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FESTIVA DOS PAIS E DAS MÃES DA ADEPOLC-MG
Na tarde do dia 9 de agosto, a
Adepolc realizou a festiva campestre
em comemoração ao dia dos pais e
das mães (não comemorado no mês
de maio). Diferente dos outros anos, a
Associação optou por conjugar as
duas datas em uma única
comemoração e a iniciativa foi
aprovada pelos presentes ao evento.
A Dra. Lilian Bechara salientou a sua
satisfação: “Mais uma vez tivemos
uma reunião muito bacana, um lugar
agradável, um horário legal, diferente
das festas anteriores. Eu achei que a
mudança de local foi uma ótima
escolha, mais uma vez a Associação
me surpreendeu. Acho também que
juntar os dois dias de homenagem aos
pais e as mães, foi a melhor ideia que
tiveram”.
A confraternização foi realizada no
sítio do Toninho, na região da

Em de 2011, o então Sr. Presidente da
Adepolc encaminhou circular aos
associados, com proposta de que
assinassem contrato com um escritório
de advocacia, para o qual remeteriam
3 (três) cheques preenchidos no valor
de R$ 500,00 cada um, totalizando R$
1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
com o fim de promover AÇÃO
ORDINÁRIA contra o Estado de Minas

Pampulha, em Belo Horizonte. Uma
tarde agradável em que os presentes
foram animados por música ao vivo de
ótima qualidade e puderam desfrutar
de um serviço de Buffet especial, com
aperitivos, almoço, churrasco e
sobremesa.
Dr. Ronaldo Cardoso, presidente da
Adepolc, em seu pronunciamento,
agradeceu a presença dos inúmeros
associados e familiares no evento
social. Ele ainda ressaltou a
importância de se ter um momento
para reunir os amigos, celebrar a
amizade e fortalecer a união.
A diretoria da Associação agradece a
participação de todos e reitera o
desejo de que os próximos encontros
sejam tão bons e alegres quanto os
que até hoje foram realizados. Confira
a matéria sobre a festa e outras fotos
na próxima edição, de número 8, da
VENDER ILUSÕES, NÃO!!!
Gerais,
visando
correção
de
vencimentos e remuneração em 100%
(cem por cento), conforme legislação.
Na Ação, distribuída em 07/5/2012
para a 6ª Vara de Fazenda Estadual,
com
número
único
149489284.2012.8.13.0024,
foi
julgado
improcedente o pedido, por sentença
de 1º de março de 2014.

Revista dos Delegados da Polícia Civil
de Minas Gerais.
Créditos: Nathália Maciel

Como se sabe, durante a atual
gestão (de 2 de janeiro de 2012 até os
dias atuais) a Diretoria não fugiu aos
seus motes de campanha, e não teve
vocação para a mercancia de ilusões,
menos ainda com apanha de dinheiro
do associado. Ao contrário, alertou aos
colegas e desaconselhou tais
“aventuras jurídicas”.

MELHORIAS NAS ACOMODAÇÕES
A Adepolc, sempre com o propósito de oferecer o melhor ao seu associado, investiu em comodidade e conforto. Cinco
novos armários de cozinha foram instalados na Colônia de Férias em Itaoca/ES. Das dez casas disponíveis para
hospedagem, cinco careciam da renovação desses equipamentos. No “Hotel de Trânsito” da Adepolc, situado na sede,
foram adquiridos três televisores LCD, full HD, e ainda, três frigobares, obtidos como resultado da parceria havida com
“Marítima Seguros SA”.

ADEPOLC PASSA POR OBRAS EM SUA SEDE
Nas últimas semanas a Adepolc esteve em obras para corrigir um defeito estrutural provocado por infiltração do prédio
vizinho, que gerou trincas e rachaduras na parede do imóvel. Além desses reparos, uma nova rede de esgoto foi feita no
andar térreo da Associação, recuperando algumas repartições do imóvel e que estavam interditadas.
RESPONSABILIDADE SOCIAL: ADEPOLC LANÇARÁ CAMPANHA DE REDUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
A Adepolc idealizou uma campanha interna para diminuir o desperdício de energia elétrica e traçou uma meta de
redução de 5% nos valores da conta de luz da Associação, a valer a partir do dia 1º de setembro. A campanha “Apague
a luz!” usará cartazes e adesivos que serão afixados nos interruptores, nas tomadas, em elevadores, salas e demais
dependências. A ideia da Adepolc é que essa campanha seja difundida em todas as Delegacias de Minas Gerais e nas
casas dos associados. Um pequeno gesto pode fazer uma enorme diferença! Cultive essa ideia, economize energia.
NOVOS CONVÊNIOS
Todos os contratos de parceria firmados pela ADEPOLC estão passando por nova organização e sendo atualizados pela
diretoria Jurídica da Associação, sob os cuidados da Dra. Pollyanna Sanches, advogada. Muitos já foram renovados e
atualizados e estão prontos para serem aproveitados pelos associados. Confira as vantagens de alguns dos novos
contratos:
DESPACHATUR: Aos associados
desconto de 20% sobre o total dos
serviços de vistos prestados para os
mesmos e de 10% para os
dependentes,
EXCETO
taxas
consulares e/ou fotos e câmbios, para
pagamento à vista. Assessoria gratuita
nas formalidades junto à Polícia
Federal,
visando
obtenção
de
passaporte.
Mais
informações:
DESPACHATUR: (31) 3218-9000.
DAMÁSIO
EDUCACIONAL
S/A:
Desconto de 30% no valor das parcelas
na modalidade telepresencial para os
cursos preparatórios jurídicos e/ou
fiscais, preparatórios para o Exame da
OAB e em outros cursos oferecidos pelo
CEDJ. Desconto de 20% no valor das
parcelas dos cursos de pós-graduação.
Para mais informações: ADEPOLC: (31)
3225-0529.

DENTARE: Prestação de serviços
odontológicos mediante condições
especiais apresentadas na LISTA
REFERENCIAL.
Descontos
diferenciados de até 50% - Tabela
própria de convênios. São mais de 20
procedimentos odontológicos com
COBERTURA TOTAL, tais como:
Consulta – avaliação para diagnóstico,
exames periódicos – prevenção –
emergência, limpeza bucal, aplicação
de flúor, etc. Tel.: (31) 3564-0800.
EFICÁCIA
FARMÁCIA
DE
MANIPULAÇÃO: Desconto de 15% na
prestação de serviços na área de
manipulação de fórmulas farmacêuticas
alopáticas,
fitoterápicos
e
dermatológicas para pagamento à vista.
TELEFONE: (31) 3213-7999.

MAIS ODONTO: Serviços de ortodontia,
dentística, prótese, cirurgias, clínica
geral, estética, endodontia, periodontia,
odonto pediatria. Descontos de até 70%
sobre os valores da CNCC (Comissão
Nacional da Tabela de Convênios e
Credenciamentos). Telefone: (31) 32711355.
VESA INFORMÁTICA LTDA: Desconto
de 12% sobre o preço de produtos de
informática ofertadas na unidade da
Avenida Sinfrônio Brochado, 678,
Barreiro, BH/MG. Contato: (31) 25149764.
LABORATÓRIO ANALYS: Realização
de exames laboratoriais em Patologia
Clínica através de valores particulares
com descontos a serem negociados
pela empresa. Telefone: (31) 32741936.

ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA
Não deixe de comparecer à AGE prevista para as 14 horas do dia 16 de setembro próximo, que será realizada na
sede da Adepolc. Será discutido e votado o novo estatuto. Também, às 17 horas, haverá outra AGE para deliberar
acerca dos efeitos da extinção do denominado “Fundo de Pecúlio”, nos termos das convocações publicadas no
“Minas Gerais” do dia 5, e republicada no dia 15/8/14.
DEIXAM SAUDADES
Com pesar, noticiamos o falecimento, em 22 de agosto, do colega delegado Dr. Vicente Zeferino Gonçalves, - cuja
família, agradecida à Adepolc pelo apoio recebido, nos enviou e-mail -, e do também colega delegado Dr. Antônio
Nogueira Lara Resende, em 23 do mesmo mês. A ADEPOLC-MG deseja às famílias o conforto divino e faz-se solidária
na dor das irreparáveis perdas.
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