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Na véspera desta Sexta-Feira Santa, relembra-
mos do sacrifício e da morte de Jesus na cruz, 
no fim do seu Ministério na Terra, o qual nos 

deixou Mensagens de Fé, Confiança e Amor, propa-
gando a Bondade do Pai Celestial. 

Mensagens que se renovam a cada domingo de 
Páscoa, quando comemoramos um dos mais profun-
dos ensinamentos do Mestre Crístico, evidenciado de 
modo absoluto pela entrega de sua Vida nas mãos de 
Deus, por Ele reanimada em eterna Glória: “Tudo é 
possível àquele que crê” (Marcos 9:23).

Nesta Páscoa, a Família Adepom deseja a 
todos que as sementes de renovação sejam abundan-
tes para que continuemos acreditando na construção 
de um mundo melhor a cada dia por meio dos nossos 
esforços e pelas bênçãos de Deus.

Retornaremos às nossas atividades, na sede em 
São Paulo e na Regional Santos, na próxima segunda- 
feira, 18 de abril, a partir das 8 horas.

A A Família Adepom Família Adepom 
deseja a todos uma deseja a todos uma Páscoa Páscoa 

repleta de repleta de amoramor,,  pazpaz e  e bênçãos!bênçãos!

<a href='https://br.freepik.com/fotos-vetores-gratis/natal'>Natal foto criado por jcomp - br.freepik.com</a>

http://www.adepom.org.br
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Quem quiser curtir um sábado cheio de de alegrias, bem acompanhado, com boa comida, música e muita 
diversão já tem encontro marcado neste 30 de abril, um sábado, a partir das 13 horas, no Restaurante 

ADEPOM (Rua Dr. Rodrigo de Barros, 121, no bairro da Luz, na capital paulista).

Vem aí nosso tradicional Almoço Italiano, com convites à venda na Secretaria: R$ 40,00 por pessoa, mas 
associados pagam somente $ 100,00 por três convites, em promoção especial. Bebidas e sobremesas não 
estão inclusas nesse valor. Reserve antes que esgotem os lugares às mesas, porque mais que uma as- 
sociação, a ADEPOM é uma família!

ALMOÇO ITALIANO
Reservas de convites na Secretaria

Foto: <a href='https://br.freepik.com/fotos-vetores-gratis/fundo'>Fundo foto criado por valeria_aksakova - br.freepik.com</a> e <a href='https://br.freepik.com/
fotos-vetores-gratis/pavilhao'>Pavilhão vetor criado por freepik - br.freepik.com</a>
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INAUGURADAS AS 
NOVAS INSTALAÇÕES DA 

1ª CIA DO 10º BPM/I
Foi inaugurada na última sexta-feira, 8 de 

abril, a nova sede da 1ª Cia do 10º BPM/I, 
em Piracicaba, com as presenças do gover-

nador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, e 
do secretário da Segurança Pública, general João 
Camilo Pires de Campos (foto ao lado).

A Prefeitura de Piracicaba investiu R$ 820,7 mil 
na obra que ergueu a nova sede, localizada na 
Rua Bogotá, nº 520, segundo informa o comuni-
cado à imprensa da SSP. O Estado contribuiu com 
mais R$ 120 mil, destinados a aquisição de mobi-
liário e identificação visual.

Com as novas instalações, a 1ª Cia do 10º BPM/I 
aprimora seus recursos para reforço da seguran-
ça local, somando melhores condições de trabalho 
para os PMs e aumento no padrão de qualidade 
de atendimento ao público.

Fonte: SSP (Portal do Governo)

Foto: Governo do Estado de São Paulo

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
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PARCERIA LABI EXAMES
DESCONTO PARA 

ASSOCIADOS E COLABORADORES

AA parceria da ADEPOM com Univers (redes Drogasil e Droga Raia) apresenta mais uma excelente 
novidade para os associados, bem como para todos os colaboradores da nossa associação. Ao longo dos 
próximos 30 dias, informando ser usuário do cupom ADEPOM 10, associados e colaborados da ADEPOM 

recebem 10% de desconto no Labi Exames (https://labiexames.com.br/sobre), laboratório de exames de análises 
clínicas que já se destaca por oferecer conveniências e os melhores preços do mercado.

E os descontos nas redes Drogasil e Droga Raia continuam sendo concedidos mediante informação do CPF no 
ato da compra, com cadastro de associados e colaboradores já realizado em sistema. Lembre-se: a partir de 15% 
em medicamentos tarjados de marca e 30% em medicamentos tarjados genéricos.

https://labiexames.com.br/sobre
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U das melhores opções para desfrutar fins de semana e datas especiais longe de aglomerações, com 
segurança e reunindo a família ou um grupo de amigos para aproveitar as energias positivas de uma 
praia, é locar um apê confortável, no padrão das unidades disponibilizadas pela ADEPOM para os 

seus associados na Praia Grande. O próximo feriado prolongado é Tiradentes, de 21 a 24 de abril.

OS PACOTE ESPECIAIS PARA ASSOCIADOS PODEM SER PARCELADOS EM 5 VEZES NO 
CARTÃO DE CRÉDITO OU COM DESCONTO DIRETO DA FOLHA DE PAGAMENTO.

Com sala, dois quartos, terraço, cozinha equipada, banheiro e vaga na garagem, os apartamentos 
da ADEPOM apresentam 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 reser-
vas podem ser feitas na Secretaria da ADEPOM São Paulo (Rua Dr. Ro-
drigo 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 comprovantes de vacinação contra a Covid-19.

APARTAMENTOS DA ADEPOM APARTAMENTOS DA ADEPOM 
NA PRAIA GRANDENA PRAIA GRANDE

Faça sua reserva para oFaça sua reserva para o
 feriado de Tiradentes 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 Imposto de 
Renda, com lotes de restituição iniciando 

também em 31 de maio, em grupos 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 tributá-
veis ou tributados exclusivamente na fonte”, 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

