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Você já conhece o novo salão de beleza e esté-
tica da ADEPOM? Inaugurado neste primeiro 
semestre de 2022, o espaço recebeu inves-

timentos para ofertar mais conforto aos associados 
recepcionados em nossa sede na capital paulista, na 
Rua Dr. Rodrigo de Barros, 112, no bairro da Luz.

Turbinado com equipamentos de ponta, lindamen-
te decorado e esbanjando profissionalismo com sua 
equipe de cabeleireiras, manicures, pedicures e po-
dólogas, nosso salão de beleza e estética tem fei-
to atendimentos em clima de alegria nesta fase de 
diminuição das restrições relacionadas à pandemia 
de Covid-19. Quem já passou por aqui amou e re-
comenda, como os associados das fotos ao lado: 
Eliane Arjonas Nascimento Bononi, José Rissato e 
Valéia Cristina Gaspar de Barros.

Você ainda não fez seu agendamento? Não per-
ca este benefício aos quais todos os associados têm 
direito, lembrando que a maioria dos serviços são 
gratuitos para quem é membro da querida Família 
ADEPOM. Basta ligar para (11) 3322-0333 e marcar.

ASSOCIADOS APROVAMASSOCIADOS APROVAM
 E RECOMENDAM O NOVO  E RECOMENDAM O NOVO 

SALÃO DE BELEZA E SALÃO DE BELEZA E 
ESTÉTICA DA ADEPOMESTÉTICA DA ADEPOM

http://www.adepom.org.br


adepom news                                                 13 de maio de 2022

MAIO AMARELO: REDUZIR MAIO AMARELO: REDUZIR 
ACIDENTES DE TRÂNSITO É ACIDENTES DE TRÂNSITO É 
COMPROMISSO DE TODOSCOMPROMISSO DE TODOS

EEstá em curso a campanha “Juntos salvamos 
vidas”, que visa reduzir acidentes de trânsito e 
evitar mortes durante o Maio Amarelo, unindo 

esforços de órgãos governamentais e diversas orga-
nizações. Mensagens educativas em redes sociais, 
com foco na educação para o trânsito, também trans-
mitidas em fiscalizações nas rodovias, estão sendo 
intensificadas pela Polícia Rodoviária Federal nesse 
período, em todo o Brasil.

Medidas simples e eficazes podem ser colocadas 
em prática para reduzir os acidentes, como utilizar 
passarelas e faixas de pedestres, respeitar a sinali-
zação, realizar ultrapassagens seguras, não mistu-
rar álcool e direção, proteger os mais vulneráveis no 
trânsito e adotar regras de direção defensiva.

Segundo informa a Agência Brasil, em 2020 foram 
registrados 63.578 acidentes nas rodovias federais, 
resultando em 71.511 pessoas feridas e 5.293 mor-
tas. Em 2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 mortas. No primeiro trimes-
tre de 2022 já ocorreram 14.976 acidentes nas rodo-
vias federais do Brasil, o que corresponde a 23% do 
total do ano anterior. Esses acidentes resultaram em 
17.115 pessoas feridas e 1.283 mortas.

A campanha Maio Amarelo tem o apoio institu-
cional do Ministério da Infraestrutura, por meio da 
Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). O ma-
terial da campanha está sendo divulgado nas redes 
sociais da Senatran, alertando os motoristas para o 
uso do cinto de segurança, sugerindo aos caminho-

neiros que façam para-
das regulares e dirijam 
descansados e lembran-
do que os pedestres e 
ciclistas também têm 
direitos e deveres para 
tornar o trânsito cada 
vez mais seguro.

O Movimento Maio 
Amarelo é mundial e teve 
início em 2011, quando a 
Organização das Nações 
Unidas (ONU) decretou 
a Década de Ação para 
Segurança no Trânsito. 
A finalidade é chamar 
a atenção da socieda-
de para o alto índice de 
mortes e feridos no trân-
sito em todo o mundo.

Fonte: Agência Brasil

Crédito imagens: Mo-
vimento Maio Amarelo 
(https://maioamarelo.
com/o-movimento/)
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GOLPES POR CELULARGOLPES POR CELULAR
PMESP PRENDE QUADRILHA PMESP PRENDE QUADRILHA 

EM MOGI DAS CRUZESEM MOGI DAS CRUZES
Quatro indivíduos foram presos em flagrante 

por equipes da Força Tática e ROCAM do 17º 
BPM/M, na última semana, aplicando golpes 

pela internet por meio de sites de anúncios, em Biri-
tiba Usso, distrito do município de Mogi das Cruzes, 
região metropolitana de São Paulo.

Em patrulhamento da área rural, os Policiais reco-
nheceram um automóvel como suspeito, estaciona-
do em frente a uma chácara, segundo relato publi-
cado no Blog da PMESP. Ao abordarem o motorista, 
foram informados que havia mais dois veículos no 
local, também conduzido por criminosos.

Dentro dos veículos havia 11 celulares, 18 chips 
de celulares e uma impressora portátil que emite re-
cibos diversos conectada a aplicativos digitais.

A quadrilha anunciava pro-
dutos pela internet, negocia-
va valores com as vítimas, 
simulavam o envio das mer-
cadorias por meio de recibos 
e notas fiscais falsos, inclu-
sive com a logomarca dos 
Correios, e recebiam o valor 
cobrado sem entregar nada.

Com o descarte dos chips 
das operadoras de celulares 
já usados, os criminosos re-
petiam o golpe com números 
diferentes.

Fique atento! Não caia em 
golpes dessa natureza. Des-
confie de preços abaixo da 
média do mercado na venda 
de produtos e sempre confi-
ra a idoneidade dos vende-
dores, bem como dos sites 
de compras, antes de fazer 
qualquer depósito em dinhei-
ro na conta de estranhos.

Crédito imagem: <a href=’ht-
tps://br.freepik.com/fotos-veto-
res-gratis/mobile-app’>Mobile 
app foto criado por freepik – br.
freepik.com</a>
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CONTAGEM REGRESSIVA 
PARA A ENTREGA DA 

DECLARAÇÃO DO
 IMPOSTO DE RENDA

Está chegando a hora: 31 de maio é a data final 
estipulada pela Receita Federal para a entre-
ga da Declaração de Imposto de Renda. Não 

deixe passar o prazo. Estão obrigados a declarar os 
cidadãos que tiveram, em 2021, rendimentos tributá-
veis com valor acima de R$ 28.559,70. No caso de 
rendimentos considerados “isentos, não tributáveis 
ou tributados exclusivamente na fonte”, é obrigado 
a declarar quem recebeu valor superior a R$ 40 mil. 

Além de fazer a declaração de IRRF dos as- 
sociados como benefício, a ADEPOM presta o 
mesmo serviço aos seus dependentes, cobrando 
apenas um valor simbólico para cada CPF: R$ 50,00 
para a esposa ou o marido; e R$  70,00  para cada 
filho(a) do associado. Ligue pelo 11 3322-0333 ou 
agende pelo WhatsApp: 11 94020-1643.

31 de maio
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PROMOÇÃO NA SEMANA
Associados da ADEPOM estão podendo. Podendo desfrutar da Praia Grande não apenas nas férias 

e nos fins de semana com pacotes customizados sob preços exclusivos, mas também naquela es-
capadinha durante a semana, com diárias incríveis, flexíveis... pra se jogar, relaxar e aliviar o stress. 

Que tal aproveitar a dica e dar um match com os apartamentos da ADEPOM na Praia Grande, recar- 
regando as energias, em love com a natureza e o sol ameno desta época do ano? Reserve agora, com par-
celamento no cartão de crédito ou desconto direto da folha de pagamento. 

Todos os apartamentos da ADEPOM, em condomínio de frente para a praia, possuem sala, dois quartos, 
terraço, cozinha equipada, banheiro e vaga na garagem. 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.O regulamento pode ser acessado pelo QR 
Code desta página ou por este link.

https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2022/04/Normas-de-utilizacao-do-Villamar_2022_2.pdf
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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

