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ADEPOM REALIZARÁ PALESTRA
GRATUITA PARA ASSSOCIADOS
SOBRE EDUCAÇÃO FINANCEIRA
A

prender a cortar gastos,
economizar, poupar e
acumular dinheiro. Quem não
quer? Ainda mais nos tempos
atuais, em enfrentamento das
consequências negativas da
pandemia de Covid-19.

Mas, você sabia que a Educação Financeira é também a
busca por melhor qualidade de
vida, no presente e no futuro,
embasada na capacidade que
desenvolvemos de conquistar segurança material para
aproveitar os prazeres da vida
e, ao mesmo tempo, superar
obstáculos que possam surgir em face de imprevistos?
A ADEPOM, focada no bem-estar dos seus associados, constatou a importância do tema neste momento e decidiu realizar, no próximo 23 de
junho, no auditório da nova sede em São Paulo (Rua Dr. Rodrigo de Barros, 121, Luz), a palestra
“Educação Financeira”, ministrada pelo economista
José Roberto Manoel (JRM Consultoria Empresarial).
O evento é gratuito para os associados e seguirá
todos os protocolos de segurança recomendados
pelas autoridades sanitárias, portanto, temos poucas vagas: somente 40 inscrições serão aceitas,
por ordem de chegada neste link: www.adepom.
org.br/inscricao-palestra/.
A palestra começará às 9:00, com coffee break às 10:30
e enceramento às 12:00. Os associados inscritos participarão de sorteios de brindes e receberão um voucher cortesia para almoçar no Restaurante ADEPOM após o evento.

Sobre o palestrante

O economista José Roberto Manoel, fundador e sócio
diretor da JRM Consultoria
Empresarial, é formado pela
Faculdade de Economia, Finanças e Administração São
Paulo. Ele possui 35 anos de
experiência profissional, já
tendo ocupado cargos de gerência e diretoria na área de finanças em empresas dos setores de varejo e construção.

Como consultor pela JRM,
Manoel responde por planejamentos financeiros, gestões
de risco, coordenações de equipes, saneamentos financeiros, projetos de melhorias e treinamento
para clientes de todos
os portes e segmentos, além de realizar
workshops in company e atuar como voluntário na orientação
de jovens em Educação Financeira.

Não perca esta oportunidade de visitar a nova
sede da ADEPOM para debater um tema de grande importância para o seu bem-estar e da sua família, confraternizando conosco, em seguida, no
Restaurante ADEPOM. Para mais informações,
ligue para (11) 3322-0303, ramal 111, ou escreva
para o e-mail adepom@adepom.com.br.
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SECRETARIA DA ADEPOM ESTÁ
ATENDENDO NA NOVA SEDE
Q

ueridos associados, informamos que,
para melhor atendê-los, a Secretaria da
ADEPOM já está instalada na nossa nova sede,
em São Paulo, na Rua Dr. Rodrigo de Barros,
121, 1º andar. Os números de telefones continuam os mesmos: (11) 3322-0333, em São Paulo, e (13) 3273-1100, em Santos.
Os atendimentos também estão sendo feitos
pelo WhatsApp (11) 94020-1643 e pelo e-mail
secretaria@adepom.com.br.
O Restaurante e a Cafeteria ADEPOM aguardam a sua visita, no mesmo endereço, seguindo
todos os protocolos e medidas protetivas recomendadas pelas autoridades sanitárias contra a
pandemia de Covid-19.

Todos os associados têm direito a um café
cortesia com pão de queijo ou broa de milho
quando visitam a nossa sede em São Paulo. E
os associados que residem no interior do Estado também ganham um almoço cortesia no
Restaurante ADEPOM quando estão em trânsito pela capital.
Reconhecido como a melhor opção na região
da Luz para almoçar bem, com conforto, segurança e melhor custo versus benefício, o Restaurante ADEPOM é self service com padrão de
atendimento a la carte.
No buffet, são diversas as opções de saladas
e pratos quentes, com molhos e temperos especiais, além das sobremesas deliciosas. O preço
é por quilo e o espaço amplo do restaurante permite o distanciamento exigido entre as mesas.
Aproveite para usufruir dos seus benefícios
e serviços na Clínica Muldisiciplinar ADEPOM,
que continua funcionando no número 112 da
Rua Dr. Rodrigo de Barros, em São Paulo, e em
seguida deguste nossos pratos, lanches e doces no Restaurante e Cafeteria Adepom, apenas
atravessando a rua.
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OPERAÇÃO HURACÁN
COMBATE PERIGOS DOS FOCOS
DE INCÊNDIO EM VEGETAÇÕES
C

om o objetivo de detectar focos de incêndio em
vegetações e minimizar os impactos desse tipo
de queimada à saúde da população e ao meio ambiente, a Polícia Militar Ambiental realizou, entre 10 e 12
de maio, a Operação Huracán, percorrendo 5.572 quilômetros de aceiros e 5.340 quilômetros de margens
de rodovias e zonas de amortecimento de unidades de
conservação no estado de São Paulo.

A operação contou com a participação de 520 PMs,
acompanhados de promotores de justiça do GAEMA
(Grupo de Atuação Especializado em Meio Ambiente).
Ao todo foram vistoriadas 824 propriedades rurais, cujos
responsáveis receberam orientações quanto às medidas
de prevenção, como a manutenção dos aceiros nos canaviais e os planos de prevenção contra incêndio.
As ações terão prosseguimento até outubro, período
de estiagem, englobando informações colhidas por satélites de 3.447 km² de área rural em São Paulo.

PM FAZ O PARTO DA PRÓPRIA
ESPOSA A CAMINHO DO HOSPITAL

O

Cabo Varjão, do 32º BPM/M, nem bem
chegou ao seu posto, no último dia 12,
por volta das 7:00, e já recebeu um telefonema
da esposa, grávida, avisando-o de que havia
entrado em trabalho de parto. Ele retornou para
casa para levá-la a uma unidade médica, porém,
o congestionamento na Radial Leste, na capital
paulista, dificultou a locomoção, enquanto sua
esposa começou a sentir dores mais fortes.

PMs do 8º e 11º Batalhões foram acionados
para abrirem caminho no trânsito, mas, mesmo
assim, não deu tempo de chegarem ao hospital.
Sabiamente, o Cabo Varjão estacionou o carro e,
fazendo valer dos conhecimentos recebidos em
treinamento, fez o parto ali mesmo, trazendo ao
mundo sua filha Isabele. Mãe e bebê foram encaminhadas, em seguida, ao Hospital da Cruz Azul.
"Eu parei o veículo de uma maneira que não
ocasionasse um acidente, posicionei minha esposa e realizei o parto ali mesmo, próximo ao
metrô Bresser-Mooca”, conta o Cabo Varjão, em
no blog da PMESP.
Uma história emocionante, com final abençoado pelos anjos. A Família ADEPOM parabeniza
o Cabo Varjão e sua esposa pelo nascimento da
pequena Isabele, desejando-lhes prosperidade
em todos os campos da vida.
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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 chegando: 31 de maio próximo.
Associados da ADEPOM dispõem do serviço
gratuitamente. Basta agendar.

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).

Como você sabe, caro associado, não convém deixar para a última hora. Por isso, organize 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 realizada na associação, pagando somente um preço simbólico por cada CPF.
Em São Paulo, o telefone é (11) 3322-0333.
Na Regional Santos, agende pelo número (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 elaboração da DIRPF e efetuar o encaminhamento
dos documentos necessários digitalizados.
Não foi alterada a data inicial para fins de restituição, 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.
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BENEFÍCIOS PARA ASSOCIADOS DA ADEPOM
Direitos
Clínica de
defendidos pelo
Depto. Jurídico Odontologia e
para correção
Ortodontia
salarial em
ações contra a
Fazenda Pública
Espaço de
Estética com
podologia,
massagem
terapêutica,
cabeleireiras e
manicures

Clínica de
Psicologia

Sorteio
Mensal pela
Loteria Federal

Descontos
em empresas
parceiras de
educação, lazer,
cultura, saúde,
finanças e
serviços

Auxílio-natalidade
Auxílio-funeral

Espaço de
Convivência e
Leitura com
lan house para
trabalhar ou
relaxar
Clínica de
Fonoaudiologia

Seguro de
Acidentes
Pessoais

Assistência
Espaço Fitness
Social
(2021)
com orientações
e doação de
cadeiras de
rodas

Declaração de
Imposto de
Renda Pessoa
Física

Restaurante
self service com
padrão de
a la carte e
preço popular
(2021)

Preços e
pacotes
especiais em
hotéis,
pousadas e
parques

