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RECADASTRAMENTO ANUAL OBRIGATÓRIO DE APOSENTADOS E DE PENSIONISTAS
(Fragmentos do site www.portaldoservidor.mg.gov.br)
Conforme Decreto 43.833/2004, o recadastramento é um procedimento anual, obrigatório, que deve ser executado por
servidores aposentados ou em afastamento preliminar à aposentadoria e por pensionistas especiais (pensões que não
são do IPSEMG), ou não. Por meio do recadastramento é possível garantir a manutenção do pagamento enquanto existir
o direito de recebimento e é possível interrompê-lo, quando esse direito deixar de existir. O recadastramento, no mês de
aniversário, deverá ser realizado pessoalmente pelo servidor aposentado ou em afastamento preliminar à aposentadoria,
no Banco do Brasil, caso o pagamento seja recebido nesse banco, apresentando o cartão magnético e documentos
listados no item “Documentos Necessários”, no site do portal do servidor. Na dúvida, consulte o site indicado.
DELEGADOS DE POLÍCIA SÃO AGRACIADOS COM MEDALHAS
Neste mês de junho, foram agraciados pelo TJMG, com a Medalha “Desembargador Ruy Gouthier de Vilhena“ os Drs.
Oliveira Santiago Maciel e Carlos Antônio dos Santos; e pela PMMG, com a Medalha “Alferes Tiradentes”, o Dr. Edson
José Pereira, nosso 2º Vice-Presidente. A Adepolc cumprimenta a todos pela honraria, o que muito engrandece também
a classe de Delegados de Polícia de Minas Gerais.
RESERVAS PARA ITAOCA
Informamos que as reservas para a Colônia de Itaoca/ES estão sendo processadas pessoalmente, por e-mail
(adepolc@adepolc.com.br), ou por telefone (31- 3225-0529 – Poliane). Assim, está inoperante o sistema de reservas
diretamente pelo site, por problemas técnicos.
CARTEIRA DE IDENTIDADE
"Ficam os Postos de Identificação da Polícia Civil e as Unidades de Atendimento Integrado localizados no Estado
obrigados a afixar, em local visível, cartaz que informe sobre a gratuidade da emissão da primeira via de carteira de
identidade e da segunda via nos casos de furto ou roubo registrados perante a autoridade policial" (art. 1º da Lei 21.293,
de 3/6/14, deste Estado).
PROFISSIONAL DA SEGURANÇA PÚBLICA
"Fica instituído o dia 24 de junho como o Dia do Profissional da Segurança Pública" (art.1º da Lei 21.292, de 3/6/14, deste
Estado).

121ª CONFERÊNCIA DOS CHEFES DE POLÍCIA – IACP 2014
Junte-se aos participantes na 121ª Conferência Anual da Associação Internacional dos Chefes de Policia - IACP 2014, que
acontecerá de 25 a 28 de outubro, em Orlando – Flórida/EUA. A operadora “SR VIAGENS” elaborou, especialmente para a
comitiva da ADEPOLC-MG, um plano de viagem. O programa, de 16 dias e 15 noites, inclui aéreo, hospedagem, traslados,
kit viagem, seguro viagem, e brindes. Os colegas poderão participar de um evento inesquecível, com profissionais de todo o
mundo, concentrados no aprendizado, colaboração, experiências e exposição de produtos e novas tecnologias.
Solicite, por telefone ou e-mail, a programação completa com os valores. Não perca esta oportunidade única de conhecer a
cidade de Orlando e ainda participar de um mega evento. Garanta já o seu lugar nesta excursão! Atendimento e vendas:
JAQUELINE – (31) 2552-6768 (31) 8301-3010 ou JOÃO CARLOS – (31) 3372-7055 (31) 8332-5933
iacp@srviagens.com.br | Informações: ADEPOLC-MG – (31) 3225-0529 ou pelo e-mail secretaria@adepolc.com.br.
PAGAMENTO A PENSIONISTAS DO IPSEMG
A Adepolc, atenta aos interesses dos associados e de pensionistas, oficiou ao IPSEMG. Como resposta, recebeu o ofício nº
21/2014/DIPREV, que se transcreve: “Em atenção à solicitação de V.Sa., apresentada por meio do Ofício nº 034,
registramos que este Instituto vem promovendo atualização de benefícios dos pensionistas de servidores estaduais de
forma automatizada. Caso haja, entretanto, alguma situação específica de pensionista que, eventualmente, mereça ser
analisada ou esclarecida solicitamos o obséquio de nos encaminhar a demanda com a identificação do interessado(a)”.
Marcus Vinícius de Souza – Diretor de Previdência.
NOVOS CONTRATOS
A Adepolc, sempre buscando oferecer
os melhores serviços e benefícios aos
seus associados e dependentes,
assinou mais contratos neste mês. A
“Academia de Dança Passo Básico” e
o
“Grupo
Campeão
Centros
Automotivos” são nossos novos
parceiros. A “Escola de Idiomas
Luziana Lanna”, que possui contrato
há mais tempo, estendeu sua parceria
conosco e criou um curso especial de
conversação para viagem. O curso foi
pensado, principalmente, para atender
àqueles que farão parte da comitiva da
Adepolc na 121ª IACP, de 25 a 28 de
outubro, em Orlando – Flórida/EUA. As
aulas serão focadas na compreensão
auditiva, conversação e vocabulário,
com vistas à viagem. O curso, de 2
horas/aula, uma vez por semana, será

ministrado nas dependências da
Adepolc e terá duração de três meses
(julho, agosto e setembro de 2014). O
custo estimado, mensal, é de R$
104,00, por pessoa.
O
“Grupo
Campeão
Centros
Automotivos”, oferece, aos associados
e a seus dependentes, serviços de
manutenção, reparo e estética
automotiva,
funilaria,
pintura,
mecânica, eletricidade, alinhamento,
troca de óleo, suspensão, injeção
eletrônica, e outros. Além de 10% de
desconto em serviços e peças de
estoque, o contrato com o Grupo ainda
prevê mais benefícios: revisão gratuita
de 38 itens básicos de segurança,
assistência técnica domiciliar, com
pagamento em até 4 vezes sem juros,
DEIXA SAUDADE

além do serviço de leva e traz e
reboque 24 horas. Orientação e
agendamentos: tel. (31) 9341-5657 ou
pelo site www.grupocampeao.com.br.
O novo contrato com a “Academia
Passo Básico” traz uma novidade aos
associados e dependentes. Aulas de
dança de salão serão ministradas por
um professor da Academia, nas
dependências da Adepolc. As sessões
serão de uma hora e trinta minutos.
Dos ritmos bolero, samba, soltinho e
forró, três hão de ser escolhidos. A
mensalidade é de R$ 170,00 por casal.
Para a inscrição ou mais informações,
ligue para a ADEPOLC: (31) 32250529 ou 3223-5269.

Com sentimento de tristeza, a Associação dos Delegados da Polícia Civil de Minas Gerais (Adepolc-MG), noticia o
falecimento, no dia 9 de junho, do nosso Vice-Presidente de Interesses dos Aposentados, Dr. MIGUEL BECHARA.
A Adepolc presta sua homenagem ao grande homem e companheiro de lutas, que sempre honrou o nome desta entidade e
de toda a classe dos Delegados de Polícia. Que os familiares sejam confortados por Deus e encontrem a paz e o consolo
neste momento de dificuldade, como deseja toda a diretoria da ADEPOLC-MG.
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