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Você sabia que 45% dos brasileiros preten-
dem passar o Carnaval de 2022 em casa? 
Esse dado foi levantado por uma pesquisa 

realizada pela empresa privada Hibou, em parce-
ria com a Score Group, utilizando como base uma 
amostra de 1.800 brasileiros.

O estudo identifica que o motivo desta decisão 
está associado a questões de segurança, demons-
trando que praticamente metade da nossa popula-
ção ainda teme o contágio por vírus de gripes, como 
o H3N2, e da Covid-19.

Dentre os brasileiros que tencionam ficar em casa 
neste Carnaval, 44% afirmam que vão aproveitar o 
feriado para simplesmente descansar; 38% dentre 
eles querem maratonar filmes e séries pela TV; e 
24% dos entrevistados têm vontade de passar mais 
tempo com a família.

Mas, também fazem parte das opções de lazer 
para este Carnaval uma viagem com a família (7%) 
ou com os amigos para a praia (4%).

Os menos temerosos também estão a fim de cur-
tir bloquinhos em suas cidades (1%), ir a bailes e 

eventos (1%) ou participar de ensaios em escolas de 
samba, em locais que forem realizados (1%). 

Em síntese, o estudo identificou que 5% dos bra-
sileiros (em projeção estatística) estão preparados 
para curtirem o Carnaval assim como o faziam antes 
da pandemia, comportamento que tende a se repetir 
em outras datas festivas ao longo de 2022, sob as 
seguintes porcentagens: Dia das Mães, 32%; Pás-
coa, 27%; Dia dos Pais, 22%; Dia dos Namorados, 
18%; São João, 18%; Dia das Crianças, 16%; Férias 
escolaress, 12%; Natal, 54%, e Réveillon, 46%.

Se você está entre aqueles que querem ficar 
em casa, mas na praia, seja com a família, ou 

com os amigos, a ADEPOM recomenda a
 locação dos apartamentos com pacotes 

especiais para os nossos associados na Praia 
Grande, com todas as medidas protetivas de 
segurança sanitária. Confira mais sobre esta 

dica na página 4 desta newsletter!
 
A Hibou é uma empresa especializada em pes-

quisa e monitoramento de mercado e consumo, com 
mais de 11 anos de atividades no nosso país.

O QUE OS BRASILEIROS O QUE OS BRASILEIROS 
QUEREM FAZER NESTE QUEREM FAZER NESTE 

CARVANAL DE 2022?CARVANAL DE 2022?

ATENÇÃO     IMPORTANTE:
ÚLTIMAS unidades dos APTOS da ADEPOM na PRAIA GRANDE

  DISPONÍVEIS para locação no CARNAVAL . 
PREÇOS ESPECIAIS para ASSOCIADOS. Não PERCA tempo! 

CARNAVAL
ÚLTIMAS
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CENSO PREVIDENCIÁRIO 2022:
NÃO PERCA OS PRAZOS

Primeira etapa
A primeira etapa é a Atualização Cadastral On-

line. Nessa fase, os inativos e pensionistas devem 
atualizar seus dados junto à SPPREV, o que poderá 
ser feito de dois modos: pelo site da SPPREV, canal 
Serviços Online aos Beneficiários, ou pelo aplicati-
vo da autarquia para smartphones, verificando se o 
aplicativo está devidamente atualizado.

Em ambos os casos, é necessário acessar com 
login e senha. Para reiniciar a senha, o beneficiá-
rio pode clicar na opção “Esqueci a senha” ou en-
trar em contato com o Teleatendimento (0800 777 
7738, para ligações gratuitas de telefones fixos; e 
(11) 2810-7050, para ligações tarifadas de celula-
res). Após concluir a Atualização Cadastral, o siste-
ma emitirá um comprovante, que poderá ser salvo e 
impresso pelo beneficiário.

Segunda etapa
Após atualizar os dados, a segunda etapa é o re-

cadastramento (prova de vida), que já é realizado 
anualmente por todos os beneficiários. O procedi-
mento deve ser realizado no mês de aniversário do 
inativo ou pensionista, exceto no caso de pensionis-
tas universitários, que devem se recadastrar semes-
tralmente, nos meses de janeiro e julho.

Para se recadastrar, os beneficiários podem se 
dirigir a qualquer agência do Banco do Brasil ou uni-
dade da SPPREV (mediante agendamento prévio), 
apresentando documento oficial de identificação 
com foto (exemplo: RG, RNE, Carteira Nacional de 
Habilitação, Carteira de Trabalho, passaporte, entre 
outros). A SPPREV somente aceitará documentos 
que permitam a identificação visual do beneficiário. 

Será considerado recensea-
do no ano de 2022 o beneficiá-
rio que realizar as duas etapas 
do Censo Previdenciário. O be-
neficiário que realizar apenas 
uma também estará sujeito à 
suspensão do benefício.

A SPPREV também faz um 
alerta sobre o golpe por telefone 
e WhatsApp oferecendo a reali-
zação de prova de vida dos bene-
ficiários para, em verdade, obter 
informações pessoais e bancá-
rias dos cidadãos. Não devem ser 
passadas quaisquer informações 
por tais meios. A atualização ca-
dastral online deve ser realizada 
exclusivamente por meio do site 
ou aplicativo.

Confira na tabela as datas 
para o recadastramento de 
acordo com os meses de ani-
versário dos beneficiários.

Em comunicado dirigido a todos os beneficiários, 
a SPPREV destaca novamente, neste início de fevereiro, que, 

conforme  Portaria SPPREV nº 236, de 16 de novembro de 2021, o Censo 
Previdenciário 2022 é obrigatório, sob pena de suspensão do benefício,

 e deve ser realizada em duas etapas, conforme descrito a seguir
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Quando do realizar o Censo PrevidenCiário em 2022?
• Aniversariantes de janeiro
1ª e 2ª etada de 1/1/22 a 31/1/2022 (Concluídas)
• Aniversariantes de fevereiro
1ª etapa de 1/1/22 a 28/2/22 – 2ª etapa de 1/2/22 a 28/2/22
• Aniversariantes de março
1ª etapa de 1/1/22 a 31/3/22 – 2ª etapa de 1/3/22 a 31/3/22
• Aniversariantes de abril
1ª etapa de 1/1/22 a 30/4/22 – 2ª etapa de 1/4/22 a 30/4/22
• Aniversariantes de maio
1ª etapa de 1/1/22 a 31/5/22 – 2ª etapa de 2/5/22 a 31/5/22
• Aniversariantes de junho
1ª etapa de 1/1/22 a 30/6/22 – 2ª etapa de 1/6/22 a 30/6/22
• Aniversariantes de julho
1ª etapa de 1/1/22 a 31/7/22 – 2ª etapa de 1/7/22 a 31/7/22
• Aniversanriantes de agosto
1ª etapa de 1/1/22 a 31/8/22 – 2ª etapa de 1/8/22 a 31/8/22
• Aniversariantes de setembro
1ª etapa de 1/1/22 a 30/9/22 – 2ª etapa de 1/9/22 a 30/9/22
• Aniversariantes de outubro
1ª etapa de 1/1/22 a 31/10/22 – 2ª etapa de 1/10/22 a 31/10/22
• Aniversariantes de novembro
1ª etapa de 1/1/22 a 30/11/22 – 2ª etapa de 1/11/22 a 30/11/22
• Aniversariantes de dezembro
1ª etapa de 1/1/22 a 31/12/22 – 2ª etapa de 1/12/22 a 30/12/22
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Soldados da PMESP em formação tive-
ram um encontro com uma equipe da 
ADEPOM, que, na semana passada, 

esteve na ESB (Escola Superior de Bombeiros), 
em Franco da Rocha (SP), para transmitir a eles 
informações relevantes sobre a prática do as-
sociativismo, com destaque para os serviços e 
benefícios ofertados pela nossa associação aos 
Policiais Militares do Estado de São Paulo, da ati-
va e veteranos, bem como aos seus familiares.

Solidariedade, união, cooperação e objetivos 
comuns foram os principais conceitos abordados 
pelo Cel PM Edson, assessor da Presidência da 
ADEPOM, em diálogo com os alunos, do qual 
também participou o gerente administrativo da 
nossa associação, Vanderson Castilho.

O objetivo de encontros deste gênero é trans-
mitir informações importantes para os profis-
sionais em fase de aprendizado e treinamento, 

também promo-
vendo o trabalho 
que realizamos 
em defesa dos 
profissionais da 
Corporação, des-
de 1993, sob ad-
ministração do 
nosso fundador e presidente, Cel PM Nogueira.

Maior escola de bombeiros da América Lati-
na, a ESB possui um corpo discente flutuante 
que treina centenas de alunos e organiza anual- 
mente mais de 20 cursos de especialização e 
formação. Por ter reconhecimento nacional e 
internacional, constantemente recebe alunos 
de outros estados da nação, bem como das 
forças armadas. Também costuma receber vi-
sitas de caráter técnico de bombeiros de ou-
tras nações com a finalidade de intercâmbio.

SOLDADOS DA PMESP 
EM FORMAÇÃO PARTICIPAM

 DE ENCONTRO COM A
 ADEPOM NA ESB
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OCarnaval já está chegando! E uma das me-
lhores opções para desfrutar das alegrias 
da maior festa popular brasileira em 2022 

é cair no mar, longe das aglomerações e com toda 
a segurança contra o contágio de vírus da Influenza 
e da Covid-19. É água salgada contra mau-olhado, 
energia positiva do sol, muita alegria e conforto nos 
apartamentos novinhos da ADEPOM, de frente para 
o mar, decorados para receberem com muito Axé os 
nossos associados.

Localizados na Praia Mirim (Praia Grande), no 
litoral paulista, os apartamentos da ADEPOM aco-
lheram locatários no Natal e Ano Novo, angariando 
elogios tanto pela estrutura oferecida, como pelo 
serviço de recepção. Foi um sucesso que continuará 
se repetindo ao longo de 2022, em fins de semana-
da, feriados e temporadas.

O Pacote Especial de Carnaval está imbatí-
vel no valor das diárias para locação. Com sala, 
dois quartos, terraço, cozinha equipada, banheiro 
e vaga na garagem, cada apartamento hospeda 
até cinco pessoas, pagando somente o total de 
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sem taxa 
de serviço. São cinco dias e cinco noites de alegria 
pelo melhor custo versus benefício da região mais 

badalada da Praia Grande.
As normas de procedimento 

do regulamento podem ser aces- 
sadas pelo QR Code ao lado ou pelo 
link https://www.adepom.org.br/wp-
-content/uploads/2022/02/Normas-
-de-utilizacao-do-Villamar_2022.pdf.

Com check-in na sexta-feira, 25 de fevereiro,  às 
14:00, e check-out na quarta-feira, 2 de março, às 
12:00, as reservas podem ser feitas na Secretaria 
(Rua Dr. Rodrigo de Barros, 121, Luz), pelo fone (11) 
3322-0333 ou por WhatsApp (11) 94020-1643. As 
chaves são retiradas e entregues no local, onde um 
representante da ADEPOM recepciona os locatários.

Todos os hóspedes – adultos e adolescentes – 
devem apresentar comprovantes de vacinação contra 
a Covid-19.

Pacote Especial para AssociadosPacote Especial para Associados

NOSSA PRAIA É FAZER NOSSA PRAIA É FAZER 
VOCÊ FELIZ!VOCÊ FELIZ!

Últim
as unidades.

Ligue (11) 3322-0333

para reservar. 

Apartamentos da ADEPOM na Praia Grande para locaçãoApartamentos da ADEPOM na Praia Grande para locação
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Você sabia que papais e mamães associa-
dos à ADEPOM podem comemorar o nas-
cimento dos seus filhos ainda com mais 

alegria em razão da ajuda financeira que recebem 
da nossa associação?

Dentre os inúmeros benefícios que ofertamos, 
destaca-se o Auxílio Natalidade, que prevê o paga-
mento correspondente ao valor de 10 mensalidades 
ao beneficiário pelo nascimento de cada filho. Mas, 
atenção, o benefício é concedido em até 12 meses 
de vida da criança e há carência de um ano a contar 
a partir da data de associação.

O associado Sd PM Atilio Miranda Alencar, mem-
bro da Família ADEPOM desde outubro de 2011, 
acaba de ser contemplado com o Auxílio Natalidade 
pelo nascimento de sua filha.

Ele reside com sua esposa no Guarujá e este-
ve na sede da Regional Santos da ADEPOM para 
receber seu Kit Natalidade, entregue pela nossa 
 gerente Carla de Menezes.

Parabéns, PM Alencar! Conte sempre conosco!

ASSOCIADO RECEBE AUXÍLIO 
NATALIDADE EM SANTOS
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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

