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ATENÇÃO: AUMENTO DAS ATENÇÃO: AUMENTO DAS 
ALÍQUOTAS DO IOF EXIGEM ALÍQUOTAS DO IOF EXIGEM 
DISCIPLINA ORÇAMENTÁRIADISCIPLINA ORÇAMENTÁRIA
Você sabia que as alíquotas do Imposto so-

bre Operações Financeiras (IOF) foram 
elevadas em 36%? O aumento entrou em 

vigor na última semana, subindo, consequentemen-
te, o valor do crédito para empresas e pessoas físi-
cas. O IOF é um imposto cobrado pelo governo em 
alguns tipos de transações financeiras (operações 
de crédito, câmbio e seguro, bem como relativas a 
títulos e valores mobiliários).

O novo aumento vai incidir nas operações de em-
préstimos e financiamentos, inclusive para aquisição 
de imóveis não residenciais em que o mutuário seja 
pessoa física. Justificativa? O Governo Federal quer 
custear, com ele, o Auxílio Brasil, programa que deve 
substituir o Bolsa Família, motivo pelo qual também 
vem buscando, juntamente com o Senado Federal, 
uma saída para não quitar, em 2022, os R$ 89 bi-
lhões devidos em precatórios (a proposta do Gover-
no é pagar apenas metade desse valor no período).

Para as pessoas físicas, a alíquota passa de 3% 
ao ano (diária de 0,0082%) para 4,08% ao ano (diá-
ria de 0,01118%). E para as pessoas jurídicas, a alí-
quota anual passa de 1,5% (atual alíquota diária de 
0,0041%) para 2,04% (diária de 0,00559%). A nova 
tarifa vai ser aplicada, por exemplo, quando alguém 

entrar no cheque especial ou atrasar a fatura do car-
tão, assim como em financiamentos.

De primeira impressão, o aumento parece irrelevan-
te, entretanto, é preciso lembrar que a elevação da alí-
quota do IOF também exerce influência sobre o comér-
cio em geral, afetando, principalmente, o pequeno e o 
microempresário, usuários do cheque especial.

Especialistas preveem ainda que, mesmo sen-
do temporário (até 31 de dezembro de 2021), o 
aumento do IOF pode conduzir à elevação de 
outras taxas, como a Selic (taxa básica de juros 
da economia). Além disso, também pode ocorrer 
queda de consumo por temor diante do valor das 
novas linhas de crédito.

Em síntese, o ideal é ter um bom controle do seu 
orçamento pessoal, familiar e da empresa, buscando 
manter uma reserva de emergência para evitar cair 
no cheque especial ou na rolagem de dívidas com 
cartões de crédito. Como atingir esse plano ideal? 
Com disciplina e comunicação sem ruídos em famí-
lia, para que todos colaborem na passagem desta 
travessia preocupante até 2022.

http://www.adepom.org.br
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ADEPOM ENTREGAADEPOM ENTREGA
HOME THEATERS AOS HOME THEATERS AOS 

ASSOCIADOS PREMIADOS ASSOCIADOS PREMIADOS 
NO SORTEIO SEMANALNO SORTEIO SEMANAL

A ganhadora do Sorteio Semanal ADEPOM realizado no último 3 de setembro, a pensio-
nista Carmem Rodrigues Matos, moradora do Jardim Esmeralda, na capital paulista, 
recebeu na sede da ADEPOM, em São Paulo, o seu prêmio: um home theater. A entrega 

foi feita pelo gerente administrativo da nossa associação, Vanderson Castillo, contando também 
com a presença da filha da nossa associada, Maria Cristina Matos Theodoro (foto à esquerda).

Também esteve na sede da ADEPOM para retirar o seu prêmio, outro home theater, o as-
sociado Cb PM Givaldo Torquato de Souza, onde foi recebido pelo Cel Edson, assistente da 
Presidência (foto à direita). Ganhador do sorteio realizado em 17 de setembro, o Cb Torquato é 
morador do Jardim Três Marias, zona leste do município de São Paulo.

Parabéns aos associados premiados! A Família ADEPOM tem alegria de poder propiciar 
mais este momento de felicidade a ambos e às suas respectivas famílias, desejando que 
todos continuem usufruindo dos nossos benefícios com bem-estar e muita sorte!

Mais que uma associação, Mais que uma associação, 
a ADEPOM é uma família!a ADEPOM é uma família!
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ASSOCIADO DE ASSOCIADO DE 
NOVO HORIZONTE LEVA O NOVO HORIZONTE LEVA O 

PRÊMIO DA SEMANAPRÊMIO DA SEMANA

O associado ganhador do Sorteio Semanal 
ADEPOM realizado no último 24 de setem-

bro foi o Sd PM Fabrício Portela Antunes, mora-
dor do município de Novo Horizonte, interior de 
São Paulo. O seu número de matrícula (20.006), 
recebido no ato da associação, foi sorteado no 
Globo Giratório, e ela levou o prêmio na hora porque 
está em dia com a sua mensalidade.

O sorteio foi realizado pelo gerente administrativo 
Vanderson Castillo, sob fiscalização das associa-
das pensionistas Nilce de Andrade e Christiane 
Batista do Nascimento, com apoio do assessor da 
presidência, Cel PM Edson.

Além de todos os benefícios que nossos associa-
dos já conhecem, dentre eles, o Sorteio Mensal pela 
Loteria Federal, a ADEPOM fará os Sorteios Sema-
nais até o fim de dezembro de 2021, como ação inte-
grante da promoção “Com a ADEPOM, você ganha 
sempre”, alusiva às comemorações de 28 anos de 
fundação da nossa associação.

Os Sorteios Semanais são realizados sempre às 
sextas-feiras, na sede em São Paulo (Rua Dr. Ro-
drigo de Barros, 121, bairro da Luz), dos quais par-
ticipam, automaticamente, todos os associados que 
não estão inadimplentes. Para concorrer, vale o nú-
mero de matrícula cadastrado no ato da associação.

 O vencedor é conhecido na hora, pela composi-
ção de algarismos sorteados que forma um núme-
ro de matrícula. Se o sorteado estiver inadimplente, 
aplica-se a regra de aproximação.

Confira as normas do 
regulamento dos nossos 
Sorteios Semanais cli-
cando no QR Code ao 
lado. Pela internet, aces-
se o manual pelo link:
https:/ /www.adepom.
org.br/wp-content/uplo-
ads/2021/08/REGULA-
MENTO-DE-SORTEIO-
-DE-BRINDES.pdf

prêmios mês a mês prêmios mês a mês 
AGOSTO:         04 smart TVs 40"AGOSTO:         04 smart TVs 40"
                           (quatro já sorteadas)                           (quatro já sorteadas)
SETEMBRO:   04 home theatersSETEMBRO:   04 home theaters
                         (quatro já sorteados)                         (quatro já sorteados)
OUTUBRO:     05 micro-ondasOUTUBRO:     05 micro-ondas
NOVEMBRO:  04 celularesNOVEMBRO:  04 celulares
DEZEMBRO:   05 notebooksDEZEMBRO:   05 notebooks

Vanderson Castillo, 
gerente administrativo 
da ADEPOM, realizou o 
sorteio sob fiscalização 
da associada Nilce de 
Andrade, acompanhada 
de seu irmão, Antonio 
de Andrade, e da 
associada Christiane 
B. do Nascimento, em 
nossa sede no bairro 
da Luz, em São Paulo

https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2021/08/REGULAMENTO-DE-SORTEIO-DE-BRINDES.pdf 
https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2021/08/REGULAMENTO-DE-SORTEIO-DE-BRINDES.pdf 
https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2021/08/REGULAMENTO-DE-SORTEIO-DE-BRINDES.pdf 
https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2021/08/REGULAMENTO-DE-SORTEIO-DE-BRINDES.pdf 
https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2021/08/REGULAMENTO-DE-SORTEIO-DE-BRINDES.pdf 
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A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de 
Lei 1100/21 que concede isenção do Imposto de 
Renda para os proventos de aposentadoria, reforma 
ou pensão recebidos por pessoa com sequelas da 
Covid-19. Segundo o texto, agora enviado ao Sena-
do, o benefício valerá a partir de 1º de janeiro do ano 
seguinte ao de publicação da futura lei.

Na votação realizada no último 22 de setembro, foi 
acatada emenda para incluir os Militares que estão na 
reserva remunerada entre aqueles que contam com 

ISENÇÃO DE IR PARA MILITARES ISENÇÃO DE IR PARA MILITARES 
QUE FOREM PARA RESERVA COM QUE FOREM PARA RESERVA COM 
SEQUELAS DEVIDAS À COVID-19SEQUELAS DEVIDAS À COVID-19

isenção do IR se portadores de doenças já listadas na 
Lei 7.713/88, como moléstia profissional, tuberculose 
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neopla-
sia maligna, cegueira, hanseníase etc., com base em 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 
A lei concede a isenção aos que estão na reforma, 
quando não pode haver convocação, bem como para 
os aposentados e pensionistas. De igual forma, o be-
nefício valerá para os que forem para a reserva e tive-
rem sequelas e complicações devido à Covid-19.

O PL 1100/21 também isenta os 
segurados da Previdência Social de 
carência para acessar benefícios 
como o auxílio-doença e a aposen-
tadoria por invalidez quando apre-
sentarem complicações ou sequelas 
graves de Covid-19.

Atualmente, a Lei 8.213/91 dis-
pensa a carência para esses be-
nefícios no caso de doenças como 
tuberculose ativa, hanseníase, alie-
nação mental, esclerose múltipla, 
hepatopatia grave, neoplasia malig-
na, cegueira, paralisia irreversível 
e incapacitante, cardiopatia grave 
e doença de Parkinson, dentre outras.

Um regulamento do Ministério 
da Saúde estabelecerá os tipos, os 
critérios para a caracterização e as 
condições para a manutenção des-
ses benefícios referentes às compli-
cações ou sequelas pós-Covid-19.

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1982017
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1982017
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1988/lei-7713-22-dezembro-1988-372153-norma-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1991/lei-8213-24-julho-1991-363650-norma-pl.html
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DIA INTERNACIONAL DO IDOSO: 
RESPEITO E HOMENAGENS

 MAIS QUE MERECIDAS

Em comemoração ao Dia Internacional do 
Idoso, celebrado em 1º de outubro, São Paulo pro-
moveu diversos eventos, dentre eles a distribui-
ção de exemplares do Estatuto do Idoso e da cartilha 
Metrô para Todos – Passageiros Preferenciais, em diver-
sas estações do Metrô da capital paulista, onde tam-
bém foram realizadas apresentações artísticas, exibi-
ção de cartazes, intervenções visuais e sonoras, como 
ações integrantes da campanha #SouMaisSessenta.

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência, por meio do Grupo de Traba-
lho Pessoas com Deficiência Adulta e Idosa, desta-
cou publicamente, para enriquecer as celebrações, a 
importância da leitura da cartilha Envelhecer é para 
todos: direitos da população com deficiência idosa.

A Família ADEPOM também se uniu a todos os 
cidadãos que, nessa data, reverenciaram a popula-
ção idosa, cujas vitórias do passado asseguraram o 
progresso em todos os campos da vida do qual usu- 
fruímos no presente, e que continuam contribuindo 
para a construção de um mundo melhor, seja pelo seu 
trabalho, seja pela transmissão de conhecimentos e 
sabedoria em seus lares.

Foi também com o propósito de atender, com 
qualidade e respeito, às necessidades específicas dos 
cidadãos idosos no dia a dia das atividades da nos-
sa associação, que a ADEPOM criou recentemente o 
Departamento de Veteranos. 

Do total de aproximadamente 25.000 associados 
da ADEPOM, cerca de 38% são Policiais Militares 
Veteranos, a maioria na faixa dos 60 aos 100 anos de 
idade.  Ao serem atendidos em seu Departamento de 
Veteranos, os associados agora desfrutam de mais se-
gurança, acolhimento e conforto, além do tradicional 
profissionalismo do nosso time. Para isso, criamos um 
espaço reservado para a realização do atendimento, 
onde eles podem receber atenção com tranquilidade 
de uma atendente treinada especificamente para essa 
função, sob orientação do nosso gerente administrati-
vo, Vanderson Castillo.

Para nosso associado usufruir dos serviços do 
Departamento de Veteranos, basta ligar para agen-
dar, em horário regular, das 8:00 às 18:00, de segun-
da a quinta-feira, e das 8:00 às 17:00, às sextas-fei-
ras, pelos fones (11) 3322-0333 e (13) 3273-1100, ou 
nos contatar pelo WhatsApp (11) 94020-1643.

Parabéns Parabéns aos queridos aos queridos 
cidadãos idosos do mundo todo! cidadãos idosos do mundo todo! 
Parabéns Parabéns aos amados aos amados 
associados associados VeteranosVeteranos
 da  da ADEPOM!ADEPOM!

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/70326/672768.pdf
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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 doações de
 cadeiras de 

rodas e banho

Apartamentos na
Praia 

Grande
Restaurante 

self service com
 padrão de 
a la carte e 

preço popular

http://www.adepom.org.br
http://facebook.com/adepom

