mensagens alusivas 
aos seus precatórios, antes de tomarem 
qualquer atitude, entrem em contato 
com a Secretaria da ADEPOM em São 
Paulo, pelo fone (11) 3322-0333.

Fonte: Comunicação da SSP
Foto: Amanda Ramos (SSP)
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Foi realizada uma reunião de extrema importân-
cia, na última semana, entre o secretário de 
Segurança Pública do Estado de São Paulo, 

Guilherme Derrite, e representantes das instituições 
bancárias e bancos digitais, no Centro Integrado 
de Comando e Controle da SSP, com o intuito de 
refletir sobre a adoção de medidas de segurança e 
prevenção contra as ocorrências criminosas envol-
vendo transações com o Pix.

Apesar de todos os alertas para que os cidadãos 
sejam cautelosos com seus dados bancários, bem 
como ao responder mensagens com propostas 
financeiras vantajosas que englobam compras de 
produtos bem abaixo do preço, empréstimos libe-
rados por pagamento de taxas via Pix, serviços de 
isenção de impostos, liberação de pagamentos de 
precatórios etc., os golpes continuam em alta.

PIX: TODO CUIDADO É
POUCO. NÃO CAIA EM

GOLPES DE PRECATÓRIOS 
OU DO "AMOR"

Secretário
Guilherme Derrite
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INGRESSOS DO AQUÁRIO 
DE SÃO PAULO E DA
CIDADE DA CRIANÇA

COM DESCONTOS PARA
ASSOCIADOS DA ADEPOM

As férias escolares estão quase acaban-
do, mas ainda dá tempo de curtir o dia 
no Aquário de São Paulo e na Cidade 

da Criança com a galerinha, aproveitando os 
benefícios da parceria entre a ADEPOM e os 
dois centros de lazer.

Para usufruir do desconto proporcionado na 
compra dos ingressos (10%), basta visitar o site 
de ambos e, antes de finalizar a compra, inserir 
o CUPOM E0337C.

Os links para os sites são:

www.aquariodesaopaulo.com.br 

www.cidadedacrianca.com.br.

Seguindo o passo a passo para garantir os 
descontos, primeiramente escolha o ingresso 
que deseja comprar; em seguida, selecione a 
data do passeio com horário de chegada e a 
quantidade de ingressos; na sequência, adicio-
ne ao carrinho sem esquecer de aplicar o cupom 
de desconto no campo disponível (E0337C).

Anteriormente, a compra de ingressos era 
feita por meio de um link, por isso, todos aque-
les que já compraram os ingressos para o Aquá-
rio de São Paulo adotando esse procedimento 
poderão utilizar normalmente o voucher gerado 
após a compra.

Vamos nessa com a gente, galera, porque 
com a ADEPOM você é feliz e ganha sempre!

http://www.aquariodesaopaulo.com.br
http://www.cidadedacrianca.com.br
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FILHOS DE ASSOCIADOS 
COM ATÉ 12 ANOS AGORA
ALMOÇAM SEM PAGAR NO 

RESTAURANTE ADEPOM
A “Promoção do Chef!” do nosso restaurante 

está mais incrível do que nunca. Pagando 
apenas R$ 23,00, os associados já almo-

çavam servindo-se à vontade no buffet, repleto de 
opções deliciosas, com muita qualidade, segurança 
e conforte. Agora, a vantagem vai além: os baixi-
nhos que têm até 12 anos, filhos dos associados da 
ADEPOM, não pagam para almoçar na companhia 
dos seus pais. A "ordem" é do presidente, Cel PM 
Nogueira: “Venham todos e tragam as crianças. A 
Família ADEPOM está crescendo e as vantagens 
para os associados estão aumentando. A criançada 
vai amar, comendo muito e se divertindo sem pagar. 
Venham e sejam todos bem-vindos!"

E tem mais: 10% de desconto no preço regular 
(R$ 48,90 por quilo, sem incluir bebidas e sobreme-
sas) para os nossos vizinhos no bairro da Luz que 
trabalham no Senac, na Caixa Beneficente da Polí-

cia Militar (CBPM), no Museu de Arte Sacra, no Ses-
con-SP e para todos os Policiais Militares da ativa 
que ainda não são associados da ADEPOM. Já era 
bom demais, porque o preço já estava pequenininho, 
na melhor relação custo versus benefício da região, 
mas agora a dica ficou pra lá de CAMPEÃ.

Venham almoçar com a gente de segunda a quinta-
feira, das 11:30 às 15:00; e às sextas-feiras, das 11:30 
às 14:30. Peçam também o Cartão de Fidelidade no 
Caixa para ganhar um almoço gratuito (500g sem bebi-
das e sobremesas) a cada nove refeições pagas.

O Restaurante ADEPOM fica no andar térreo da 
nossa sede, na Rua Dr. Rodrigo de Barros, 121, no 
bairro da Luz, na capital paulista.

É por isso que, com muito amor, podemos afir-
mar: mais que uma associação, a ADEPOM é uma 
grande família!

Mãe, quero 
ir almoçar na

ADEPOM com
você e o papai!

Me leva!
Eu não pago!!!

 😀
 ♥
👍








