Cooperativa de Crédito
Dos Servidores Públicos Estadual /SP
Rua: Conselheiro Antonio Prado nº2-47 Centro Bauru
Cep: 17015-380 TEL: (14) 3879-1151

Imposto de Renda 2017

Deverão declarar o Imposto de Renda 2017, todos os contribuintes que
receberam rendimentos acima de R$ 28.123,91 em 2016. O prazo de
entrega das declarações começa no dia 6 de março e termina em 20 de abril.
Os principais documentos necessários são:
•Comprovante de rendimentos;
•Comprovante com despesas médicas, dentárias,
plano de saúde (retirar informes pessoal e dos dependentes);
•Despesas com instrução (retirar informes pessoal e dos dependentes)
e pensão alimentícia;
•Comprovante de contas bancarias, poupança, investimentos;
•Compra ou venda de veículos e de imóveis (informações Gerais);
•Informar o CPF dos dependentes maiores de 12 anos.

DIA 12 DE MAIO

Dia 12 MAIO – 20:00hs

A partir de R$55,00
Adquira agora e pague depois
(Débito em Conta)

EXCURSÃO GUARUJÁ - PRAIA DAS ASTÚRIAS
SAÍDA 10:00hs - 01/12(Sexta-Feira) AUTO-POSTO GRALL (SEM LIMITES)
Retorno 10:00hs – 07/12/2017 (Quinta-Feira)
PACOTE DE 7 DIAS E 6 NOITES
• Diárias completas – café, almoço e jantar
• Suítes com ar condicionado, Tv a Cabo
• Elevador, playground, sala de jogos e Wi-Fi
• translado Expresso de Prata.
•Pague em até 8x sem juros no Boleto ou cheque ou
em até 14x no Crédito Turismo
• Hotel de frente pro mar.

Observação: 3 prestações ou mais pagas até o dia 10 de Maio, ganha um convite para o
jantar de Dia das Mães inteiramente grátis, inclusive com bebidas (Cerveja, Suco,
Água e Refrigerante, além do bolo e sorvete) na churrascaria Estância Grill Prime na
Getulio Vargas. Então não perca tempo e corra pra reservar seu lugar no mais
concorrido e esperado Evento do Ano !

CONVOCAMOS TODAS AS PENSIONISTAS (SPPREV) E DEMAIS ASSOCIADOS
QUE AINDA NÃO INGRESSARAM (ULTIMA CHAMADA)
Para correções em seus vencimentos e proventos das seguintes ações:
• cessação da contribuição a CBPM (cód. 070018)
TRAZER
HOLERITE
•Revisão dos cálculos da URV (ingresso até 1º de Março/94)
ATUALIZADO!
•Correção salarial das pensionistas da SPPREV

