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A SPPREV informa em seu site que, “com o objeti-
vo de evitar aglomeração, o atendimento presen-
cial para fins de auxílio quanto à primeira etapa 

do Censo Previdenciário 2022, de Atualização Cadastral 
Online, será prestado exclusivamente para os aniversa-
riantes de janeiro e fevereiro”. Ao longo de 2022, todos 
os beneficiários da São Paulo Previdência deverão rea- 
lizar o Censo Previdenciário 2022, conforme Portaria 
SPPREV nº 236, de 16 de novembro de 2021. O proce-
dimento é obrigatório, sob pena de suspensão do bene-
fício, e ocorre em duas etapas distintas.

Primeira etapa

A primeira etapa é a Atualização Cadastral Online. 
Nessa fase, os inativos e pensionistas atualizarão seus 
dados junto à SPPREV, o que poderá ser feito de dois 

modos: pelo site da SPPREV, canal Serviços Onli-
ne aos Beneficiários, ou pelo aplicativo da autarquia 
para smartphones (observação: deve-se verificar se o 
aplicativo está devidamente atualizado para a última 
versão disponível). Em ambos os casos, é necessário 
acessar com login e senha. Para reiniciar a senha, o 
beneficiário pode clicar na opção “Esqueci a senha” 
ou entrar em contato com o Teleatendimento (0800 
777 7738 - para ligações gratuitas de telefones fixos, e 
(11) 2810-7050 - para ligações tarifadas de celulares). 
Após concluir a Atualização Cadastral, o sistema emi-
tirá um comprovante, que poderá ser salvo e impresso 
pelo beneficiário.

Segunda etapa

Após atualizar os dados, a segunda etapa é 
o recadastramento (prova de vida), que já é rea- 
lizado anualmente por todos os beneficiários. 
O procedimento deve ser realizado no mês de 
aniversário do inativo ou pensionista, exceto no 
caso de pensionistas universitários, que devem 
se recadastrar semestralmente, nos meses de 
janeiro e julho. Para se recadastrar, os bene-
ficiários podem se dirigir a qualquer agência 
do Banco do Brasil ou unidade da SPPREV 
(mediante agendamento prévio). Deve ser 
apresentado documento oficial de identificação 
com foto (exemplo: RG, RNE, Carteira Nacio-
nal de Habilitação - CNH, Carteira de Trabalho 
- CTPS, passaporte, entre outros). A SPPREV 
somente aceitará documentos que permitam a 
identificação visual do beneficiário.

Será considerado recenseado no ano de 
2022 o beneficiário que realizar as duas etapas 
do Censo Previdenciário. O beneficiário que 
realizar apenas uma das etapas, independen-
temente de qual seja, também estará sujeito à 
suspensão do benefício.

Fonte: SPPREV (http://www.spprev.sp.gov.br/).

CENSO PREVIDENCIÁRIO 2022: 
ATENÇÃO AO CALENDÁRIO

http://www.adepom.org.br
http://www.spprev.sp.gov.br/
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ADEPOM VAI REALIZAR SEUADEPOM VAI REALIZAR SEU
TRADICIONAL ALMOÇOTRADICIONAL ALMOÇO

ITALIANO EM 30 DE ABRILITALIANO EM 30 DE ABRIL

Quem não gosta de um belo prato de macarrão, fonte rica de carboidratos para nos fornecer energia 
rapidamente? Medo de engordar? Mas é só não exagerar... 

Deixe o exagero por nossa conta na hora de esbanjar dedicação e carinho para preparar nosso festival 
de massas de 2022, na realização do tradicional Almoço Italiano da ADEPOM, que encerrará o mês de abril, 
com muita alegria e música ao vivo, no dia 30, um sábado, a partir das 13 horas.

Os convites já estão à venda na Secretaria da ADEPOM, por somente R$ 40,00. Na compra de três con-
vites individuais, o total é de apenas R$ 100,00 (sem inclusão de bebidas e sobremesas).

Espaçoso e aconchegante, o novo Restaurante ADEPOM será especialmente decorado para receber os 
convidados, na Rua Dr. Rodrgio de Barros, 121, no bairro da Luz, na capital paulista, prometendo um Almoço 
Italiano inesquecível, com show de sabores, cores e muita diversão.

Venha e traga a família, os amigos, todos 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

<a href='https://br.freepik.com/fotos-vetores-gratis/fundo'>Fundo psd criado por freepik - br.freepik.com</a>
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50º CAFÉ DOS VETERANOS E 
PENSIONISTAS FOI SUCESSO 

DE PÚBLICO E CRÍTICA
O 50° Café dos Veteranos e Pensionistas realizado no último sábado, 19 de março,

no  Restaurante Adepom, foi um sucesso de público e crítica. Nossos apoiadores contribuíram 
para abrilhantar o evento, ofertando brindes e promoções aos participantes.

Estiveram conosco a Essence Life, a Búfalo Armas e a rede Óticas Cantareira, que realizou
 exames de vista gratuitos para os interessado. As Irmãs Volpi e o cantor italiano Luigi Venutti
 deram show de alegria e simpatia. O presidente Cel PM Nogueira e toda a equipe da Família 

ADEPOM agradecem aos participantes, esperando ver nossos associados em breve, nos
próximos encontros, dentre eles, o Almoço Italiano, no dia 30 de abril.

O Restaurante ADEPOM recebeu os participantes com 
muito carinho e descontração

Frutas, café, leite, sucos, pães e bolos, dentre outras
gostosuras, foram ofertadas gratuitamente aos convidados

Os associados Valter Dias Santos, Antonio M. dos Santos, 
Dirce Q. Alves Vieira e Osvaldo Alves Vieira

A fila foi grande no estande da rede Óticas Cantareira, mas
todos foram bem atendidos

Na foto da esquerda, o associado José Gomes da Silva, que aproveitou o evento para comemorar seu aniversário de
91 anos; no cenário de praia, a colaboradora Priscila, da Secretaria, a postos para dar informações sobre a locação dos 
apartamentos da ADEPOM na Praia Grande; e na foto da direita, os expositores dos suplementos da Essence Life
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Quem já curtiu as estadias da ADEPOM na Praia Grande sabe que tem de correr 
para não perder os pacotes dos demais feriados do ano, porque a procura é 
maior do que o número de unidades disponíveis. Afinal, uma das melhores op-

ções 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, reunindo 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 rece-
bendo 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 de Tiradentes

https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2022/02/Normas-de-utilizacao-do-Villamar_2022.pdf
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BenefícioBenefício

Faça sua Faça sua 
declaraçãodeclaração

de IR nade IR na
ADEPOMADEPOM

sem pagar nadasem pagar nada

Organize seusOrganize seus
documentosdocumentos

• 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)
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IMPOSTO DE RENDA 2021/2022

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

