DISTRIBUIÇÃO QUINZENAL PELA ADEPOLC. 01 a 15 de DEZEMBRO/2012

27º CONGRESSO NACIONAL DOS
DELEGADOS DE POLÍCIA
O Congresso, que aconteceu em Maragogi –
AL, nos dia 07, 08 e 09 de Novembro, teve como tema
“O risco da usurpação da atividade de investigação
criminal”, contou com a presença de cerca de 250
delegados civis e federais.
A fim de impedir qualquer tentativa de
usurpação da atividade do Delegado de Polícia,
deliberou-se que é preciso:
1.Dar plenos poderes ao Delegado na condução da
investigação criminal;
2.Buscar autonomia do Delegado para que atue por
sua convicção técnico-jurídica;
3.Resgatar, constitucionalmente, a carreira de
Delegado como jurídica;
4.Atuar por uma lei que garanta que as Corregedorias
policiais mantenham-se sob custódia dos Delegados;
5.Adicionar estímulo e motivação no ambiente de
trabalho do Delegado;
6.Promover a defesa judicial das causas que venham
a afetar Delegado;
7.Buscar regras básicas e gerais para regulamentação
de investigações e dos demais segmentos da
Segurança Pública;
8.Lutar pela reforma do controle externo da atividade
de polícia judiciária;
9.Atuar nas reformas dos Códigos Penal e de
Processo Penal;
10.Buscar isenção da contribuição previdenciária dos
inativos;
11.Buscar gratificação por tempo de serviço aos que
recebem por subsídio;
12.Pugnar pelo aprimoramento das regras de
aposentação policial;
13. Aumentar a atuação das entidades na Adepol do
Brasil;
14.Pugnar aos governantes que invistam mais na
Segurança Pública.
Confira mais notícias no nosso site.
100 ANOS DO DETRAN MG
O Detran de Minas Gerais completou seu
centenário em 2012 e, ao longo do ano, foi realizada
uma série de ações e eventos. No dia 19 de
Novembro, as celebrações culminaram com a entrega
da Medalha do Centenário do Detran/MG em que foi
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prestada homenagem a 100 personalidades dos
poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e dos
âmbitos econômico e social.
Entre os homenageados estão Dr. Ronaldo
Cardoso – Presidente da ADEPOLC, Dr. José Antônio
de Moraes – Vice-presidente da ADEPOLC, e Dr.
Elaine Matozinhos – Conselheira consultiva da capital
da ADEPOLC.
REAJUSTE DE PRECATÓRIOS
A ADEPOLC e o Sindepominas com completa
isenção e sem qualquer vinculo contratual, convidam
os colegas para a palestra que será realizada no dia
___ às ___ horas, no intuito de discutir assuntos
referentes ao pagamento de precatórios.
Tem sido noticiado na mídia que foi
considerado inconstitucional o pagamento de R$
33.000,00. Com o novo reajuste os valores corretos
passam a somar 120 salários mínimos.
O Advogado da causa, Dr. Caio Boson
conduzirá a palestra, e se dispôs a fazer um preço
especial aos colegas que se interessem em receber a
diferença dos valores.
DIRETORIA JURÍDICA
A nova diretoria tem trabalhado com afinco
para recuperar informações perdidas, omitidas,
negadas e desconhecidas sobre as mais diversas
ações em que os colegas estejam figurando. Em
breve, teremos o apoio de um programa
especialmente construído para essa finalidade, que
estará no site (área restrita). Buscamos uma maior
integração com o departamento jurídico do
Sindepominas, visando economia e celeridade para o
associado.
Atendimento pelo telefone 31 3225 0529 –
ramais 211, 212 e 213, das 9 às 17 horas. Email:
juridico.ADEPOLC@gmail.com
Em breve, disponibilizaremos o quadro de
ações e suas situações na justiça.

COLÔNIA DE FÉRIAS DE ITAOCA – ES
A diretoria da ADEPOLC, através da Vice
Presidência de Patrimônio baixou novas regras para a
ocupação das casas da colônia de férias de Itaoca,
que obedecerá nova escala de semanas e diárias
(Maiores informações com Poliane – 31 3225 0529).

1) Doravante não haverá mais a modalidade
SORTEIO,
adotando-se
o
critério
da
DISPONIBILIDADE e reserva com PAGAMENTO,
para ocupação da casa.
2) O prazo máximo para a contratação da reserva será
de 90 (noventa) dias, antecedentes ao período
pretendido.
3) A reserva se consumará com o efetivo pagamento,
na tesouraria da ADEPOLC, do valor correspondente
ao período escolhido. Não será garantida a reserva de
casas sem o pagamento.
4) As taxas de permanência de ocupação das casas,
correspondem aos custos de água, luz, manutenção e
limpeza do imóvel e da colônia. Variando conforme é
descrito abaixo:
a. Alta temporada (pacotes fechados de oito
dias): R$ 400,00.
b. “Semana Santa” (pacotes fechados de
cincodias): R$ 250,00.

5) O total de ocupantes da casa alugada é de 08 (oito)
pessoas, admitindo-se ainda mais 02 (duas) crianças.
O desrespeito a esta limitação implicará em multa e
outras sanções, estipuladas na norma aplicável que
será disponibilizada no site da entidade.
6) As desistências deverão ser comunicadas nesta
ADEPOLC com um mínimo de 03 (três) dias úteis de
antecedência da data de início da ocupação e incidirá
na retenção de 50% (cinquenta por cento) do total
pago, à título indenizatório. Ultrapassando o prazo
limite não haverá devolução de numerário em face da
dificuldade de ocupação pela exiguidade temporal.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO
A diretoria, acolhendo alguns pedidos e
reclamações abriu consulta de novos fornecedores
para o seguro de vida em grupo para associados e
cônjuges.
A empresa CLASSIC/PREVCLUBE que vinha
prestando serviços à ADEPOLC foi notificada a não
mais comercializar ou captar novos clientes até
que a entidade tenha todas as informações ou mesmo
novas propostas para serem avaliadas e submetidas
aos associados.
Nos
próximos
dias,
estaremos
nos
posicionando sobre o assunto.
Os colegas podem ficar tranquilos que a
ADEPOLC esta procurando o melhor, o mais confiável
e o mais econômico para atender a mais essa
demanda.
Por cautela pedimos aos colegas associados
que antes de contratar qualquer seguro, aguardem
nossas informações.
PORTE E REGISTRO DE ARMA DOS
APOSENTADOS
Lembramos aos colegas aposentados que o
porte de armas vale por até 03 (três) anos,
condicionados à realização do exame psicotécnico,
que pode ser feito gratuitamente na DHR – Diretoria
de Recursos Humanos, da PCMG - telefone 31 3295
5579. O interessado deve acessar também a página
da Polícia Federal na internet, preenchendo o
formulário on line, expedindo a Guia de Arrecadação
para pagamento da (injusta) taxa de R$ 60,00.
Endereço do site: www.dpf.gov.br/serviços/armas/
renovaçao-de-registro-de-armas-de-fogo. Em caso de
dúvida, procure a ADEPOLC.

c. Baixa temporada: R$ 25,00 por dia.
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