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ATENÇÃO: NOVO GOLPE
 PELO WHATSAPP

A COMUNICAÇÃO É FALSA E 
DESCONHECEMOS ESSES CONTATOS

Caros associados, estamos cientes de 
que criminosos estão entrando em con-

tato com alguns de vocês, integrantes de ações 
judiciais, por meio de um número de WhatsApp 
já denunciado às autoridades, informando- 
os falsamente de que os pagamentos dos 
mesmos foram liberados e acrescentando 
que, para os receber, vocês devem antes fa-
zer um depósito na conta bancária deles.

Não caiam nesse golpe. A ADEPOM não co-
bra para liberar os pagamentos dos valores em 
ações ganhas. Associados não são devedores 
de valores antecipados por ganho de ações.

Agradecemos aos nossos associados 
pela compreensão e recomendamos que, 
além de ignorarem contatos dessa natureza, 
denunciem os criminosos imediatamente.

Em casos de dúvidas, antes de tomar 
qualquer decisão, entre em contato 
conosco pelos fones (11) 3322-0333, 

em São Paulo, ou (13) 3273-1100,
 em Santos. Se preferir, 

consulte-nos pelos e-mails:
secretaria@adepom.com.br e 

adepom@adepom.com.br.

http://www.adepom.org.br
mailto:secretaria%40adepom.com.br?subject=
mailto:secretaria%40adepom.com.br?subject=
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POLICIAIS MILITARES 
FEMININAS: FORÇA E TERNURA 

PELO BEM
Em 12 de maio de 1955, instituiu-se, 

na Guarda Civil de São Paulo, o 
corpo de Policiamento Especial Femini-
no, tendo Hilda Macedo como sua Pri-
meira Comandante. Pioneiro na América 
Latina, o efetivo feminino tinha, na épo-
ca, como principal missão a proteção de 
mulheres jovens. Dentre as 50 primeiras 
candidatas para a função, 12 foram sele-
cionadas, as quais, unidas à Comandan-
te Hilda, receberam a designação de “as 
13 mais corajosas de 1955”.

Ao longo destes 66 anos, a participação das 
mulheres na PMESP cresceu em número, ul-
trapassando 12 mil Policiais Femininas, e evo-
luiu em performance. Atualmente, elas integram 
a corporação a serviço da população paulista 
em jornadas diárias de trabalho que incluem as 
mesmas atribuições do efetivo masculino, cum-
prindo exemplarmente a missão de manter a or-
dem social e combater o crime, ao protegerem e 
auxiliarem a todos os cidadãos. 

Em celebração ao Dia da Policial Militar Femi-
nina, comemorado no último 12 de maio no esta-
do de São Paulo, o presidente da ADEPOM, Cel 
Nogueira, e nosso time de colaboradores têm or-
gulho de parabenizar a todo efetivo, desejando, 
a cada uma das nossas guerreiras, força e co-
ragem no enfrentamento das dificuldades, além 
de muito amor, fé e esperança ao longo da vida. 
Obrigada por estarem sempre à disposição de 
quem precisa. E contem conosco eternamente.

Há 66 anos 
trabalhando em 

prol da paz 
social e 

servindo de
 exemplo para as 

gerações futuras
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PRAZO PARA QUITAÇÃO DE 
PRECATÓRIOS É CONTESTADO 

PELA OAB NO STF

A OAB protocolou duas ADIns no STF para questionar o novo prazo para a qui-
tação de precatórios devidos pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos muni-

cípios. De acordo com a EC 109/21, os entes da Federação têm até 31/12/2029 para 
pagar os débitos, atualmente estimados em mais de R$ 100 bilhões, segundo dados 
da OAB. Clique nestes links para acessar os processos: ADI 6804 e ADI 6805.

POLÍCIA MILITAR AUXILIA NA 
DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS 

BÁSICAS NO GUARUJÁ
Mais de 30 cestas básicas foram entregues 

com auxílio da PMESP no município de 
Guarujá, litoral de São Paulo, no último 10 de 
maio, para famílias carentes neste enfrentamen-
to da pandemia.

A organização da arrecadação é de uma ins-
tituição religiosa local que, com apoio da 5ª Cia 
Marítima do 3º BPAmb, continuará distribuindo 
as demais cestas recebidas para doação nas 
comunidades do seu entorno.

Segundo informa a SSP, ações dessa natu-
reza têm feito parte da rotina do 3º BPAmb, que 
em 2020 doou mais de 100 toneladas de pesca-
dos apreendidos.

A campanha “Vacina contra a fome” incenti-
va a doação de 1 quilo de alimento por parte 

das pessoas que recebem a imunização contra 
a Covid-19. O estado de São Paulo tem fortale-
cido a sua rede de doadores, com ajuda dos Po-
liciais Militares, para assegurar alimento a todos 
aqueles que estão sendo diretamente afetados.

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6158472
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6158634
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DECLARAÇÃO DE IMPOSTO 
DE RENDA PESSOA FÍSICA É 

GRATUITA NA ADEPOM
 Mas o prazo termina em 

31 de maio

A Receita Federal aprovou a prorrogação 
do prazo para a entrega da Declaração 

do Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao 
ano-base de 2020. Mas a data final já está che-
gando: 31 de maio próximo. 

Associados da ADEPOM dispõem do serviço 
gratuitamente. Basta agendar.

Como você sabe, caro associado, não con-
vém deixar para a última hora. Por isso, orga-
nize já seus documentos, ligando para agendar 
seu horário na ADEPOM, onde a elaboração da 
sua DIRPF é feita sem nenhum custo. Também 
seus dependentes podem ter sua DIRPF reali-
zada na associação, pagando somente um pre-
ço simbólico por cada CPF.

Em São Paulo, o telefone é (11) 3322-0333. 
Na Regional Santos, agende pelo núme-
ro (13) 3273-1100. Se preferir, marque pelo 
WhatsApp: (11) 94020-1643.

Através do e-mail secretaria@adepom.com.br, 
nossos associados também podem solicitar a ela-
boração da DIRPF e efetuar o encaminhamento 
dos documentos necessários digitalizados.

Não foi alterada a data inicial para fins de res-
tituição, que começa em 31 de maio, conforme 
já estava previsto. Para os contribuintes que têm 
imposto a pagar, o Senado aprovou texto de lei 
que autoriza o pagamento da cota única ou das 
cotas vencidas até 31 de maio sem acréscimo 
de juros ou penalidade de qualquer natureza.

documentos importantes para 
elaboração da Declaração 

do Imposto de Renda 
Pessoa Física

– Declaração de IR anterior
– Comprovantes de compras e vendas:
   imóveis, veículos etc.
– Comprovantes de rendimentos:
   pensões, aposentadorias, aluguéis etc.
– Comprovação de CPF dos dependentes

Acompanhe a ADEPOM nas redes sociais para 
se manter atualizado sobre nossas

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

mailto:secretaria%40adepom.com.br?subject=
http://www.facebook.com/adepom
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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)


