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SS ão Paulo demonstrou mais uma vez, no segundo 
turno das eleições 2022, serenidade e dignidade: 
cidadãos paulistas expressaram seu compro- 

metimento com a construção e o fortalecimento da 
democracia através do voto. Conduzido sob clima de 
normalidade e comportamento pacífico, o pleito deu a 
vitória ao candidato do partido Republicados, Tarcísio 
de Freitas, novo governador de São Paulo, eleito com 
13.480.190 votos (55,27% dos votos válidos).

Tarcísio Gomes de Freitas nasceu em 1975, na 
cidade do Rio de Janeiro, formo-se na Academia Militar 
das Agulhas Negras e iniciou carreira como oficial do 
Exército no setor de engenharia. De novembro de 2005 
a junho de 2006, serviu na Missão das Nações Unidas 
para Estabilização no Haiti (MINUSTAH) como chefe da 
seção técnica da Companhia de Engenharia. Em 2008, 
deixou a carreira militar com a patente de capitão e en-
trou para o funcionalismo público federal, como analista 
de finanças e controle da Controladoria-Geral da União 
(CGU). Exerceu a função de assessor do diretor de au-
ditoria da área de transportes até março de 2011, quan-
do passou a ser coordenador-geral da área. Em agosto 
do mesmo ano, assumiu o cargo de diretor-executivo do 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transpor-
tes (DNIT), durante o governo de Dilma Rousseff (PT). 
Em 2014, foi promovido a diretor-geral do órgão, cargo 
que ocupou até 2015, quando foi nomeado consultor 
legislativo da Câmara dos Deputados para a área de 
desenvolvimento urbano, trânsito e transportes. Em 
2016, foi secretário da Coordenação de Projetos da 
Secretaria Especial do Programa de Parceria de Inves-
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timentos (PPI), responsável pelo programa de priva-
tizações, concessões e desestatizações.

Pelo presidente da República em exercício, 
Jair Bolsonaro, o novo governador de São Paulo foi 
escolhido para comandar o Ministério da Infraestrutu-
ra, cargo do qual se desligou para, filiado ao partido 
Republicanos, disputar as eleições nas quais consa-
grou-se vitorioso tendo como vice-governador, em 
sua chapa, o ex-prefeito de São José dos Campos, 
Felício Ramuth (PSD).

A Família ADEPOM parabeniza São Paulo por 
mais uma demonstração exemplar de comprometi-
mento com a estabilidade, a ordem pública e o cres-
cimento do Estado ao exercitar a democracia, felici-
tando o seu novo governador, Tarcísio de Fretais, e 
lhe desejando êxitos contínuos em prol da sociedade 
paulista. Deus o abençoe, à sua família e à sua nova 
jornada profissional, dedicada a servir à população.

http://www.adepom.org.br
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A Família Adepom realizou, durante quatro sema-
nas, uma programação de atividades focadas 
no Outubro Rosa, com o objetivo de comparti-

lhar informações e promover a conscientização sobre 
o câncer de mama. Dentre as ações, uma campanha 
arrecadou verba para a compra de lenços doados às 
guerreiras que, neste momento, estão em luta con-
tra a doença. O resultado foi um sucesso, turbinado 
pela palestra apresentada por uma equipe do Instituto 
Proença (CEJAM), no Auditório da Adepom, em São 
Paulo, na manhã do último 27 de outubro.

Durante o encontro, que contou com a presença 
maciça de associados (veteranos, pensionistas e PMs 
da ativa), a enfermeira obstetra Cristiana Otaguro fez 
diversos alertas, lembrando que “a maior parte dos 
cânceres de mama é descoberta pelas próprias mulhe-
res”. O autoexame é, portanto, uma das principais me-
didas de prevenção da doença, sendo extremamente 
necessário porque quanto antes a doença é detectada, 
maiores são as chances de cura, e menos dolorosa é a 
situação para a paciente e sua família.

Todavia, não se pode dispensar, dentre os exames 
de rotina, a mamografia, capaz de identificar o câncer 
antes de as mulheres terem sintomas. 

UM OUTUBRO ROSA 
INESQUECÍVEL

“No Brasil, a Sociedade Brasileira de Mastologia 
(SBM), o Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnós-
tico por Imagem (CBR) e a Federação Brasileira das 
Associações de Ginecologia e Obstetrícia recomen-
dam a mamografia anual para as mulheres a partir dos 
40 anos de idade, visando ao diagnóstico precoce e a 
redução da mortalidade”, frisou Otaguro.

Trechos da palestra gravada ao vivo, bem como 
o sorteio de brindes entres os participantes, além de 
muitas fotos clicadas durante o evento, podem ser 
conferidos no link www.facebook.com/adepom. A 
Família Adepom aproveitou ainda a oportunidade para 
fazer a o foto oficial  de 2022 dos membros da nos-
sa equipe, em São Paulo e em Santos, vestindo a cor 
rosa para recepcionar, na data, todos aqueles que fize-
ram parte da nossa campanha Outubro Rosa, também 
apoiada pela marca parceira Mary Kay, sucesso no 
setor de beleza e estética.

Adepom São PauloAdepom São Paulo

Adepom Regional SantosAdepom Regional Santos

http://www.facebook.com/adepom
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Segundo noticiado pelo Blog da PMESP, 
o Chefe do Centro de Comunicação Social 
da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 
Coronel PM Reges Meira Peres, realizou, 
na semana passada, uma visita à Missão 
Permanente do Brasil junto à Organização 
das Nações Unidas (ONU), em Nova Ior-
que, nos Estados Unidos, onde foi recep-
cionado pelo Cel do Exército Brasileiro 
Rocha Pontes.

No encontro, o Cel Pontes apresentou 
detalhes sobre o trabalho e as ações do 
Brasil junto à ONU em âmbito mundial, 
com temas relacionados à paz, à segu-
rança, ao desenvolvimento humano e ao 
avanço da democracia.

PMESP TAMBÉM TRABALHA 
EM MISSÃO PERMANENTE 
DO BRASIL JUNTO À ONU

“O Brasil está entre os vinte 
maiores contribuintes das

Nações Unidas em operações 
de paz”, destaca o boletim

informativo da PMESP,
acrescentando ainda que na 

reunião foram abordadas
também questões nas quais 
nossa nação está envolvida, 

muitas dentre elas englobando 
a atividade policial.

Fonte e imagem: Comunicação Social 
PMESP (Blog da PMESP)
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O STF – Supremo Tribunal Federal 
decidiu retirar a tributação do Imposto 
de Renda sobre a pensão alimentícia, 

baseado no fato de se tratar de dispêndio que 
não tem o objetivo de enriquecimento, mas, 
sim, de suprir necessidades básicas de quem a 
recebe. Ressalte-se que os valores de pensão 
alimentícia estavam sendo duplamente tributa-
dos com a alíquota máxima de 27,5%.

Com a decisão, quem paga a pensão não terá 
prejuízo financeiro na tributação e quem a rece-
be poderá reivindicar os valores pagos a mais 
nos últimos cinco anos. Para tanto, é preciso 
fazer uma declaração retificadora e inserir os 
valores da pensão recebida no campo de isen-
tos ou não tributáveis. Esse procedimento pode 
ser feito para declarações a partir de 2018. A 
Receita Federal também informa que, caso o 

RECEITA VAI DEVOLVER
 O IR COBRADO SOBRE A 

PENSÃO ALIMENTÍCIA 
declarante tenha deixado de inserir um depen-
dente que tenha recebido a pensão a partir de 
2018, ele poderá incluí-lo, bem como os valores 
das despesas relacionadas a ele. Para isso, o 
declarante deve ter optado na declaração ori-
ginal pela tributação por deduções legais (visto 
que a declaração por dedução simplificada não 
inclui dedução por dependentes) e o dependen-
te não pode ser titular da própria declaração.

A declaração retificadora pode ser elabora-
da pelo portal da Receita Federal na Internet 
(https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assun-
tos/meu-imposto-de-renda) ou pelo aplicativo.

Fonte: Agência Brasil EBC (https://agencia-
brasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/geral/
audio/2022-10/receita-vai-devolver-imposto-de-
-renda-cobrado-sobre-pensao-alimenticia).

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-imposto-de-renda
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-imposto-de-renda
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/geral/audio/2022-10/receita-vai-devolver-impo
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/geral/audio/2022-10/receita-vai-devolver-impo
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/geral/audio/2022-10/receita-vai-devolver-impo
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/geral/audio/2022-10/receita-vai-devolver-impo
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AA Família Adepom vai realizar mais um dos seus tradicio-
nais almoços temáticos no próximo 19 de novembro, 
um sábado, a partir das 13 horas. Desta vez teremos 

um Almoço Árabe, com muita alegria e diversão, no belíssimo 
Restaurante Adepom, na nossa sede em São Paulo (Rua Dr. 
Rodrigo de Barros, 121, bairro da Luz).

Além de comidas típicas deliciosas, também teremos ações de 
confraternização entre colaboradores e associados da Adepom 
com o objetivo de propiciarmos momentos inesquecíveis a todos 
os participantes e seus convidados.

As reservas dos convites devem ser feitas na Secretaria, em 
São Paulo, pelo número de WhatsApp (11) 94020-1643. Convi-
tes individuais custam $R 55,00 (sem bebidas e sobremesas). Em 
promoção especial para reservas feitas com antecedência, três 
convites podem ser adquiridos por somente R$ 150,00.

AS VENDAS DE CONVITES PARA AS VENDAS DE CONVITES PARA 
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ESTÃO BOMBANDOESTÃO BOMBANDO
FAÇA JÁ SUA RESERVA NA SECRETARIA

PARA NÃO FICAR SEM MESA!




