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ADEPOLC RECEBE A VISITA DA CÔNSUL E
DO ADIDO POLICIAL DOS ESTADOS UNIDOS
A
Associação
dos
Delegados da Polícia Civil de
Minas Gerais – Adepolc/MG
recebeu na tarde do dia 20/09,
visita de cortesia da Cônsul dos
Estados Unidos, Abigail Dressel, e
do Adido-Policial Consular, Brad
Winter.
O encontro foi motivado
por convite do presidente da
Adepolc/MG, que discorreu sobre
o trabalho da Associação, e
esclareceu dúvidas e questões
relacionadas à Segurança no
Estado.
Simpática, e falando em
português, a diplomata elogiou a
recepção
dos
diretores
da
Associação, propondo a designar
equipe para receber a comitiva de

Delegados de
Polícia
mineiros, em
Filadélfia, nos
Estados
Unidos,
no
período de 18
a
23
de
outubro,
quando
ocorrerá
a
120º
Conferência Anual da Associação
Internacional dos Chefes de
Polícia (IACP). Por sua vez, em
nossa agenda também constam
tratativas de intercâmbio técnicopolicial para nossos colegas nos
Estados Unidos.
Ao final, Abigal Dressel e
Brad Winter receberam um singelo
presente de recordação da visita,

além de uma publicação que conta
a história da Polícia Civil. “Estou
muito alegre e motivada de contar
com pessoas tão gentis e tão
competentes para o meu trabalho
em Minas Gerais”, disse Abigail,
que assumirá em breve o primeiro
Consulado Americano em Belo
Horizonte.

NOVOS CONTRATOS
Em benefício de seus
associados,
a
Adepolc/MG
fechou mais três parcerias, por
meio de contratos. A primeira
delas, com a escola de Multi
Idiomas – Luziana Lanna. Com
descontos especiais, o associado
poderá cursar os idiomas: inglês,
espanhol,
francês,
alemão,
italiano,
português,
árabe,
japonês e chinês, com isenção da
respectiva taxa de matrícula.
Sendo
muitas
as
unidades no estado, o associado

poderá optar por uma de Belo
Horizonte, região Metropolitana,
ou a de Santa Luzia, Monte Alto,
Araçuaí e São João Del Rey.
O
segundo
contrato,
firmado
com
o
Complexo
Educacional Damásio de Jesus
(CEDJ), com sede à Av. João
César de Oliveira, nº 1.434, 3°
andar, Eldorado – Contagem/MG
refere-se à concessão de 30% de
desconto no valor das parcelas
para os cursos preparatórios
jurídicos
e/ou
fiscais,

preparatórios para o exame da
OAB, e outros cursos oferecidos
pelo CEDJ na modalidade
telepresencial,
e
20%
de
desconto no valor das parcelas
dos cursos de pós-graduação.
Localizado no centro da
capital
mineira,
o
Hotel
Esplanada, por força de mais um
contrato, tem preços especiais
para
associados
e
seus
acompanhantes. Faça contato
com a Adepolc e certifique das
condições!

ENTRA EM VIGOR LEI Nº 12.850/2013 - ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS
Entrou em vigor no dia
19/09, depois de 45 dias de sua
publicação, a Lei 12.850, de 2 de
agosto
de
2003,
com
significativas
mudanças
na
legislação penal e processual.

Importante salientar que
a Lei 12.850/2013, define o crime
de organização criminosa e
dispõe sobre a investigação
criminal, os meios de obtenção
da prova, infrações penais

correlatas e o procedimento
criminal a ser aplicado. Saiba
mais sobre a lei no site da
Adepolc,
no
endereço:
www.delegados.org.br

DELEGADOS COBRAM “2º ROUND” DA PEC 37 NO STF
(Fonte: http://congressoemfoco.uol.com.br)
Após
aceitar
a
apresentação de recursos que
podem rever as penas de alguns
dos condenados pelo mensalão,
o Supremo Tribunal Federal
(STF) tem pela frente outro
assunto delicado: definir se o
Ministério
Público
tem
prerrogativa constitucional para
investigar crimes.
A
Associação
dos
Delegados da Polícia Federal
(ADPF) cobra a retomada de um
julgamento
suspenso
em
dezembro, que pode restringir às
autoridades policiais o poder de
investigar.
Caberá
ao
Supremo
interpretar a Constituição para

dizer se realmente existe o poder
de investigação do MP e como
ele pode ser exercido.
Para o presidente da
ADPF, Marcos Leôncio Ribeiro,
houve
uma
campanha
“demagógica”
durante
os
protestos
populares
para
pressionar a Câmara a arquivar a
PEC 37. A pressão surtiu efeito.
O texto foi rejeitado, no dia 25 de
junho, por 430 votos a nove.
Ainda segundo ele, a população
não entendeu a real intenção da
proposta. “Houve uma grande
campanha midiática de vincular a
PEC à corrupção. Muito pelo
contrário. O que a PEC queria
dizer era o seguinte: quando há

um crime, a população liga para a
polícia ou para o Ministério
Público? A PEC foi rejeitada. O
Brasil ficou menos corrupto?”,
questiona.
O
presidente
da
Associação dos Delegados da
Polícia Federal lembra que,
durante a discussão da PEC 37,
um argumento muito utilizado
pelo MP foi o de que a polícia
não tinha independência e que
sofria pressão dos governos nas
investigações.
Um
cenário,
segundo ele, afastado com a
sanção da Lei 12.830/13, que
garante
autonomia
aos
delegados
na
investigação
criminal.

SEGURO DE VIDA
Os associados que até
31/08 foram vinculados ao clube
de seguros “Previclube” passaram
a contar, desde 1º/09/13, com o
novo seguro de vida, contratado
pela ADEPOLC junto à MARÍTIMA
SEGUROS S/A, uma seguradora
com
origem
e
prestígio
internacional, cuja relação com
nossos associados será pautada
sobre
preceitos
éticos,
de
transparência e de respeito, de
forma inversa do que ocorria
antes. A ADEPOLC a partir de
agora tem o controle do contrato e

dos interesses do grupo, sendo de
fato e de direito a Estipulante do
seguro. Os associados (inclusive
aqueles com até 92 anos de
idade) receberão imediatamente o
“certificado individual de seguro”, o
que também não ocorria antes. A
antiga
intermediadora
queria
obrigar a ADEPOLC a aumentar
os
prêmios
(quantia
paga
mensalmente pelo associadosegurado) em 10% a contar de
1º/08/2013, com o que a
ADEPOLC não concordou. As
vantagens com o novo seguro da

Marítima Seguros são visíveis e
percebíveis, tenham certeza.
Já para os colegas que
não tinham esse tipo de cobertura,
e que não tenham completados
65 anos de idade, as condições
para nova contratação estão ainda
mais atraentes. Informem-se sobre
isso e deixem os seus familiares
tranquilos. Cuidado com as falsas
ofertas. Não se deixem iludir e não
aceitem conversa distorcida na
hora de fazer seguro. Confie na
sua Associação, que luta por você.

DEIXAM SAUDADES
Com pesar, noticiamos o
falecimento
dos
delegados
aposentados, Dr. Lício Murilo
Mendes Guerra, em 2 de

setembro; Dr. Antônio Orfeu
Braúna, em 30 do mesmo mês.
A
Associação
dos
Delegados da Polícia Civil de
Minas
Gerais
(Adepolc/MG),

consternada, deseja que as
famílias tenham muita força e fé
nesse momento de dificuldade.
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