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Neste primeiro semestre de 2022, a ADEPOM 
trabalha para receber os seus associados em 
encontros de confraternização, aprendizado, 

esporte e entretenimento. O objetivo é estreitar os laços 
da Família ADEPOM, promovendo eventos com todas 
as medidas necessárias de proteção à saúde.

O primeiro deles é o 50º Café dos Veteranos e 
Pensionistas, no novo restaurante da associação, na 
Rua Dr. Rodrigo de Barros, 121, no bairro da Luz, em 
Sâo Paulo. Além das delícias do café da manhã, que 

começa às 8h30 deste 19 de março, sábado, diver-
sas empresas parceiras estarão presentes ao encon-
tro, com muitas surpresas, dentre elas a rede Óticas 
Cantareira, com exames de vista gratuitos para quem 
quiser aproveitar a ocasião. Os associados podem 
participar gratuitamente, trazendo convidados, me-
diante inscrição por telefone (11 3322-0333).

No dia 23 de março, a primeira palestra de 2022, 
realizada gratuitamente no auditório da ADEPOM 
em São Paulo, focará o tema “Smartphone e Re-

des Sociais sem Segredos para 
a Terceira Idade”, abordado pela 
Profa. Mestra e relações públi-
cas Fabiana Moreira Gaviolli, da 
UniSannt´Ana. No final da palestra, 
todos os participantes receberão 
certificados e estão convidados para 
almoçar no Restaurante ADEPOM. 
O link para inscrição é: https://www.
adepom.org.br/inscri-palestra/. 

No dia 30 de abril, um sábado, 
a ADEPOM realiza seu tradiconal 
Almoço Italiano, com festival de 
massas e música ao vivo. E em 24 
de junho, uma sexta-feira, a nossa 
Festa Junina recebe associados e 
amigos a partir das 17:30, na sede 
em São Paulo.

Você não vai querer perder esta 
programação, planejada

com todo carinho para os
nossos  associados, não é? 

Então vem com a gente, porque, 
mais que uma associação, a

ADEPOM é uma família!

OS EVENTOS DA ADEPOM ESTÃO 
TURBINANDO O SEMESTRE.

NÃO FIQUE DE FORA!

http://www.adepom.org.br
https://www.adepom.org.br/inscri-palestra/
https://www.adepom.org.br/inscri-palestra/
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SERVIÇO SOCIAL DA ADEPOM 
FAZ MAIS UMA DOAÇÃO 

A ADEPOM doou mais uma cadeira de 
banho, por meio de sua área de Servi-
ço Social, que está sempre à disposi-

ção dos associados para fornecer orientações 
e apoio. A entrega foi feita pela assistente 
social Raquel Vitiello para Cintia de Almeida 
Avelar e Roseli Aparecida Carbonese, nora e 
filha, respectivamente, da associada pensio-
nista Maria Inez de Oliveira Carbonese, que 
integra a família ADEPOM desde maio de 
2010. Residente de Guarulhos (São Paulo), 
ela tem 83 anos e possui dificuldade de mobi-
lidades em razão de problemas de saúde de-
correntes de um AVC e de um enfarto.

O presidente da ADEPOM, Cel PM 
Nogueira, e toda nossa equipe desejam 
melhorias progressivas de saúde à associa-
da Maria Inez Carbonese, com dias de maior 
prosperidade para toda a sua família.

ADEPOM VAI REALIZAR SEU
TRADICIONAL ALMOÇO

ITALIANO EM 30 DE ABRIL
Família que come comida italiana junto perma-

nece unida, porque a vida é “massa”, mas tem 
que caprichar no “molho”. E pode confiar: a 

Família ADEPOM capricha no molho, na massa e 
em tudo mais que for preciso para fazer a felicidade 
dos nossos associados. Não acredita? Pois pode vir 
conferir, no próximo 30 de abril, sábado, saborean-
do nosso festival de massas com música ao vivo.

Nosso tradicional Almoço Italiano será realizado 
no novo Restaurante ADEPOM, na Rua Dr. Rodrigo 
de Barros, 121, no bairro da Luz, na capital paulista. 
Além das massas deliciosas e dos acompanhamen-
tos, teremos muita diversão e surpresas, sob adesão: 
o convite individual custa somente R$ 40,00, sem 
incluir bebidas e sobremesas. La buona festa come-
ça às 13:00. Venha e traga a família, os amigos, to-
dos aqueles com quem você sabe que vale a pena 
compartilhar os melhores momentos da vida. 

Almoço ItalianoAlmoço Italiano

Sábado • 30 de abrilSábado • 30 de abril

A partir das 13hA partir das 13h

Restaurante AdepomRestaurante Adepom
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ADEPOM VOLANTE NO CPAmb 
HORTO FLORESTAL

Na sexta-feira passada, 11 de março, 
uma equipe da ADEPOM Volante 
esteve na sede do Comando de 

Policiamento Ambiental da PMESP, no 
Horto Florestal, ofertando serviços e infor-
mação relevantes aos Policiais Militares.

Na foto ao lado, a cabeleireira Verôni-
ca atende ao associado Cb PM Thiago 
Rodrigues, em realização de corte de 
cabelo gratuito.

A ADEPOM Volante visita Batalhões 
da PMESP diariamente, prestando ser-
viços com nossa equipe formada por 
cabeleireira, consultor jurídico e promo-
tor de benefícios. Para mais informações 
sobre os agendamentos, ligue para (11) 
3322-0333.



adepom news                                                    18 de março de 2022

No próximo 23 de março (quarta-feira), às 9h, 
a ADEPOM realiza mais uma palestra gratui-
ta para os seus associados, desta vez com 

apoio da UniSant´Anna, onde atua como docente a 
Relações Públicas e Profa. Mestra Fabiana Moreira 
Gaviolli, palestrante convidada.

O tema da palestra – “Smartphone e Redes 
Sociais sem Segredos para a Terceira Idade” – tem 
como objetivo esclarecer dúvidas e ampliar os conhe-
cimentos dos participantes sobre as tecnologias da in-
formação e da comunicação disponíveis pelos smar-
tphones, por meio dos quais diariamente acessamos 
aplicativos para estarmos presentes em redes sociais, 
como Facebook, Twitter, Instagram e WhatsApp; efe-
tuarmos operações financeiras; manejarmos arquivos 
de vídeos e fotos; realizarmos compras; solicitarmos 
veículos de transporte; estudarmos etc.

“O Brasil conta com mais de 150 milhões de usuá- 
rios da internet, é o terceiro país que mais usa as 
redes sociais no mundo e 70% desses usuários 
utilizam as redes sociais como principal fonte para 
obter informação. Durante a pandemia, o mun-
do migrou uma considerável quantidade de suas 
operações para o ambiente virtual, mas não foram 
apenas os pedidos de pizza, teleconsultas, compra 
de alimentos, pedido de transportes, trabalho em 
home office ou ensino remoto que cresceram. Tam-
bém houve um aumento significativo nos golpes 
cibernéticos, fraudes e roubo de dados pessoais”, 

PALESTRA GRATUITA: 
SMARTHONE E REDES SOCIAIS 

SEM SEGREDOS
alerta a Profa. Fabiana que, durante sua palestra, 
abordará também os prejuízos causados a todos 
pelas fake news.

A palestra terá coffee break, sorteio de brin-
des e entrega de certificados para os participan-
tes, os quais estão convidados pelo presidente da 
ADEPOM, Cel PM Nogueira, para almoçar gratuita-
mente no restaurante da associação, após o evento.

Para participar é necessário se inscrever, clican-
do no link abaixo e preenchendo o formulário com 
seus dados de associado:

https://www.adepom.org.br/inscri-palestra/

Sobre a palestrante

Relações Públicas pela 
Faculdade Cásper Líbe-
ro, pós-graduada em Co-
municação Empresarial e 
Mestra em Comunicação 
Social pela Universidade 
Metodista, Fabiana Morei- 
ra Gaviolli é, além de pro-
fessora, sócia-diretora da 
Sitepark Estacionamentos 
e da Sitecom Consultoria. 
Ela também responde pela 
coordenação da Comunicação Interna e da Comunica-
ção de Crise da UniSant’Anna, onde simultaneamente 

coordena os cursos de gradu-
ação de Relações Públicas; 
Jornalismo; Rádio, TV e Inter-
net; Publicidade e Propagan-
da; e Design Gráfico.

Em seu histórico, des-
taca-se a implantação da 
área de Comunicação da 
Junior Achievement São 
Paulo e os trabalhos rea-
lizados em Comunicação 
para Terceiro Setor, Empre-
endedorismo e Mídias So-
ciais, prestando consultoria 
para diversas empresas.

Profa. Me. Fabiana M. Gaviolli

https://www.adepom.org.br/inscri-palestra/
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Quem está curtindo o Carnaval com a ADEPOM na Praia Grande já sabe que tem 
de correr para não perder os pacotes dos demais feriados do ano, porque a pro-
cura é maior do que o número de unidades disponíveis. Afinal, uma das melho-

res opções para desfrutar fins de semana e datas especiais longe das aglomerações e 
com toda segurança contra o contágio de vírus é locar seu próprio apartamento, reunin-
do a família ou um grupo de amigos para aproveitar a praia e a energia positiva do sol, 
com todo conforto. O próximo feriado prolongado é Tiradentes, de 21 a 24 de abril.

Localizados na Praia Mirim (Praia Grande), no litoral paulista, os apartamentos da ADEPOM vem aco-
lhendo locatários sob elogios tanto pela estrutura oferecida, como pelo serviço de recepção. Um sucesso 
que continuará se repetindo ao longo de 2022. Não perca tempo para fazer sua reserva!

OS PACOTE ESPECIAIS PARA ASSOCIADOS PODEM SER PARCELADOS EM 5 VEZES NO 
CARTÃO DE CRÉDITO OU COM DESCONTO DIRETO DA FOLHA DE PAGAMENTO. Os apartamen-
tos têm sala, dois quartos, terraço, cozinha equipada, banheiro e vaga na garagem. As ofertas são 
imperdíveis – o melhor custo versus benefício da região mais badalada da Praia Grande.

As normas de procedimento do regulamento podem ser acessadas pelo QR Code desta página ou pelo 
link https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2022/02/Normas-de-utilizacao-do-Villamar_2022.pdf.

Com check-in sempre às 14:00 e check-out às 12:00, as reservas podem ser feitas na Secretaria da 
ADEPOM São Paulo (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. Os hóspedes devem apresentar comprovan-
tes de vacinação contra a Covid-19.

APARTAMENTOS DA ADEPOM APARTAMENTOS DA ADEPOM 
NA PRAIA GRANDENA PRAIA GRANDE

Faça sua reserva para o feriado Faça sua reserva para o feriado 
prolongado de Tiradentesprolongado de Tiradentes

com pacote especial parceladocom pacote especial parcelado

https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2022/02/Normas-de-utilizacao-do-Villamar_2022.pdf
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AGENDE SUA DECLARAÇÃO
 DE IMPOSTO DE RENDA 

NA ADEPOM

Organize seus
documentos

• Declaração de IRPF anterior
• Comprovantes de compras e vendas
  (imóveis, veículos etc.)
• Comprovantes de rendimentos 
  (pensões, aposentadorias, aluguéis etc)
• Comprovação de CPF dos dependentes

A Receita Federal anunciou que o período 
para entrega das declarações de Impos-
to de Renda será de 7 de março a 29 de 

abril, com lotes de restituição iniciando em 31 de 
maio, em grupos mensais até 30 de setembro. 

Estão obrigados a declarar os cidadãos que 
tiveram, em 2021, rendimentos tributáveis com 
valor acima de R$ 28.559,70. No caso de ren-
dimentos considerados “isentos, não tributáveis 
ou tributados exclusivamente na fonte”, é obri-
gado a declarar quem recebeu valor superior a 
R$ 40 mil. O auxílio emergencial está entre os 
considerados tributáveis. 

Além de fazer a declaração de Imposto 
de Renda dos associados como benefício,  
a ADEPOM presta o mesmo serviço aos seus 
dependentes, cobrando apenas um valor simbó-
lico para cada CPF. Os valores são: R$ 50,00 
para a esposa ou o marido do associado(a); e R$ 
70,00 para cada filho do associado(a).

Não associados também podem fazer sua 
declaração de IRPF na ADEPOM, pagando so-
mente R$ 80,00. Não perca esta oportunidade!

Agendamentos podem ser solicitados 
pelo pelo fone (11) 3322-0333 ou 

WhatsApp (11) 94020-1643

Acompanhe a ADEPOM nas redes sociais 
para mais informações sobre a DIRPF 2022: 

www.facebook.com/adepom e 
@adepom1993 (Instagram)

http://www.facebook.com/adepom
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ADEPOM RENOVA FROTA DE
VEÍCULOS E VENDE SEMINOVOS 
COM PREÇOS DE SALDÃO PARA 

LIBERAR A GARAGEM 
APROVEITE  PARA COMPRAR DE QUEM VOCÊ CONFIA!

A ADEPOM Volante está turbinando sua frota de veículos.
E você,associado, ganha duas vezes com esta novidade:

o atendimento nos Batalhões vai ficar mais dinâmico e os 
nossos seminovos estão sendo vendidos com preços abaixo

 da tabela para liberar a garagem.
Escolha o seu e fale com o 

Sgt Francisco      11 94021-5594

FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX MANUAL COMPLETO
COR PRATA ANO 2016

DUAS UNIDADES: 
KM 106.542 PLACA FINAL 3

KM 116.842 PLACA FINAL 6 

IPVA E LICENCIAMENTO 2022 PAGOS

COMPARE OS PREÇOS

WebCar R$ 59.990,00

Tabela Fipe R$ 58.930,00

ADEPOM R$ 54.000,00

😍

😀
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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

