
29 de janeiro de 2021 – www.adepom.org.br

news

AGENDE SUA DECLARAÇÃO
 DE IRPF NA ADEPOM

A data limite para entrega da Declaração do 
Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) em 
2021, relativa ao exercício de 2020, ainda não 
foi divulgada pela Receita Federal. Tradicio-
nalmente, o prazo dado é 30 de abril, podendo 
ocorrer adiamento, como aconteceu no ano pas-
sado, em razão da pandemia de Coronavírus.

A dica, porém, é não deixar para a última hora. 
Por isso, informamos que, a partir de 15 de feve-
reiro, os agendamentos poderão ser efetuados 
junto a recepcionista da ADEPOM e, como sem-
pre, não haverá cobrança para os associados.

Além de fazer a Declaração de Impos-
to de Renda dos associados como benefício,  
a ADEPOM presta o mesmo serviço aos seus 
dependentes, cobrando apenas um valor simbó-
lico para cada CPF.

Organize seus documentos

Dentre os documentos importantes para 
a elaboração da Declaração de Imposto 
de Renda Pessoa Física, listamos:

• Declaração de IR anterior

• Comprovantes de compras e vendas
  (imóveis, veículos etc.)

• Comprovantes de rendimentos 
 (pensões, aposentadorias, aluguéis etc.)

• Comprovação de CPF dos dependentes

Agendamentos podem ser solicitados pelo 
e-mail secretaria@adepom.com.br ou pelo 
fone (11) 3322-0333.

Acompanhe a ADEPOM nas redes sociais 
para mais informações sobre a DIRPF 2021: 

www.facebook.com/adepom e 
@adepom (Instagram).

http://www.adepom.org.br
http://www.facebook.com/adepom
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SÃO JUDAS OFERECE BOLSAS 
DE ESTUDO EM SANTOS 
Associados e colaboradores da ADEPOM, 

assim como seus dependentes, têm direito a 
Bolsas de Estudos extremamente vantajosas no 
Campus Unimonte, em Santos, da Universidade 
São Judas, com quem mantemos convênio.

Os descontos nas mensalidades começam 
na faixa de 35%. Aqueles que participarem do 
Vestibular Corporativo São Judas, realizando a 
prova de redação, de forma digital, nos dias 5 
ou 6 de fevereiro próximo, podem obter ainda 
mais desconto: 40%, 45% ou 100%, dependen-
do do desempenho.

Para se inscrever gratuitamente, use o códi-
go SJEMP8 (bit.ly/VestibSJEMP08), escolhen-
do a opção Vestibular Corporativo.

Dúvidas podem ser esclarecidas pela con-
sultora Gabrielly Lima da Silva (https://bit.ly/
GabriellySaoJudas).

PMESP GARANTE SEGURANÇA 
DO TRANSPORTE DE VACINAS

 As vacinas contra a Covid-19 têm de chegar 
rápido e com segurança aos seus destinos. Por 
isso, em São Paulo, a logística conta com parti-
cipação e total apoio da PMESP nas 2,1 mil via-
gens previstas para o transporte da vacina em 
todo o Estado.

Policiais especialistas em atuar em manifesta-
ções civis e resgate de reféns foram escalados 
para proteger as doses do imunizante, usando 
armamento pesado do 3º BPChq – Humaitá. Eles 
atuam, no momento, na recém-criada Comissão 
de Vacinas, que conta ainda com PMs de outros 
grupos de elite, entre eles ROTA, Gate e COE.

Prevendo a vacinação de 9 milhões de cida-
dãos até o fim de março de 2021, o Governo 
Estadual de São Paulo está empenhando, ao 
todo, 25 mil agentes de segurança pública para 
escolta e proteção de estoques e postos de saú-
de, com ampliação do número de salas de va-
cinação por meio do uso de locais estratégicos 
como quartéis da PM, farmácias e terminais de 
transporte público.

http://bit.ly/VestibSJEMP08
https://bit.ly/GabriellySaoJudas
https://bit.ly/GabriellySaoJudas
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BENEFÍCIOS PARA ASSOCIADOS DA ADEPOM
Direitos 

defendidos pelo 
Depto. Jurídico 
para correção 

salarial em 
ações contra a 

Fazenda Pública

Clínica de 
Odontologia e 

Ortodontia

Espaço de 
Convivência e 
Leitura com

lan house para 
trabalhar ou

 relaxar

Espaço de
Estética com
 podologia, 
massagem

 terapêutica, 
cabeleireiras e 

manicures

Clínica de 
Psicologia

Auxílio-natalidade

Auxílio-funeral

Seguro de 
Acidentes 
Pessoais

Clínica de
 Fonoaudiologia

Sorteio
 Mensal pela 

Loteria Federal

Descontos
 em empresas 
parceiras de

 educação, lazer, 
cultura, saúde, 

finanças e
 serviços

 

Declaração de
 Imposto de

 Renda Pessoa 
Física

Preços e 
pacotes

 especiais em 
hotéis, 

pousadas e 
parques

Assistência 
Social

com orientações
e doação de
 cadeiras de 

rodas

Espaço Fitness 
(2021)

Restaurante 
self service com

 padrão de 
a la carte e 

preço popular 
(2021)


