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A data limite para entrega da Declaração do 
Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) em  
2023, relativa ao exercício de 2022, ainda não 

foi divulgada pela Receita Federal. Tradicionalmen-
te, o prazo dado é 30 de abril. A dica, porém, é não 
deixar para a última hora. Por isso, informamos que 
os agendamentos já podem ser efetuados junto a 
recepcionista da ADEPOM e, como sempre, não 
haverá cobrança para os associados.

Além de fazer a Declaração de Impotso de Renda 
dos associados como benefício, a ADEPOM presta o 
mesmo serviço aos seus dependentes, cobrando ape-
nas um valor simbólico para cada CPF: R$ 50,00 para 
esposa(o) e R$ 70,00 para cada filho(a). Não associa-
dos também podem usufruir deste serviço, pagando 
apenas R$ 80,00 por cada declaração de DIRPF.

AGENDE SUA DECLARAÇÃO
 DE IRPF NA ADEPOM

SERVIÇO GRATUITO PARA ASSOCIADOS

Organize seus documentos
Dentre os documentos para a

elaboração da Declaração de Imposto 
de Renda Pessoa Física, listamos:

• Declaração de IR anterior

• Comprovantes de compras e vendas
  (imóveis, veículos etc.)

• Comprovantes de rendimentos 
   (pensões, aposentadorias, aluguéis etc.)

• Comprovação de CPF dos
   dependentes

Agendamentos podem ser solicitados
pelo e-mail secretaria@adepom.com.br

ou pelos fones (11) 3322-0333 e 
(13) 3273-1100.

Acompanhe a ADEPOM nas redes 
sociais para mais informações sobre a 

DIRPF 2023: www.facebook.com/adepom e 
www.instagram.com/adepom1993

http://www.adepom.org.br
http://www.facebook.com/adepom
http://www.instagram.com/adepom1993
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Prezados Associados:

Gostaríamos de informá-los que a ADEPOM e seu Corpo Jurídico não 
solicitam pagamentos antecipados para quaisquer despesas judiciais, 
através de depósito em conta bancária, para liberação do seu precatório.

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo fone (11) 3322-0333, ramais 
141 e 173, de segunda a quinta-feira, das 8h às 18h, e às sextas-feiras, das 
8h às 17h, com Sérgio, ou busque orientação do seu advogado.

Agradecemos pela atenção.

COMUNICADO

GOVERNADOR NOMEIA 
878 NOVOS SOLDADOS

O governador Tarcísio de Freitas nomeou 878 
candidatos aprovados no concurso de sol-
dado de 2ª Classe, conforme publicado no 

último sábado, 21 de janeiro, no Diário Oficial do 
Estado. Os novos policiais farão o Curso Superior 
Técnico de Polícia Ostensiva e Preservação da Or-
dem Pública, na Escola Superior de Soldados “Coro-
nel PM Eduardo Assumpção”.

Com duração de um ano, os futuros soldados 
farão 2,6 mil horas de aulas que abordarão discipli-
nas como Direitos Humanos, Criminalística, Tiro De-
fensivo pela Preservação da Vida, Inteligência Poli-
cial, Psicologia, Medicina Legal, Doutrina de Polícia 
Comunitária, entre outras.

Segundo esclarece o boletim à imprensa da SSP, 
a nomeação faz parte do conjunto de ações emer-
genciais para solucionar o déficit na PMESP, que 
atualmente é de 14%. Ações para recomposição do 
efetivo também estão previstas para a Polícia Civil e 
Polícia Técnico-Científica.

“Nós temos total ciência da necessidade de no-
meações para as polícias e o Governador Tarcísio 

está ao nosso lado para solucionar o problema. Só 
com o fortalecimento das forças de segurança va-
mos conseguir avançar no combate ao crime”, de-
clara o secretário de Segurança Pública, Guilherme 
Derrite, no mesmo boletim.

Fonte: Assessoria de Imprensa e Comunicação da SSP
Imagem: Denis Bonelli (Divulgação SSP)
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Foi publicado neste sábado, 21 de janeiro, o 
decreto que retoma o transporte público gratui-
to para idosos entre 60 e 65 anos no transporte 

coletivo de passageiros administrados pelo Estado 
de São Paulo. Agora, o público dessa faixa etária 
poderá usufruir do transporte gratuito no metrô, nos 
trens, no VLT e nos ônibus intermunicipais por meio 
de bilhete eletrônico de uso pessoal e intransferível, 
em vez de ter como única alternativa a apresenta-
ção da carteira de identidade. Os cidadãos elegíveis 
interessados deverão solicitar os cartões nos postos 
e canais autorizados. O Decreto 67.455 regulamenta 
a Lei nº 17.611.

No sistema metroferroviário, o transporte público 
para idosos será por meio do Cartão TOP ou Bilhe-
te Único. Além dos trens e do metrô, o cartão TOP 
também poderá ser utilizado no sistema de ônibus 
intermunicipais da Região Metropolitana de São 
Paulo. Já no VLT da Baixada Santista e nos de-
mais serviços gerenciados pela EMTU nas Regiões 
Metropolitanas de Campinas, Baixada Santista, Vale 
do Paraíba e Litoral Norte e Sorocaba, o benefício 
será operacionalizado por cartões de bilhetagem 
eletrônica emitidos pelas concessionárias e/ou per-
missionárias de cada região. Os detalhes serão pu-
blicados por meio de resolução da Secretaria dos 
Transportes Metropolitanos na próxima semana.

Dicas para solicitação do
Cartão Top Idoso

O passageiro desta faixa etária que já possui um 
cartão TOP não precisará solicitar outro, apenas en-
costá-lo em um validador (abelhinhas) nas estações 
do Metrô, CPTM, ViaQuatro, ViaMobilidade e em ter-
minais e ônibus intermunicipais da EMTU para habi-
litar o benefício.

Para quem ainda não tem o cartão TOP, após 
a solicitação e chegada do cartão, basta encostar 
no validador para liberar a gratuidade. A solicita-
ção do cartão TOP pode ser feita via Aplicativo 
TOP ou por meio de agendamento em um dos es-
tabelecimentos parceiros.

No app, é necessário seguir o passo a passo, 
inserir os dados e agendar a retirada do cartão. Já 
para quem preferir agendar o pedido nos locais cre-
denciados por meio deste link, é necessário levar 
comprovante de residência e CPF ou RG físico no 
dia e horário marcados.

São mais de 80 locais credenciados e distribuídos 
em toda Região Metropolitana de São Paulo.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo

REGULAMENTADO O REGULAMENTADO O 
SERVIÇO DE TRANSPORTESERVIÇO DE TRANSPORTE
GRATUITO PARA A FAIXA GRATUITO PARA A FAIXA 

DOS 60 AOS 65 ANOSDOS 60 AOS 65 ANOS
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POLÍCIA DESMANTELA
QUADRILHA QUE APLICAVA 
GOLPES DE PRECATÓRIOS

Uma quadrilha que aplicava golpes em cre-
dores de precatórios do interior e da capital 
de São Paulo foi desmantelada pela Polícia 

Civil. Estrategistas, os criminosos operavam de 
fora do Estado, com seus esconderijos em bairros 
de Fortaleza e de Maracanaú, no Ceará. Durante a 
"Operação Precatório", que foi deflagrada no fim do 
ano passado, quatro suspeitos foram presos. Armas 
de fogo, celulares, drogas e carros de luxo também 
foram apreendidos e, desse modo, foi possível dar 
início ao desmantelamento da operação.

O delegado da Polícia Civil de Mococa, Mauro 
Bacci, em entrevista concecida à equipe de Comu-
nicação da Advocacia Sandoval Filho, explicou que 
as investigações tiveram início em fevereiro de 2022 
a partir do registro de um Boletim de Ocorrência fei-
to por uma professora da cidade de Mococa, que 
foi vítima do golpe do precatório. As investigações 
constataram que os golpistas se passavam por ad-
vogados e auditores do Banco Central para entrar 
em contato com vítimas em São Paulo.

“Essa quadrilha também usava o nome da Advo-
cacia Sandoval Filho para enganar as vítimas”, rela-
tou o delegado à equipe de comunicação da Advocacia 

Sandoval Filho. Segundo Bacci, outros 42 crimes 
podem estar associados ao mesmo grupo.

Tentativas de golpes a credores de precatórios 
continuam entre as notícias de polícia do dia. Para 
alcançar seus objetivos, os criminosos utilizam di-
versos meios, dentre eles cartas enviadas pelos 
Correios, telefonemas para residências e celulares, 
e-mails e mensagens via WhatsApp. São muitas 
as historietas que os meliantes contam para extor-
quir as vítimas, revestindo-as de falsa credibilidade 
quando munidos de dados sobre processos que são 
associados a informações pessoais.

Por isso, mais uma vez alertamos aos nossos 
associados: NÃO CAIAM EM GOLPES. Ao serem 
contados por telefone, celular, cartas, e-mail e men-
sagens de WhatsApp para falar sobre o andamento 
de seus processos, não transmitam suas informa-
ções pessoais, nem permitam que os golpistas te-
nham acesso aos seus dados bancários.

Em situações de desconfiança, entrem em conta-
to imediatamente com a Secretaria da Adepom pelo 
fone (11) 3322-0333.

Fonte: Advocacia Sandoval Filho












