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Um sorriso bonito agrada muita gente, e agra-
da ainda mais quem pode dar um sorriso 
bonito para si mesmo diante de um espe-

lho. A Ortodontia á justamente a especialidade da 
Odontologia que transforma o sonho do sorriso lin-
do em realidade, a partir de tratamentos de caráter 
estético e funcional, os quais, além de corrigirem a 
posição dos dentes tortos, melhoram a mordida cru-
zada, os espaços entre os dentes frontais e até mes-
mo a fala dos pacientes.

Os tratamentos mais comuns são: os preventi-
vos, principalmente na fase da infância; os inter-
ceptativos, impedindo que problemas de formação 
se desenvolvam; e os corretivos, quando já há um 
problema instalado, geralmente identificado entre 
adolescentes e adultos.

ORTODONTIA: AGENDE SUA
AVALIAÇÃO GRATUITA NA CLÍNICA 

MULTIDISCIPLINAR ADEPOM

Na Clínica ADEPOM, em São Paulo, associa-
dos agendam consultas com a Ortodontista todas 
as quartas-feiras, a partir das 8h30 (a última con-
sulta do dia é marcada às 16h). As avaliações são 
gratuitas e a manutenção para quem usa aparelho 
tem custo simbólico para associados e seus fami-
liares, com valores três vezes menores na compa- 
ração com as médias cobradas na capital paulista.

Para mais informações sobre a Ortodontia, bem 
como sobre as Consultas Odontológicas que 
também podem ser agendadas gratuitamente pe-
los associados, de segunda a sexta, em São Pau-
lo e Santos, ligue na Secretaria (11 3322-0333 e 
13 3273-1100) ou fale pelo WhatsApp (11 94020-1643).

Fonte: Sorrisologia (sorrisologia.com.br/tag/ortodontia)

A associada pensionista Hellen Machado da Silva faz consultasA associada pensionista Hellen Machado da Silva faz consultas
regulares com a ortodontista da ADEPOM, Dra. Fabiana Carmonaregulares com a ortodontista da ADEPOM, Dra. Fabiana Carmona

http://www.adepom.org.br
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ADEPOM PARTICIPA DE
SOLENIDADE NA APMBB COM 
A PRESENÇA DO PRESIDENTE 

JAIR MESSIAS BOLSONARO

Em cerimônia com a presença do presidente da 
República, Jair Messias Bolsonaro, a PMESP 
realizou, no último 13 de maio, a entrega de 

espadins aos 199 novos alunos-oficiais da Academia 
de Polícia Militar do Barro Branco (APMBB). Em ce-
lebração aos 200 anos da Independência do Brasil, 
Dom Bertrand de Orleans e Bragança, tataraneto de 
D. Pedro I, foi paraninfo da turma.

Os 199 alunos (163 homens e 36 mulheres) es-
tão no curso de Ciências Policiais de Segurança e 
Ordem Pública (Curso de Formação de Oficiais da 
PM), com previsão de término em julho de 2025, 
totalizando aproximadamente 9.310 horas de aulas.

“Essa réplica miniatura da espada de Tobias traz 
consigo o legado glorioso de nossa força públi-
ca. Fruto de lutas e conquistas pela defesa da de-
mocracia e da sociedade”, afirmou o secretário da 
Segurança Pública, general João Camilo Pires de 
Campos, ao parabenizar os Cadetes.

 “Proteger pessoas, preservar patrimônio. Daqui 
a pouco, os senhores estarão servindo e atendendo 
a população. Preparem-se. Ainda faltam três anos. 
Aproveitem. Para serem os líderes que nós quere-
mos”, destacou o comandante-geral da Polícia Mili-
tar, Cel PM Ronaldo Miguel Vieira.

O Cel PM Nogueira, presidente da ADEPOM, foi 
representado no evento pelo Cel PM Edson, seu as-
sessor (à direita, na foto acima). Diversas persona-
lidades e autoridades estiverem presentes, dentre 
elas o ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Frei-
tas, e o deputado estadual Major Mecca.

 O Cel PM Nogueira e todo time da ADEPOM para-
benizam os Cadetes que receberam o espadim nes-
se 13 de maio e a APMBB pela magnífica solenidade.

Fonte: SSP (Governo do Estado de São Paulo)

Crédito imagem: Comunicação Social da PMESP (Governo do Estado de São Paulo)Crédito imagem: Comunicação Social da PMESP (Governo do Estado de São Paulo)
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CUIDADO COM O NOVO CUIDADO COM O NOVO 
GOLPE PROMETENDOGOLPE PROMETENDO

A RESTITUIÇÃO DOA RESTITUIÇÃO DO
 IRPF VIA PIX IRPF VIA PIX

A Receita Federal faz um alerta importantís-
simo: criminosos estão entrando em con-
tato com contribuintes via e-mail, no qual 

usam imagens fraudulentas da logomarca do ór-
gão, solicitando o preenchimento de um cadas-
tro para recebimento da restituição do Imposto 
de Renda Pessoa Física via Pix e enviando um 
link para visualização do recibo falso. Ao atender 
às solicitações, os cidadãos transferem dados 
pessoais para os criminosos, ficando sujeitos a 
golpes financeiros.

“Os alertas enviados pela Receita Federal por 
e-mail ou mensagem não possuem links de aces-
so. Todas as informações recebidas devem ser 
confirmadas diretamente no Portal e-CAC, com 
acesso seguro por meio da conta gov.br”, afirma 
o órgão, em divulgação da Agência Brasil.

O prazo para enviar a declaração do IR 2022 
termina no próximo 31 de maio. Pelo calendário 
de restituição, os pagamentos começam a ser 
feitos, em cinco lotes, iniciando na mesma data. 
O valor da multa para quem não entregar a de-
claração no prazo estipulado é de 1% ao mês 
sobre o valor do imposto de renda devido, limita-
do a 20% do valor do imposto de renda. O valor 
mínimo da multa é de R$ 165,74.

Além de fazer a declaração de IRPF dos 
associados 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). Ligue pelo  11 3322-0333 ou
agende pelo WhatsApp: 11 94020-1643.

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

A expectativa é a de que 34.100.000 decla-
rações sejam enviadas à Receita Federal até o 
final do prazo estipulado para a entrega.

Fonte: Agência Brasil
Ilustração: <a href=’https://br.freepik.com/fotos-vetores-

-gratis/felino’>Felino vetor criado por brgfx – br.freepik.com</a>

Não perca o prazo. 
31 de maio é a data 
limite para a entrega.

https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/login
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POLÍCIA MILITAR RECEBE 
NOVAS VIATURAS NO

LITORAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO

Nove cidades da Baixada Santista e o muni-
cípio de Caraguatatuba, no litoral Norte de 
São Paulo, receberam 103 novas viaturas 

no último 13 de maio, destinadas aos 6º, 21º, 29º, 39º 
e 45º Batalhões de Polícia Militar do Interior, sendo 
três delas blindadas entregues ao 2º Baep. Também 
foram distribuídos 35 quadriciclos aos batalhões cita- 
dos (exceto o 2º Baep) e ao 20º BPM/I. O investimen-
to reforça o policiamento preventivo e ostensivo na re-
gião, modernizando infraestrutura, tecnologia e equi-
pamentos da PMESP em todo o Estado. Com essa 
entrega, a soma de viaturas adquiridas e distribuídas 
desde 2019 pelo governo estadual supera 9,4 mil uni-
dades, incluindo-se nesse investimento (R$ 840 mi-
lhões) as Polícias Civil, Militar e Técnico-Científica, 
bem como o Corpo de Bombeiros e o Policiamento 
Ambiental e Rodoviário.
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Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo
Foto: Comunicação Social (Governo do Estado de 
São Paulo)
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DIÁRIAS PROMOCIONAISDIÁRIAS PROMOCIONAIS
AAssociados 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

