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ADEPOLC E SINDEPOMINAS RECEBEM O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

A ADEPOLC-MG e o
SINDEPOMINAS
receberam
para
um
almoço
de
confraternização, ocorrido na
tarde do dia 27/02/2013, o
presidente
da
Assembleia
Legislativa de Minas Gerais,
deputado Dinis Pinheiro, e a
Chefe
de
Gabinete
da
Presidência, Margarete Gelmini
Machado.
Na oportunidade, foram
tratados
diversos
temas
relevantes e de interesse da
Polícia Civil, como é o caso do
Projeto de Lei Orgânica.

O encontro, tendo como
anfitriã
a
ADEPOLC,
representada pelo seu presidente
Dr. Ronaldo Cardoso Alves,
ainda contou com a presença de
diversos diretores e conselheiros
da entidade, assim como do
presidente do SINDEPOMINAS,
Dr. Marco Antônio Abreu Chedid,
do Vice-presidente Dr. Edson
José Pereira, da Vereadora
Elaine Matozinhos, do Delegado
Dr. Jorge Wagner, do VicePresidente Dr. Mário José
Correia Santos, do Diretor
Jurídico Dr. Nelson H. Queiroz
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Garofolo,
do
assessor
parlamentar
institucional
da
polícia civil, Dr. Hudson Ferreira
Sales, do Diretor da DITEL,
Conselheiro
Dr.
Fidelcínio
Pedrosa Filho, do Delegado Dr.
Elcides José Batista Guimarães,
a da Diretora Jurídica Dra.
Danúbia Quadros.
O
clima
de
congraçamento
marcou
o
encontro, na sede da Associação
dos Delegados, que foi encerrado
com
agradecimento
e
homenagem da diretoria da

ADEPOLCMG pelas ações do
deputado, que vem aproximando
a Assembleia Legislativa da
Polícia Civil.
Ao final, o Presidente
Dinis Pinheiro enalteceu o
trabalho da polícia civil, externou
sua grande admiração pela
instituição e reafirmou seu
compromisso de lutar em prol dos
interesses da categoria, que
também são do interesse da
segurança pública dos mineiros.

IMPOSTO DE RENDA 2013 – UNIMED
A partir deste ano, a Unimed-BH
passará a enviar um relatório
anual de pagamentos do plano
de saúde para os e-mails
cadastrados.
Esse e-mail contará com todos os
dados necessários para a
declaração anual de imposto de
renda de pessoa física (IRPF),

sem que haja necessidade de
solicitação prévia.
Associados
que
possuem
convênio com a UNIMED, fiquem
atentos, pois serão feitas três
tentativas de envio nos dias
01/03, 15/03 e 01/04. Se os seus
dados estiverem desatualizados,
entre no site da Unimed pelo

endereço
www.portal.unimedbh.com.br,
clicar nas opções: central do
cliente – serviços online –
atualização de cadastro. Outra
opção é retirar o informe de
pagamento também pelo site,
clicando nas opções: central do
cliente – serviços online – informe
de pagamento.

RENOVAÇÃO DO REGISTRO

Foto cedida pela assessoria parlamentar da ADEPOL do Brasil.
Da esquerda para a direita: Dr. Paulo Roberto D'Almeida
(presidente da ADEPOL BR), Dr. Flaubert (presidente da
ADEPPE), Coronel Garcia (vice-presidente Internacional da IACP),
Dra. Silvia Renata (vice-presidente da ADEPOL BR-NE) e Dr.
Ronaldo Cardoso Alves (presidente da ADEPOLCMG).

DE ARMA DE FOGO
Quem tem arma de fogo
obriga-se a renovar o registro. O
respectivo Certificado é expedido
com validade de três (3) anos.
Para a renovação, conforme
informação da Polícia Federal, é
necessário o preenchimento do
requerimento (que pode ser feito por
meio do site www.dpf.gov.br), além
da apresentação, em original e
cópia, dos seguintes documentos:
-Policiais da ATIVA:
a) identificação funcional e CPF;
b) comprovante de residência.
-Policiais APOSENTADOS:
a) identificação funcional e CPF;
b) comprovante de residência;
c)
comprovação
de
aptidão
psicológica para o manuseio de
arma de fogo, realizado em prazo
não superior a um ano, que deverá
ser
atestado
por
psicológico
credenciado pela Polícia Federal;
d)
comprovante
bancário
de
pagamento da taxa para a emissão
do documento, feito por meio de
Guia de Recolhimento da União –
GRU. (A guia pode ser obtida no
mesmo site www.dpf.gov.br e o
valor, atualmente, é de R$ 60,00);
e) uma foto 3x4 recente.

De
posse
da
documentação, o interessado deve
dirigir-se a uma unidade da Polícia
Federal, podendo optar, na Capital,
pela UAI (Unidade de Atendimento
Integrado) situada na Praça Sete.
Os policias aposentados
têm sido atendidos, para a
avaliação psicológica, pela Diretoria
de Recursos Humanos da PCMG,
que está situada na Rua dos
Pampas, nº 70 – Prado. Telefones
(31) 3295-3752 / 3295-6327.
Em caso de dúvida, procure
a ADEPOLCMG.
NOVOS CONSELHEIROS
Nossos cumprimentos aos
novos conselheiros da PCMG, Dra.
Ana Cláudia Perry (Chefe de
Gabinete) e Dr. Valmir de Paula
Ramos (Delegado Assistente).
POSSE DE NOVOS CHEFES
No dia 08 de março às 16h,
na sede do 11º Departamento da
Polícia Civil de Montes Claros,
acontecerá a posse do Chefe do 11º
Departamento de Polícia Civil de
Montes Claros, Dr. Rogério da Silva
Evangelista, do Delegado Titular da
1ª Delegacia Regional de Montes
Claros, Dr. Giovani Siervi Andrade e

da Delegada Titular da 3ª Delegacia

Regional de Januária, Dra. Gessiane
Soares Cangussu.
REAJUSTES DE
VENCIMENTOS
Os próximos reajustes de
vencimentos, autorizados pela Lei
nº 19.576, de 16 de agosto de 2011,
para os policiais da ativa e
aposentados, e também para
pensionistas, são os seguintes:
*outubro de 2013 – 10% (dez por
cento);
*junho de 2014 – 15% (quinze por
cento);
*dezembro de 2014 – 12% (doze
por cento);
*abril de 2015 – 15% (quinze por
cento).
Isto é o resultado do
trabalho das nossas entidades de
classes.
MANTENHA-SE ASSOCIADO.
Se souber de alguém que
não o seja, convença-o a associarse. Juntos continuamos fortes e
imbatíveis.
NOVA LOGOMARCA
Você está recebendo um
adesivo da nova logomarca da
ADEPOLCMG.

REUNIÃO COM O VICE-PRESIDENTE DA IACP

O presidente, Dr. Ronaldo Cardoso Alves, em
agenda junto à ADEPOL BR, aproveitou para se reunir
com o Vice-Presidente Internacional da IACP –
"Associação Internacional de Chefes de Polícia”, quando
foi tratada a iniciativa da ADEPOLCMG em propiciar a
oportunidade para que Delegados mineiros participem

da 120ª Conferência Anual, que ocorrerá em Filadélfia /
EUA, de 18 a 23 de outubro de 2013.
O Coronel Garcia, se comprometeu a interfacear
nossas necessidades e dúvidas junto à IACP
internacional, devendo nos prestar esclarecimentos e
apoio na obtenção de melhores oportunidades no
evento.
À iniciativa da ADEPOLC, outras Associações se
aliaram, como é o caso da ADEPPE (Pernambuco) e
Adepol Pará.
Também a ADEPOL BRASIL, na pessoa do seu
presidente, Dr. Paulo R. D'Almeida manifestou a
intenção de estudar a ida da Entidade ao evento, de
modo oficial, o que, ocorrendo, tomará caráter de
Encontro nacional de Delegados em solo americano.
Para os próximos dias, a IACP remeterá à
ADEPOLCMG o convite oficial, e outras orientações,
para que os Delegados mineiros possam aproveitar mais
essa oportunidade que estamos buscando para nossos
associados.

Em breve, divulgaremos mais informações.
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