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O Departamento Jurídico da ADEPOM está  
divulgando a relação das ações ganhas e pa-
gas no mês de março de 2022. Se você é as-

sociado da ADEPOM, confira a lista, clicando neste 
link. O compromisso número um da ADEPOM é com 
seus associados, trabalhando incessantemente pelo 
seu bem-estar e na defesa de seus interesses. Temos 
padrão de excelência na qualidade dos serviços e 
uma equipe que sempre atua com total integridade. A 
mesma postura se aplica nas relações mantidas com 
nossos parceiros. Na área jurídica, além do departa-
mento próprio, também firmarmos parcerias com es-
critórios de advocacia em todo o estado de São Paulo. 
O objetivo dessas parcerias é facilitar o acesso dos 
nossos associados a serviços da área jurídica com 
agilidade e maior proximidade, mantendo a qualidade 
do atendimento oferecido por meio do nosso Depto. 
Jurídico. Confira a lista dos nossos parceiros advoga-
dos clicando neste link.

Se você ainda não é membro da Família ADEPOM, 
lembre-se que estamos aqui trabalhando com deter-
minação e proatividade em defesa dos interesses dos 
Policiais Militares do Estado de São Paulo. Além da 
atuação contínua da nossa área jurídica, temos inú-
meros outros benefícios para nossos associados em 
áreas de prestação de serviços, bem como vantagens 
proporcionadas por empresas parceiras.

Para mais informações, escreva pelos e-mails 
secretaria@adepom.com.br e adepom@adepom.com.
br ou ligue para (11) 3322-0333, em São Paulo, e 
(13) 3273-1100, em Santos.

Ilustração: <a href='https://br.freepik.com/fotos-vetores-gratis/pessoas'>Pessoas 
vetor criado por storyset - br.freepik.com</a>

ADEPOM DIVULGA LISTA DE 
AÇÕES GANHAS E PAGAS EM

 MARÇO DE 2022
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ASSOCIADO DA ZONA LESTE 
GANHA NOTEBOOK POSITIVO

EM SORTEIO DA ADEPOM
Ganhador de um notebook nos Sorteios 

Semanais ADEPOM, realizados no segundo 
semestre de 2021, o Ten PM Carlos Josino da 
Silva, associado desde maio de 2021, retirou seu 
prêmio, em nossa sede em São Paulo, neste 4 de 
abril. A entrega foi feita pelo gerente administrati-
vo Vanderson Castillo (foto ao lado). Morador do 
bairro Penha de França, na capital paulista, o Ten 
PM Josino tem 79 anos de idade e concorreu aos 
prêmios com seu número de matrícula cadastrado 
no ato da associação (25.166).

Os Sorteios Semanais foram realizados nas tar-
des de sextas-feiras de agosto a dezembro, na Rua 
Dr. Rodrigo de Barros, 121, bairro da Luz, em São 
Paulo. Puderam participar todos os associados que 
não estavam inadimplentes com suas contribuições. 
Foram sorteados quatro smart TVs de 40 polegadas, 
quatro home theaters, cinco micro-ondas, quatro 
smartphones e cinco notebooks.

Quem não gosta de um belo prato de ma-
carrão, fonte rica de carboidratos para nos 

fornecer energia rapidamente? Medo de engor-
dar? Mas é só não exagerar... Deixe o exagero 
por nossa conta na hora de esbanjar dedicação 
e carinho para preparar nosso festival de mas-
sas de 2022, na realização do tradicional Almo-
ço 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 estão à venda na Secretaria da 
ADEPOM, por somente R$ 40,00. Na compra 
de três convites individuais, o total é de ape-
nas R$ 100,00 (sem inclusão de bebidas e so-
bremesas). Espaçoso e aconchegante, o novo 
Restaurante ADEPOM será especialmente 
decorado para receber os convidados, na 
Rua Dr. Rodrigo de Barros, 121, no bairro 
da Luz, na capital paulista, prometendo um 
Almoço Italiano inesquecível, com show de 
sabores, cores e muita diversão.

VEM AÍ O ALMOÇO ITALIANO!
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ADEPOM E SPPREV DÃO 
ALERTA CONTRA GOLPES
A SPPREV faz mais um alerta contra tentativas 

de golpes dirigidas aos seus beneficiários, 
dentre eles os inativos militares. Segundo in-

forme em seu site, os estelionatários vêm utilizando 
de diversos meios para ludibriar aposentados e pen-
sionistas, por isso, a SPPREV reuniu as dicas que 
reproduzimos abaixo:

– Não informe dados pessoais ou bancários por tele-
fone fixo ou celular;
– Não realize qualquer pagamento, transferência ou 
depósito duvidoso;
– Não informe os números dos seus documentos ao 
preencher cupons para participar de sorteios ou pro-
moções de lojas;
– Não se cadastre em sites que não sejam de confian-
ça (verifique sempre a idoneidade do responsável);
– Não compartilhe dados pessoais em redes sociais;
– Tenha muito cuidado com ofertas, anúncios ou cor-
respondências que prometem recompensas como 
viagens, ações judiciais e até mesmo dinheiro;
– Em caso de dúvida sobre a veracidade de qualquer 
outra correspondência que mencione a São Paulo 
Previdência, entre em contato com o Teleatendimen-
to (0800 777 7738 para ligações gratuitas de telefo-
nes fixos e 11 2810-7050 para ligações tarifadas de 
celulares), ou agende um atendimento presencial da 
autarquia.

COMUNICADO
Prezados Associados

Informamos que, a partir de 1º de abril de 2022, a contribuição mensal
à ADEPOM passou a ser de R$ 67,39 (sessenta e sete reais e trinta e 

nove centados), com reajuste de apenas 15%, devido ao aumento salarial 
da categoria (Lei Complementar nº 1.373, de 30 de março de 2022).

Agradecemos a todos pela atenção

A DIREÇÃO

A ADEPOM enfatiza ainda que golpistas também 
continuam tentando usurpar nossos associados 
financeiramente, enviando informações falsas por 
diversos meios, inclusive WhatsApp, no qual chegam 
até mesmo a usar nomes de nossos funcionários na 
transmissão de comunicados falsos que visam obter 
dados pessoais  e levar as vítimas a fazerem transfe-
rências de dinheiro para contas de criminosos.

Por isso, fique ligado. Antes de qualquer tomada 
de decisão, entre em contato com nossa Secretaria 
pelos fones (11) 3322-0333, em São Paulo, e (13) 
3273-1100, em Santos, ou utilize o nosso WhatsApp 
(11 94020-1643).
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ADEPOM VISITA O CPA/M-9

A ADEPOM visitou o CPA/M-9, na Av. Sa-
popemba, zona leste da cidade de São 
Paulo, na segunda-feira da semana 

passado, 28 de março, onde realizou uma apre-
sentação abrangendo temas relevantes, além de 
distribuir exemplares da nossa revista trimestral 
com matérias e artigos do interesse de todos.

Solidariedade, união, cooperação e objeti-
vos comuns foram alguns dos conceitos sobre 
o associativismo abordados pelo Cel PM Edson, 

assessor da Presidência da ADEPOM, em di-
álogo com os PMs, do qual também participou 
o gerente administrativo da nossa associação, 
Vanderson Castillo.

A finalidade de encontros deste gênero é 
transmitir informações relevantes aos participan-
tes, também promovendo os benefícios e servi-
ços da ADEPOM.

Comandado pelo Cel PM Reges, o CPA/M-9 é 
composto pelos 19°, 28° e 38° Batalhões.

Apresentação doApresentação do
 Cel PM Edson,  Cel PM Edson, 

assessor daassessor da
 Presidência da  Presidência da 

ADEPOM, ADEPOM, 
no CPA/M-9no CPA/M-9

 Cel PM Reges, comandante do CPA/M-9, e Cel PM Reges, comandante do CPA/M-9, e 
Cel PM Edson, assessor da PresidênciaCel PM Edson, assessor da Presidência

da ADEPOM,  no CPA/M-9da ADEPOM,  no CPA/M-9
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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 
declaração

de IR na
ADEPOM

sem 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 prorrogou para 31 de 
maio a entrega das declarações de Im-
posto de Renda, com lotes de restitui-

ção iniciando também em 31 de maio, em gru-
pos mensais até 30 de setembro. Mas não deixe 
para a última hora. Estão obrigados a declarar 
os cidadãos que tiveram, em 2021, rendimentos 
tributáveis com valor acima de R$ 28.559,70. No 
caso de rendimentos considerados “isentos, não 
tributáveis ou tributados exclusivamente na fon-
te”, é obrigado 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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IR: ENTREGA PRORROGADA

http://www.facebook.com/adepom
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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

