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A ADEPOM realiza na manhã deste sába-
do, 4 de março, o 52º Café dos Vetera-
nos e Pensionistas, a partir das 8h30, em 

sua sede em São Paulo, na Rua Dr. Rodrigo de 
Barros, 121. O evento é organizado para promo-
ver momentos de confraternização, reunindo os 
nossos associados, seus familiares e os amigos 
por eles convidados.

Ainda dá tempo de se inscrever. 
Não perca!

 A participação é gratuita, mas é
preciso confirmar presença

pelo fone (11) 3322-0333
 Durante o evento, a Família ADEPOM estará 

a postos para transmitir informações sobre leis 
e projetos de interesse dos Policiais Militares do 
Estado de São Paulo, com plantão dos nossos 
consultores jurídicos. 

O 52º CAFÉ DOS VETERANOS 
E PENSIONISTAS DA ADEPOM

É NESTE SÁBADO
PARTICIPE E TRAGA OS AMIGOS!
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O delicioso café da manhã será animado 
por sorteios de brindes. Para concorrer aos 
prêmios, os participantes devem entregar na 
recepção uma lata ou um pacote de leite em 
pó, contribuindo com a campanha da ADEPOM 
em auxílio a crianças e idosos em situação de 
vulnerabilidade.

Música ambiente e muita descontração, 
além das guloseimas saborosas, preparadas 
com muito amor, prometem transformar o sába-
do num dia muito alegre e especialíssimo para 
todos os presentes, em espaço aconchegante 
e amplo, o Restaurante ADEPOM, sucesso no 
bairro da Luz.

Usufrua desta oportunidade de estar ao lado 
de pessoas queridas, compartilhando atenção 
e carinho. Venha ser feliz com a gente e traga 
um amigo, porque com a ADEPOM você tem 
seu bem-estar garantido e ganha sempre!

http://www.adepom.org.br




adepom news                                                  3 de março de 2023

FORÇA-TAREFA PAULISTA 
VOLTA DA TURQUIA APÓS 

MISSÃO DE DUAS SEMANAS

A força-tarefa enviada pelo Governo de São 
Paulo à Turquia já retornou.  Nossos heróis 
aterrissaram em solo pátrio às 17h30 do 

último 24 de fevereiro, em voo da Turkish Airline. O 
grupo foi formado por 26 militares e quatro cães, os 
quais atuaram no salvamento e resgate das vítimas 
do terremoto que assolou a região sul da Turquia e 
também no norte da Síria.

“O Brasil não poderia ter sido melhor represen-
tado do que com essa comitiva. E venho dizer que 
São Paulo estará sempre à disposição para qualquer 
estado do nosso país ou qualquer nação amiga”, afir-
mou o secretário de Segurança Pública, Guilherme 
Derrite, ao recepcionar os profissionais.

No total, 42 policiais foram enviados, dentre eles, 
seis bombeiros de Minas Gerais, seis do Espírito 
Santo, 26 policiais do Estado de São Paulo e quatro 
especialistas do Governo Federal. A comitiva atuou 
por duas semanas e concentrou as operações de 
busca e resgate nas cidades de Kahramanmaras e 
de Hatay. Foram realizadas 46 operações de busca 
e salvamento, além de 74 atendimentos médicos. 
Com a tropa, seguiram para a Turquia 26m³ de ma-

terial, pesando cerca de 5 toneladas, sendo 4 tone-
ladas exclusivamente de São Paulo. Também foram 
levados materiais básicos para garantir a autossufi-
ciência da equipe, como comida, água e remédios. 

“Vocês se esforçaram muito enquanto estavam 
na Turquia e eu agradeço em nome do meu minis-
tro e do meu Estado”, reconheceu o cônsul geral do 
Consulado Geral da Turquia em São Paulo, Gürsel 
Evren, ao falar com a tropa, segundo informe da 
SSP. Do efetivo paulista, 22 são do Grupo de Ações 
em Emergências e Desastres (GAED), dois são mé-
dicos da PM e outros dois, oficiais da Defesa Civil.

Dentre os bombeiros, fortaleceram a missão qua-
tro guias que atuaram com seus cães de salvamento 
para potencializar as chances de encontrar pessoas 
ainda com vida soterradas nos escombros. Os cães 
Joy, Mari, Hope e Malina acumulam vários salva-
mentos e vítimas localizadas dentro e fora do estado 
de São Paulo, desta vez atuando em um país distan-
te, em cenário que estimou mais de 37 mil óbitos e 
milhares de feridos, além de desaparecidos.

Fonte: Assessoria de Imprensa da SSP
Foto: Denis Bonelli (Comunicação SSP)
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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

SPPREV FAZ NOVO ALERTA 
SOBRE RECADASTRAMENTO

NÃO PERCA OS PRAZOS

A SPPREV informa que os pensionistas, aposentados civis e inativos militares já podem con-
ferir as regras vigentes para o procedimento de recadastramento do ano de 2023. Disciplina-
do pela Portaria SPPREV nº 372/2022, o recadastramento tem por finalidade a manutenção 

dos benefícios previdenciários, bem como a qualidade da gestão previdenciária, sendo obrigatório.

O procedimento deve ser realizado no mês de aniversário, pelo próprio beneficiário, em qual-
quer agência do Banco do Brasil ou unidade da SPPREV. No caso dos pensionistas universitários, 
o procedimento deve ser efetuado nos meses de janeiro e de julho.

Os beneficiários que não realizaram o Censo Previdenciário 2022 devem efetuar as duas eta-
pas do procedimento o mais brevemente possível para reativarem seu benefício. A primeira etapa 
é a Atualização Cadastral Online. Nessa fase, os inativos e pensionistas devem atualizar seus 
dados junto à SPPREV, o que poderá ser feito de dois modos: pelo site da SPPREV, canal Serviços 
Online aos Beneficiários ou pelo aplicativo da autarquia para smartphones. Já a segunda etapa é 
o recadastramento (prova de vida) 2022, já realizado anualmente por todos os beneficiários.

Mais informações sobre o recadastramento podem ser conferidas no link abaixo:

http://www.spprev.sp.gov.br/RecadPensio.aspx

http://www.spprev.sp.gov.br/RecadPensio.aspx
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IMPOSTO DE RENDA: 
CONSULTOU SEU INFORME 
DE RENDIMENTO NA PGE? 
NÃO CAIA NA MALHA FINA!
Antes da elaboração do seu Imposto de Renda 

Pessoa Física, é extremamente necessário 
consultar os informes de rendimento no site 

da Procuradoria Geral do Estado (https://www.preca-
torios.pge.sp.gov.br:8443/ppr/inicio.do), no caso de 
quem possui ação judicial em apreciação, especial-
mente quando a mesma já se encontra em fase de 
pagamento. O alerta é do Departamento Jurídico da 
ADEPOM, lembrando que nossas equipes na sede 
em São Paulo e na Regional Santos aguardam a 
todos os associados, sob agendamento, para elabo-
ração das DIRPF gratuitamente.

Motivo do alerta
 Embora nossos associados possam ainda não ter 

recebido o pagamento de um determinado precató-
rio, é possível que o valor a ele correspondente já te-
nha sido depositado em juízo no ano anterior, o que 
pode ter ocorrido até o último dia de dezembro. Nes-
sa circunstância, o recebimento desse valor deve ser 
declarado no Imposto de Renda, mesmo que ainda 
não esteja disponível na conta bancária do credor 
(depósitos em juízo podem levar meses para serem 
liberados). Para consultar o site da PGE, é obrigató-
rio ter login e senha. Por isso, em caso de dúvidas, 
entrem em contato com a Secretaria da ADEPOM.

Segundo divulgado pela Receita Federal, a entre- 
ga da Declaração do Imposto de Renda Pessoa 
Física em 2023, relativa ao exercício de 2022, deve 
ser efetuada no período de 15 de março a 31 de 
maio. Já é tempo, portanto, de organizar os docu-
mentos para a elaboração das declarações, que po-
dem ser realizadas gratuitamente pelos associados, 
sob agendamento, na sede da ADEPOM em São 
Paulo e na sua Regional Santos.

As solicitações de agendamentos podem ser efe-
tuados junto à recepcionista da ADEPOM, pelos fo-
nes (11) 3322-0333 e (13) 3273-1100; via WhatsApp, 
pelos números (11) 94020-1643 e (13) 99720-4468; 
ou pelo e-mail secretaria@adepom.com.br. Além de 
fazer a Declaração de Imposto de Renda Pessoa 
Física 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 esposa(o) e R$ 70,00 para cada 
filho(a). Não associados também podem usufruir 
deste serviço, pagando R$ 80,00 por declaração.

 Os principais documentos para a elaboração da 
DIRPF são: declaração de IR do exercício anterior; 
comprovantes de compras e vendas (veículos, imó-
veis etc.), comprovantes de rendimentos (pensões, 
aposentadores, aluguéis etc.) e comprovação de 
CPF dos dependentes.

Faça sua declaração de
Imposto de Renda

gratuitamente na Adepom

https://www.precatorios.pge.sp.gov.br:8443/ppr/inicio.do
https://www.precatorios.pge.sp.gov.br:8443/ppr/inicio.do
mailto:secretaria%40adepom.com.br?subject=
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ATUAÇÃO DA PMESP REDUZ 
EM QUASE 40% ROUBOS E 

FURTOS DE CELULARES NO 
CARNAVAL DE 2023

Segundo informado pela SSP na tarde do 
último 22 de fevereiro, os registros de roubos 
e furtos de celulares no período do Carnaval 

caíram aproximadamente 40% em comparação com 
2020. Foram 3.486 casos neste ano contra 5.450 no 
mesmo período anterior. Felizmente, foram registra-
dos 595 boletins de ocorrência com celulares recu-
perados e devolvidos aos proprietários.

“A gente estimou que 15 milhões de pessoas par-
ticiparam ao todo do Carnaval. Em uma estimativa 
baixa, nós tivemos cerca de 15 milhões de aparelhos 
celulares transitando durante a operação Carnaval 

para o número de 3.486 roubos e furtos. Claro que 
a nossa média sempre redução. Claro que nos pró-
ximos anos a gente vai estudar maneiras de reduzir 
ainda mais este número”, esclareceu o secretário da 
Segurança Pública, Guilherme Derrite, em coletiva 
de imprensa.

Uma das ações que possibilitou na redução des-
ses dados foi a Operação Adaga, realizada por 
Policiais Militares que, entre os dias 2 e 10 de fe-
vereiro, retiraram das ruas 1.089 criminosos procu-
rados pela Justiça. Além disso, o trabalho policial 
possibilitou na prisão de 629 pessoas. Os PMs atua-
ram também na fiscalização de 70 trios elétricos, na 
apreensão de 1,8 toneladas de drogas e 40 armas. 
Cerca de 52 mil veículos foram vistoriados e realiza-
dos 14.174 pontos de estacionamento.

“Estamos muito contentes com a operação Car-
naval. Temos a percepção de que ela foi um grande 
sucesso e ainda não concluiu. No próximo final de 
semana nós continuamos com a operação, mas já 
podemos apresentar uma perspectiva bastante posi-
tiva para todos os senhores e senhoras”, declarou o 
Comandante-Geral da PMESP, Cel Cássio Araújo de 
Freitas, na mesma coletiva.

Fonte: Assessoria de Imprensa da SSP
Foto: Amanda Ramos (SSP)








