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FESTA DAS MÃES
No último dia 28 de maio,
aconteceu
o
tão
esperado
“Coquetel de Comemoração ao
Dia das Mães”. O encontro de
inúmeros associados e familiares,
em
descontraída
e
alegre
confraternização,
deu-se
no
“Illuminato Recepções e Eventos”,

localizado na Rua Brasópolis, nº
140, no bairro Floresta, nesta
capital.
A
ADEPOLC
e
o
Sindepominas
não
mediram
esforços para que esse encontro
festivo agradasse a todos que lá
compareceram, aos quais as

diretorias agradecem, e reiteram o
desejo de que os próximos
encontros sejam tão bons e
alegres quanto os que até hoje
foram realizados. A Adepolc e o
Sindepominas abraçam a todas as
mães!

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI ORGÂNICA

A ADEPOLC/MG e o
SINDEPOMINAS esclarecem
que o Substitutivo nº 2 ao
Projeto de Lei Orgânica,
encaminhado pelo governo
estadual
à
Assembleia
Legislativa (ALMG), no último
dia 24/05, não atende aos
anseios dos integrantes da
nossa carreira.
O
Substitutivo,
entregue às entidades no dia

27 de maio, não é o que
resultou do texto elaborado
pelas entidades classistas que,
em
várias
reuniões
e
discussões, deliberaram pelo
que de melhor contemplaria os
pleitos da Polícia Civil, e,
naturalmente, os nossos. De
tudo isso sempre estiveram
informados os senhores Chefe
da Polícia e o Secretário de
Defesa Social.

Como o Substitutivo ao
Projeto, na visão das entidades
classistas, comporta profundas
e necessárias corrigendas, em
assembleia-geral extraordinária
convocada pelo Sindepominas,
deliberou-se sobre o tema. É
muito importante que todos os
delegados
de
polícia
se
envolvam
nas
discussões.

VISITA DO OUVIDOR DA POLÍCIA À ADEPOLC
A ADEPOLC recebeu, no
dia 17 de maio de 2013, sextafeira, a visita do Sr. Ouvidor da
Polícia, Dr. Rodrigo Xavier da
Silva, que se fazia acompanhar
da Dra. Silvana Fiorillo Rocha de
Rezende, Delegada de Polícia,
assessora técnica daquele órgão.
O encontro transcorreu em clima
de
muita
cordialidade,
oportunidade em que o Sr.
Ouvidor fez um relato acerca da

visita que fizera ao Instituto
Médico-Legal (IML), da estrutura
da Polícia Civil. Esclareceu que a
Ouvidoria Móvel é uma ação
pedagógica da Ouvidoria-Geral
do Estado que tem por objetivo
ampliar o canal de interlocução
com a sociedade civil e que,
durante a realização da Ouvidoria
Geral Móvel, a população pode
fazer
suas
reclamações,
denúncias, sugestões e elogios.

O
presidente
da
ADEPOLC, Dr. Ronaldo Cardoso
Alves, ao agradecer a visita, fez
explanações
sobre
as
dificuldades materiais e da
carência de efetivo pelas quais
passam as unidades policiais,
ressaltando que, ao exame das
reclamações,
porventura
ali,
chegadas, essa verdade não
pode ser ignorada.

CONGRESSO DE DELEGADOS
Já está disponível, e você
deve ficar atento, o acesso ao site
(www.adepolc.com.br/congresso)
do “II Congresso dos Delegados
de Polícia”, que será realizado no
período de 7 a 10 de agosto, no
Palace Hotel, na aprazível Poços
de Caldas, Minas Gerais.

O evento tem como tema
a
“Instrumentalização,
o
Reconhecimento e a Valorização
do Delegado de Polícia.” O
interessado já pode fazer sua
inscrição por meio do portal e se
beneficiar
de
vantagens
concedidas àqueles que logo se

inscreverem.
Para
mais
informações, além dos telefones
(31) 3225-0529 e (31) 3272-7268,
acesse:
www.adepolc.com.br/congresso
.

ACERVO DA ADEPOLC/MG
A
Associação
está
empenhada em organizar o seu
acervo, resgatando sua história de
lutas
e
conquistas.
Dos
Informativos e Jornais editados
pela ADEPOLC, e distribuídos à
época, constatam-se faltas de

vários exemplares, notadamente
os do período de 1987 a 2000.
O associado que dispuser
de quaisquer desses exemplares e
puder fazer a restituição, estará
contribuindo, e muito, para o
restabelecimento
da
nossa

história, que começou a ser escrita
no já distante 15 de dezembro de
1958. Continue a contribuir com a
história da ADEPOLC, que é a sua
própria.

CARTEIRA DE POLÍCIA
Da nova “Carteira de
Polícia” não consta o nível (outrora
classe) pelo qual nós tanto
lutamos ao longo da árdua carreira
policial. Nela ainda inseriram um
“brasão” ou “logomarca”, de gosto
discutível, diferente do que
realmente sempre identificou a
PCMG.

Para as emitidas em favor
de aposentados - que optaram por
não se submeterem a exames
específicos ou que neles não
foram
julgados
aptos,
para
conservarem a prerrogativa do
livre porte de arma -, fazem
constar expressão vexatória, não
prevista em lei ou regulamento.

Sobre o assunto, a
ADEPOLC e o SINDEPOMINAS
enviaram ofício-conjunto (nº 010,
de 15 de abril de 2013) ao senhor
Chefe da Polícia, mas ainda não
obtiveram resposta.

CAFÉ COM OS APOSENTADOS
Foi
realizado
na
ADEPOLC/MG, no dia 7 de maio,
o
primeiro
“Café
com
os
Aposentados” do ano de 2013.
O evento ocorrido na sede
da associação foi um sucesso e
proporcionou um momento de
descontração e alegria, em que os
associados puderam encontrar
velhos
amigos
e
relembrar

histórias marcantes em suas
carreiras.
Do
encontro
também
participou o Dr. Odo Jacinto de
Carvalho, que, não obstante as
dificuldades de locomoção, veio
de
Conselheiro
Lafaiete,
e
também pôde assistir à palestra
do Dr. Sebastião Luiz Rodrigues
Moreira, que abordou o tema

“terapia da medicina de floral”,
suas origens e benefícios.
A diretoria da Associação
agradece a participação de todos,
que ficam convidados para o
próximo, em data a ser agendada.
COMPAREÇA SEMPRE!

DEIXAM SAUDADES
Com
muito
pesar,
comunicamos o falecimento dos
colegas delegados: Dr. Paulo
Cézar Lopes, em 13 de fevereiro;
Dr. Geraldo Alves Vieira, em 18 de

fevereiro; Dr. Gabriel de Castro
Silva, em 26 de fevereiro; Dr. Lívio
Antônio Mendes, em 2 de maio;
Dr. Nilton Gomes de Oliveira, em

13 de Abril; e Dr. Cid Nelson Safe
Silveira, em 27 de maio.
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