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ANO I – NÚMERO 2

CONTRAPROPOSTA DA LEI ORGÂNICA

NOVIDADE NA ADEPOLC

A Adepolc e o Sindepominas remeteram, no
início de dezembro, uma revisão do Substitutivo de Lei
Orgânica da Polícia Civil à Secretaria de Estado de
Defesa Social, por intermédio do Dr. Cylton Brandão
da Matta, chefe da Polícia. A contraproposta incorpora
o que já foi discutido com as entidades de classe da
PCMG, buscando representar, com legitimidade e
interesse institucional, as autênticas aspirações
classistas e que, por decorrência, os ideais de
reconstrução de uma Organização Policial direcionada
para prestação de serviços cada vez mais qualificados
e efetivos à população mineira.
Alvo de intensas discussões e revisões, por
parte das Comissões criadas, uma das modificações
no texto original foi a contemplação das proposições
que foram encaminhadas pelas entidades classistas, à
chefia da policia, no mês de agosto. Foram, ainda,
mantidos os pontos sob os quais já havia consenso na
proposta anterior.
Acompanhe as notícias sobre o projeto da
nova Lei Orgânica da Polícia Civil por meio do site da
Adepolc: www.adepolc.com.br

A partir de 08/01/2013, associado contará, na
sede da Adepolc, dos serviços de barbeiro e
cabelereiro, prestados pelo competente companheiro
da PCMG, Américo Possidônio.
O atendimento se dá, por ordem de chegada,
às terças e quintas-feiras, das 18 às 22 horas, e aos
sábados das 8 às 12 horas. O associado pagará
apenas o valor simbólico de R$ 5,00 pelo serviço.
A Diretoria pretende, em breve, estender a
gama de serviços, de modo a atender também às
associadas.

FIQUE ATENTO
Se você mudou de unidade policial, de número
de telefone ou de endereço, ou sabe de algum colega
nessa situação, atualize seus dados cadastrais e
continue recebendo correspondências enviadas pela
Adepolc.
Isso pode ser feito durante visita à Adepolc,
pelo telefone (31) 3225-0529, por carta endereçada à
Associação ou pelo site www.adepolc.com.br.

PROGRAMA DA POLÍCIA CIVIL NA RÁDIO
INCONFIDÊNCIA

ANIVERSÁRIO DA ADEPOLC

Desde o dia 30 de outubro, sempre às terçasfeiras às 10 horas, a Polícia Civil começou a transmitir
o programa “Minas no Ar Com a Polícia Civil”, pela
Rádio Inconfidência.
O programa, que tem duração aproximada de
15 minutos, constitui-se de “bate-papos” que buscam
levar ao conhecimento do público informações sobre o
trabalho da PCMG, com um viés de prestação de
serviços, e busca, por conseguinte, uma maior
aproximação da Polícia Civil com a população.
Para acompanhar a programação basta
sintonizar na frequência AM 880, em Ondas Curtas
(OC) 6010, ou ainda pelo endereço eletrônico:
www.inconfidencia.com.br.
Estão disponíveis no site da Rádio os áudios
dos programas anteriores.

A Adepolc em 15 de dezembro comemora os
seus 54 anos de fundação. Em 1958, era apenas o
começo de um sonho de uns poucos abnegados
delegado de polícia, que honravam, como tantos
outros hoje ainda honram, a Instituição Policial Civil.
As primeiras reuniões aconteceram na “Escola de
Polícia Rafael Magalhães", e as ideias saídas dali
ganharam corpo e ecoam no seio de toda a classe,
nesse mais de meio século de sua existência.
A Adepolc objetivava lutar e defender os
interesses dos delegados de carreira de Minas Gerais
- o que ainda faz. Seus estatutos passaram por
mudanças, mas sem abrir mão do seu papel
vocacional na luta pelo bem-estar social e profissional
de seus associados que se dedicaram, ou se dedicam,
à exaustão, parte de suas vidas no cuidado com a
ordem e com a segurança pública.

BOAS FESTAS!
Ao longo do ano, tivemos a oportunidade de
tratar de muitos assuntos. A revitalização da nossa
sede e da colônia de férias de Itaoca, a manutenção
dos nossos direitos, e a melhoria das condições de
trabalho e valorização. Iniciamos o saneamento
financeiro, contábil, jurídico e administrativo da
Entidade. Confirmamos que realmente a “união faz a
força”. E acreditamos que a junção da Classe em prol
de objetivos comuns pode nos deixar imbatíveis.
Encerramos este ano com a certeza de ter
dado mais um passo em direção ao nosso
fortalecimento, e somos hoje mais de 1.100
associados.
Chegamos ao final de mais um ano com a
sensação do dever cumprido e com a consciência de
que ainda há muito para ser feito.
A Adepolc deseja a todos um fim de ano
repleto de realizações e conquistas. Esperamos que
este Natal não seja apenas de troca de presentes,
mas sim da troca de afeto, e que se lembrem do
verdadeiro sentido, que é almejar a paz, a união, a
esperança, a alegria, a realização, e o respeito, enfim.

CONSELHO FISCAL EM AÇÃO

A segunda reunião aconteceu no dia 6 de
dezembro com a presença dos Conselheiros-Fiscais,
Drs. Lúcio Messias Machado, Sebastião Francisco dos
Santos e Marco Antônio de Paula Assis, do presidente
Ronaldo Cardoso, do conselheiro consultivo Dr.
Geraldo Alziro Ramos e dos servidores Magnus
Renato, Lourença Guerra e Hamilton William.
Após conhecerem o Balancete do 1º Semestre
de 2012 e as inconsistências técnicas do Balanço de
2011, os Srs. Conselheiros recomendaram a

contratação de Perícia Contábil independente, em
busca da regularidade na Entidade.
A título de exemplo, consta no patrimônio um
veículo automotor, desde 1998, cujo paradeiro oficial é
desconhecido, sobre o qual, até hoje incidem impostos
e taxas, que vinham sendo pagos. Espera-se no prazo
de 60 dias, a partir do trabalho da Perícia isenta,
encontrarmos uma maneira de solucionar essa e
outras pendências verificadas.
.
AUMENTO DA CRIMINALIDADE EM
MINAS GERAIS
No primeiro semestre de 2012 foi registrado
um aumento de 11,7% na taxa de criminalidade em
Minas Gerais em relação a 2011.
Os números se referem a crimes violentos,
que incluem homicídio tentado e consumado, estupro
tentado e consumado, roubo, extorsão mediante
sequestro e sequestro ou cárcere privado. Foram
registrado mais de 200 homicídios só de janeiro a
março, em média, 10 pessoas foram assassinadas por
dia no estado.
A Secretaria do Estado de Defesa Social
(SEDS) alegou que é a primeira vez que utilizaram
como fonte única as ocorrências das duas polícias, o
que causou o aumento dos índices, pois anteriormente
só se levava em conta os números registrados pelos
militares.
Apesar da declaração, a SEDS pediu um
empréstimo para investir em programas de combate
aos crimes e bancar os gastos do setor. As unidades
prisionais do Estado também são alvo de mudanças, e
são previstas construções ampliações e reformas até
2014.
Resta-nos agora esperar que os investimentos
aconteçam e permita que as Polícias atuem na luta
diária a favor dos cidadãos de bem.

HORÁRIO DE FIM DE ANO
Com base na Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), a Diretoria optou por conceder férias
coletivas
para
seus
funcionários
do
setor
administrativo, indicando o período de 22 de
dezembro de 2012 a 2 de janeiro de 2013. Neste
período, os plantonistas atenderão normalmente.
Excepcionalmente, no dia 21 de dezembro, o
expediente externo será até às 12 horas.
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