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II CAFÉ COM APOSENTADOS – CONGRAÇAMENTO ENTRE ASSOCIADOS E SINDICALIZADOS
realizado pelo Sindicato e pela
ADEPOLC,
proporcionou
novamente aos colegas delegados
na ativa e aposentados, a
oportunidade de um momento de
reencontro e descontração.

O
“II
Café
com
Aposentados”, realizado na tarde
do dia 9 de julho, na sede do
SINDEPOMINAS, contou com a
presença do chefe da Polícia Civil
de Minas Gerais (PCMG), Dr.
Cylton
Brandão.
O
evento,

O Dr. Cylton Brandão
ressaltou a importância do evento
e da união dos delegados. “Este
momento é muito significativo,
porque parte da história da Polícia
quem fez foram estas pessoas
aqui presentes, que tem todo o
nosso carinho e atenção. A polícia
é uma sequência, e, por isto, é
nosso dever, como dirigentes, dar
continuidade ao belo trabalho que

os colegas aposentados fizeram
em prol da Polícia Civil”, destacou.
Em
uma
conversa
descontraída com os colegas
presentes,
o
presidente
da
ADEPOLC-MG, doutor Ronaldo
Cardoso Alves, e o presidente do
SINDEPOMINAS, doutor Marco
Antônio. A. Chedid, destacaram a
luta da classe por uma polícia
altaneira, cada vez mais forte e
transparente.
A
ADEPOLC
e
o
SINDEPOMINAS agradecem a
presença
de
todos
que
compareceram.

NOVOS CONVÊNIOS FAVORECEM ASSOCIADOS

A
Associação
dos
Delegados da Polícia Civil de
Minas Gerais, ADEPOLC-MG,
desde sua gênese, sempre
buscou oferecer o maior suporte
possível a seus associados.
Comemorações
e
momentos de socialização entre
os colegas, como o Coquetel das
Mães e o Café com Aposentados;
a busca pelo fortalecimento da
classe, com o II Congresso dos
Delegados, que abordará a
Valorização do Delegado de
Polícia; ou benesses, como os
Convênios entre a associação e
outras empresas, os quais
permitem descontos em serviços

e produtos, são formas que
denotam o esforço e zelo para
com aqueles que muito fizeram, e
ainda fazem, pela
Polícia
Civil.
Dentre
os
variados
convênios, os associados podem
desfrutar da compra de vestuário
masculino, automóveis, planos de
saúde,
academia,
clínica
odontológica,
faculdades,
funerárias, corretora de imóveis,
centro
de
artes
marciais,
hotelaria, livraria, colégio e
descontos em pizzarias.
Recentemente,
foram
firmados mais dois convênios. O

primeiro, oferece produtos de
informática;
o
segundo,
purificadores de água, também
por preços mais acessíveis.
De maneira a expandir
ainda mais o leque de vantagens
aos associados, a ADEPOLC-MG
solicita a todos que encaminhem
sugestões citando empresas e/ou
serviços que os associados
gostariam
que
fossem
conveniados à associação, para
o
email
abaixo:
jornalismoadepolmg@gmail.com.

ADEPOLC-MG E ADEPOL-BR PARTICIPAM DO ATO DE DESAGRAVO CONTRA PRISÃO INDEVIDA
DE DELEGADO DE POLÍCIA EM SÃO PAULO
(Fonte: Assessoria de Imprensa/ADEPOL-BR)

No dia 24 de julho, mais
de 200 delegados de polícia de
todo o Brasil participaram de um
“Ato de Desagravo” contra a
operação do Ministério Público de
São Paulo que resultou na prisão
indevida do Delegado de Polícia
Civil, Clemente Calvo Castilhone
Junior, na sede do Sindicato dos
Delegados de Polícia do Estado
de São Paulo (SINDPESP). O
vice-presidente da ADEPOL do
Brasil, Carlos Eduardo Benito
Jorge (Dudu), e o vice-presidente
para a região Sul, Carlos Diego
de Araújo, representaram a
entidade nacional durante a
manifestação.

O Dr. Marco Antônio de
Paula Assis, um dos membros do
Conselho Fiscal Efetivos da
ADEPOLC,
representou
a
associação e o SINDEPOMINAS
no ato promovido pelo Sindicato
(SINDPESP), na cidade de São
Paulo.

inocência ataca não apenas a
honra de um profissional ou de
uma categoria, mas fere os
direitos individuais, atingindo
assim toda a sociedade e o
próprio
Estado
brasileiro”,
afirmou. “Em tese, a imputação
feita pelo MP de vazamento de
informações seria, caso fosse
verdade,
crime
de
menor
potencial ofensivo, não cabendo,
portanto, nenhum mandado de
prisão, o que ocorreu de forma
ilegal”, lembra Carlos Eduardo.
“O dano é irreparável”, completa.

Segundo
o
vicepresidente da ADEPOL, Carlos
Eduardo, “O MP não tinha provas
sequer para acusar, quanto mais
para prender o delegado. Mas em
nome
de
uma
suposta
independência,
o
Ministério
Público num claro desrespeito à
legalidade e a presunção de
PARTICIPE DA 120ª IACP - 2013

A
ADEPOLC
está
organizando
uma
comitiva
mineira para participar da 120ª
Conferência Anual da Associação
Internacional dos Chefes de
Polícia (IACP), que ocorrerá de
18 a 23 de outubro, em Filadélfia,
Pensilvânia, Estados Unidos.

Certamente,
esta
é
uma
oportunidade de aperfeiçoamento
profissional, compartilhamento de
conhecimentos e
networking
entre profissionais do mundo
todo.
Por isso, não deixe de
participar!
Mais
informações

sobre
o
pacote
turístico:
ADEPOLC-MG - (31)3225-0529/
adm@adepolc.com.br
|
Z9
VIAGENS E TURISMO - Gilda
Calzavara – (31) 3241-1490/
gilda@z9viagens.com.br

PC ENTREGA NOVA FROTA DE RABECÕES PARA A RMBH E MAIS
QUATRO CIDADES DO ESTADO
(Fonte: http://www.agenciaminas.mg.gov.br)

Mais 15 novos rabecões
adquiridos pela Polícia Civil de
Minas Gerais foram entregues,
no dia 25/07, para atender a
municípios
da
Região
Metropolitana de Belo Horizonte
e a quatro cidades do interior do
Estado. Serão contempladas as
cidades de Uberaba, Diamantina,
Teófilo Otoni e Governador
Valadares, que vão ganhar, cada
uma, um novo veículo para o
serviço de remoção de corpos.
O restante dos rabecões será

disponibilizado para a Grande
BH, sendo que Betim, que já
possui um veículo exclusivo para
atender às cidades de Igarapé,
São Joaquim de Bicas, Juatuba,
Mateus Leme, Rio Manso e
Itaguara, receberá mais um
rabecão.
O Governo de Minas
investiu R$ 4,35 milhões na
compra de 30 rabecões. Os
outros 15 ainda serão entregues
para atender às demandas de
outras regiões do Estado. Além

de adquirir os novos veículos, a
Polícia Civil contratou duas
empresas
funerárias
para
atendimento
emergencial
na
RMBH.
A terceirização foi uma
alternativa encontrada para gerar
mais agilidade do serviço em
caso de acúmulo de demandas e
para garantir o atendimento das
solicitações quando os veículos
estiverem em manutenção.
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