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V CAFÉ COM APOSENTADOS – “ENCONTRO DE GERAÇÕES”
Foi uma terça-feira diferente na
histórias da época de trabalho e
tão aprazíveis quanto as realizadas
Adepol-MG. No fim da tarde do dia
reencontrar amigos. O Chefe da
anteriormente.
11/11, expressivo número de
Polícia Civil de Minas Gerais, Dr.
Não falte. PARTICIPE, SEMPRE!
associados compareceu ao "V Café
Oliveira Santiago Maciel, foi um dos
com Aposentados" realizado na sede
ilustres associados que estiveram
Veja abaixo algumas das fotos feitas
da Associação. Foi a quinta edição
presentes e aproveitaram a festa. A
na ocasião, as quais, com outras,
dessa sempre esperada festa que
Adepol-MG, em nome do Presidente
que serão mostradas na Revista dos
reúne os colegas Delegados de
Dr. Ronaldo Cardoso Alves e toda a
Delegados da Polícia Civil de Minas
Polícia em ocasião marcada por feliz
Diretoria, agradece a presença de
Gerais, e, também, em nosso site, no
reencontro, amizade e descontração.
todos reafirma o desejo de que as
item “Galeria”: www.adepolc.com.br.
Os companheiros puderam relembrar
próximas confraternizações sejam

VIÚVAS DE DELEGADOS DE POLÍCIA ASSOCIAM-SE À ADEPOL-MG
Com o Estatuto, que vige desde 10/10/14, novas categorias de associados foram instituídas. Como contribuintes, há
previsão de que viúva de Delegado de Polícia, enquanto perdurar viuvez, pode se associar, nos termos do §1º do art. 7º.
Valendo-se da disposição estatutária que a elas confere vários direitos, as senhoras EDNA TEREZINHA DE OLIVEIRA DA
SILVA (viúva do Dr. Geraldo José da Silva) e MARIA DAS DORES ANDRADE DE CASTRO LEITE (viúva do Dr. Afonso
Celso de Castro Leite) são as mais novas associadas da ADEPOL-MG. Sejam bem-vindas, senhoras, e parabéns pela
iniciativa.
CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA
No Informativo de nº 29, relativo ao mês de outubro, fizemos transcrever Acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo
acerca da inconstitucionalidade da pena disciplinar de cassação da aposentadoria. Por conta disso, a ADEPOL-MG
endereçou ofício ao Sr. Chefe da Polícia, de quem recebeu resposta (Of. Nº 2.889/GAB/2014) nos seguintes termos: “Acuso
o recebimento do ofício nº 111, de 28/10/2014, e registro que submeti a matéria à Assessoria Jurídica da PCMG, para
eventual proposta, e encaminhei à Advocacia-Geral do Estado, com destaque para a perspectiva de que esta Chefia espera
pela adoção de posicionamento do Poder Executivo pela não aplicação da penalidade disciplinar de cassação da
aposentadoria em sede de infração disciplinar. Aproveito o ensejo para também informar que equipe técnica deste Gabinete
foi orientada por esta Chefia, recentemente, a ajustar texto propositivo para edição de novo Estatuto Disciplinar da PCMG,
sem a adoção de tal penalidade, tema que foi submetido ao exame do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado”.
FÉRIAS COLETIVAS NA ADEPOL-MG
No período de 19 de dezembro de 2014 a 5 de janeiro de 2015, os servidores da ADEPOL-MG estarão em gozo de férias
coletivas. Estará na sede, nesse lapso temporal, apenas, o plantonista.

NOVEMBRO AZUL – MÊS DOS HOMENS
"Homem que é homem se cuida. Este é o lema da Campanha Novembro Azul, que tem o
objetivo de conscientizar os homens sobre a importância do autocuidado e do diagnóstico
precoce do câncer de próstata. O propósito é sensibilizar os homens com mais de 45 anos para
que procurem um urologista ao menos uma vez por ano e façam exames preventivos".
"Além do câncer de próstata, a campanha também visa incentivar os homens a terem mais
atenção com a própria saúde, de modo geral, já que as mortes masculinas por outros tipos de câncer
e por doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, são maiores que no público feminino".
"Minas tem o protocolo mais avançado do País para tratamento do câncer". (Fonte: "Minas Gerais", edição de 04/11/14, pág.
8).
CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA
O “Minas Gerais” de sexta-feira, 7 de novembro de 2014, publicou às fls. 1, 2 e 3, o Decreto nº 46.644, de 6/11/14, que
“Dispõe sobre o Código de Conduta Ética do Agente Público e da Alta Administração Estadual”. O art. 7º diz que “A conduta
do agente público integrante da Administração Pública do Poder Executivo Estadual deve reger-se pelos seguintes
princípios: I- boa fé; II- honestidade; III- fidelidade ao interesse público; IV- impessoalidade; V- dignidade e decoro no
exercício de suas funções; VI- lealdade às instituições; VII- cortesia; VIII- transparência; IX- eficiência; X- presteza e
tempestividade; XI- respeito à hierarquia administrativa; XII- assiduidade; XIII- pontualidade; XIV- cuidado e respeito no trato
com as pessoas, subordinados, superiores e colegas; e XV- respeito à dignidade da pessoa humana”.
ADEPOL-MG TRABALHA PELA REJEIÇÃO DO PL 5.560/2014
O Projeto de Lei nº 5.560/ 2014, de autoria do Deputado Sargento Rodrigues, tramita na Assembleia Legislativa de Minas
Gerais e propõe que a PMMG tenha competência para lavrar Termo Circunstanciado de Ocorrência, de que trata a Lei
Federal nº 9.099, de 1995, nos casos de delitos de menor potencial ofensivo. A Associação dos Delegados da Polícia Civil
de Minas Gerais (ADEPOL-MG) está trabalhando pela REJEIÇÃO do projeto, ou da arguição de inconstitucionalidade no
Supremo Tribunal Federal (STF), se porventura vier a ser aprovado e resultar em lei. Aguardemos.
EX-PRESIDENTES DA ADEPOL-MG VISITAM A ASSOCIAÇÃO
A ADEPOL-MG foi presenteada com a ilustre visita de dois dos ex-presidentes da Entidade: Dr. José Resende de Andrade
e Dr. Ignácio Gabriel Prata Neto. Dr. José Resende, que esteve à frente da Associação durante o triênio 1963/1964/1965,
assumiu todos os altos cargos da Polícia Civil de Minas Gerais, e foi um dos mais atuantes Secretário de Estado da
Segurança Pública. Dr. Prata Neto presidiu a ADEPOL-MG entre os anos de 1970 e 1972. Ele foi chefe do DETRAN-MG,
Secretário Adjunto de Estado da Segurança Pública, e, a exemplo do primeiro, ocupou outros importantes cargos na Polícia
Civil de Minas Gerais. Dr. Ronaldo Cardoso Alves, atual presidente da ADEPOL-MG, foi quem os recebeu durante as visitas.
A Associação dos Delegados da Polícia Civil de Minas Gerais orgulha-se em ter em sua história mais do que cinquentenária,
a atuação de dois dos grandes ícones da segurança pública mineira. Ambos tiveram uma vida dedicada à polícia e ao
combate a criminalidade, com dignidade e comprometimento profissional.
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