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CONFERÊNCIA ANUAL DA IACP

A IACP, Associação Internacional de Chefes de Polícia, esse ano, fará o seu congresso anual na cidade de
Filadélfia, nos Estados Unidos. A Adepolc está apoiando a organização de um grupo de colegas para participarem da
Conferência, que ocorrerá em outubro/2013.
Os colegas poderão participar de um evento inesquecível, além de fazer um turismo em Filadélfia e Nova
Iorque, podendo levar acompanhantes consigo.
A Adepolc está buscando as melhores ofertas de pacote, facilidade no visto americano e autorização do
governo de Minas Gerais para a ausência dos colegas em atividade.
Se você tiver interesse em fazer parte dessa excursão, entre em contato conosco e saiba dos detalhes.
Em breve traremos mais informações.
NOSSA HOMENAGEM
O Dr. Antônio Alves da Silva, Toninho, despediu-se neste mês da função que
exerceu durante 15 anos na ADEPOLC.
Doravante, continuará sem o rigor da obrigação diária, como nosso ativo
associado e colaborador.
A ADEPOLC tem muito a agradecer a esse valoroso companheiro por tudo que
aqui ele fez em prol de nossa Entidade.
Nossa homenagem e gratidão, Dr. Antônio.

CONVÊNIOS DA ADEPOL DO BRASIL PARA NOSSOS ASSOCIADOS
A Adepol do Brasil em
parceria com a Dynamus Clube
(clube
de
vantagens
para
empresas
e
instituições
parceiras,
com
benefícios
exclusivos
para
seus
colaboradores e associados)
oferece uma lista de convênios
aos associados da Adepolc-MG.
Para ter acesso a estes
benefícios, o associado deve
entrar em contato com a

Adepolc-MG pelo telefone (031)
3225-0529 e informar nome
completo e e-mail, para que um
de nossos atendentes faça o
cadastro.
São
mais
de
50
convênios oferecidos; confira
abaixo algumas das vantagens:
*descontos de até 20% em sites,
como
Lojas
Americanas,
Submarino,
Livraria
Saraiva,
Sony, TAM, e outros;

*desconto
de
10%
em
hospedagem na linha de hotéis
Tauá;
*cursos de línguas com desconto
no CNA e no Fisk;
*desconto na compra de veículos
Honda e Suzuki;
*desconto de 50% na assinatura
de revistas pelo site da editora
Três.

NOVOS CONVÊNIOS DA ADEPOLC
SULAMÉRICA SAÚDE
A Adepolc está com uma nova parceria com a SulAmérica Saúde, pela qual proporciona planos de saúde
para os delegados e dependentes com valores especiais, conforma a tabela abaixo:

QUARTO COLETIVO

QUARTO PRIVATIVO

PLANO /
FAIXA ETÁRIA

Trad.10

505 - Exato

505 - Exato

505 - Clássico

00 - 18
19 - 23
24 - 28
29 - 33
34 - 38
39 - 43
44 - 48
49 - 53
54 - 58
59 ou mais

130,61
204,46
210,03
213,56
220,01
223,02
320,02
324,96
402,94
783,69

97,35
152,39
156,54
159,17
163,98
166,23
238,52
242,21
300,34
584,13

106,4
166,56
171,09
173,96
179,22
181,68
260,68
264,71
328,24
638,4

117,04
183,21
188,19
191,36
197,14
199,84
286,74
291,18
361,06
702,24

505 - Especial 505 - Executivo
131,39
221,24
224,12
232,9
239,66
243,12
321,92
409,13
507,32
788,39

263,08
442,98
448,74
466,31
479,84
486,77
644,55
819,16
1015,76
1578,5

A Adepolc conta ainda com um plano da UNIMED que oferece descontos de 20% na valor tabelado da prória
Unimed.
Vantagens de ter nossos planos:
 Preços diferenciados e nacionais.
Dependentes:
 Cônjuge, filhos solteiros com até 35 anos, e pai e mãe (mediante a comprovação da dependência
econômica).
Para aderir aos planos:
Entre em contato com a Adepolc pelo telefone (31) 3225-0529. Saiba mais no nosso site: www.adepolc.com.br

ACADEMIA
A Adepolc está fechando
nova parceria com uma grande
rede de academias em Belo
Horizonte e Sete Lagoas, onde o
associado pagará apenas o valor
simbólico de R$30,00 mensais e
terá
direito
a
diversas
modalidades
esportivas
e
inclusão de dependentes.
NOVO SITE DA ADEPOLC
Após alguns reparos, o
site da Adepolc está novamente
no ar, e com um novo layout.
Para conferir o resultado
acesse: www.adepolc.com.br.

CONSELHOS EM AÇÃO

FALECIMENTO

O conselho consultivo da
capital irá se reunir novamente no
dia 25 de fevereiro, às 9:00
horas.

É
com
pesar
que
informamos que o colega Paulo
Cezar Lopes, de Ponte Nova,
faleceu no dia 13/02/2013.

O conselho fiscal terá
novo encontro na primeira
quinzena de março, com data a
definir.

É com muita tristeza que
a ADEPOLC MG comunica que
no dia 19/02/2013, faleceu
Terezinha de Jesus de Abreu
Chedid, mãe do Dr. Marco
Antônio Abreu Chedid, que é
vice-presidente financeiro da
ADEPOLC MG e presidente do
SINDEPOMINAS.

CONSULTORIA DE VIAGENS

Contamos doravante com
uma consultora de turismo,
Natália Vilaça, que está à
disposição para organizar.
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