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CONVITE PARA A FESTA DO DIA DAS MÃES
A diretoria da ADEPOL-MG convida todos os associados e seus familiares para a festa em comemoração ao dia das Mães, que
acontecerá no dia 16/05/2015, a partir das 12h00, no sítio do Toninho. O endereço é Rua Deputado Gregoriano Canedo, nº 476,
bairro Trevo Enseada das Garças, BH/MG. O evento terá atração musical e churrasco de confraternização. Os associados devem
conﬁrmar a presença pelo telefone (31) 3228-3333 e informar os nomes dos acompanhantes até o dia 14/05. O convite é extensivo
aos dependentes do associado. Haverá apoio de transporte, com lugares limitados, que devem ser reservados, antecipadamente,
via telefone. Entre em contato com a Associação e saiba mais informações. Contamos com a presença de todos!

Conﬁrme sua presença: (31) 3228-3333

NOVO CONTRATO
A ADEPOL-MG, sempre buscando oferecer os melhores serviços e benefícios aos seus dependentes, ﬁrmou mais um contrato. A
Academia Alta Energia é a nova parceira da Associação. Os associados e seus dependentes terão desconto de 20% (vinte por
cento) sobre o preço das mensalidades no PLANO ANUAL. O desconto é válido no cardápio (opção que o aluno monta a própria
grade de atividades incluindo as modalidades que desejar), e no Plano 30 Extreme (unidades São Bento e Mangabeiras). Não
participam do contrato as unidades Vila da Serra e Studio by Alta Energia Savassi. Acesse o site www.altaenergia.com.br e conﬁra
as outras unidades. Em caso de dúvidas, entre em contato com a ADEPOL-MG pelo telefone (31) 3228-3333. Em breve a relação
completa dos convênios, que se encontra no site www.adepolc.com.br, será transformada em um catálogo de bolso.
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA PORTE E REGISTRO DE ARMA
Por meio de Ofício, a Diretora de Recursos Humanos da PCMG, Dra. Kelly Regina de Souza Garcia, informou a esta ADEPOL que
a DRH está realizando, GRATUITAMENTE, o exame de aptidão psicológica para o porte e o registro de arma de fogo dos policiais
civis aposentados. A avaliação com um dos psicólogos credenciados pela Polícia Federal deve ser agendada pelo telefone:
(31) 3295-6327. A Diretoria de Recursos Humanos ﬁca à Rua dos Pampas, 70, bairro Prado - Belo Horizonte/MG. Outras
informações podem ser solicitadas pelo mesmo telefone de agendamento: (31) 3295-6327.

ERRATA
Na edição de nº 10, da Revista dos Delegados de Polícia de Minas Gerais, constatamos alguns equívocos:
No título da página 24, deve ser lido: “Laudívio propõe substituição de Pagamentos de Fiança por Medidas Cautelares”. Na página
26, o título correto é: “Governos têm até o ﬁm de 2020 para pagar precatórios, decide STF”. Na seguinte (27), o último parágrafo à
esquerda deve ser desconsiderado. No artigo da página 35, o título correto da matéria é: “Desequilíbrio Social como fato gerador
da violência e da insegurança”. Na página 4, que lista os integrantes da Diretoria da ADEPOL-MG, comportam acréscimo de título
e correções de graﬁas de nomes, a saber: Dr. Anselmo Rezende Gusmão; Dr. Nelson Henrique Queiroz Garófolo; Dr. Antônio
Carlos Corrêa de Faria; Dra. Dolores Maria Portugal Tambasco; Dra. Elaine Matozinhos Ribeiro Gonçalves; Dra. Sueli Aparecida
da Paixão Ribeiro; Dra. Cláudia Edna Calhau Castro de Andrade. Ainda por lapso, constou na página 2 que Nathália Maciel é
estagiária de Comunicação, sendo suas funções, na ADEPOL-MG, as de auxiliar administrativo.
A REVISTA DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DE MINAS GERAIS pede desculpas aos associados da ADEPOL-MG, e aos demais
leitores, pelos equívocos constatados.
ATENDIMENTO AO ASSOCIADO
A ADEPOL-MG continua envidando todos os esforços para cuidar dos interesses dos seus associados. Assim é que, no decorrer
do mês de abril, foram possíveis os seguintes números de atendimentos, por setores: 20 no Jurídico; 12 relativos à Colônia de
Férias de Itaoca; 106 referentes à Tesouraria/Securitário; 56 quanto aos de natureza social, e, ainda, 429 da competência de
outros setores.
ATUAÇÃO EM BRASÍLIA
No dia 14 de abril, o Presidente da ADEPOL-MG, Dr. Mário José Correia Santos; o Vice-Presidente, Dr. Edson José Pereira, e o
Assessor Especial da Presidência, Dr. Weber Americano, foram a Brasília para acompanhar, pessoalmente, no Congresso
Nacional, o andamento da PEC 443/2009, que reconhece aos Delegados de Polícia a condição de carreira jurídica de Estado,
colocando no mesmo patamar ﬁnanceiro, tanto em âmbito federal como estadual, os Defensores, Procuradores e Delegados. O
citado patamar traz como limite de remuneração 90,25% do valor pago aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Os
Deputados Federais, Dr. Edson Moreira, Mauro Lopes e Saraiva Felipe apoiaram a campanha da PEC 443: “Pelo ﬁm do
tratamento diferenciado entre as carreiras jurídicas: EU VOTO SIM”. Todas as terças e quartas-feiras um grupo composto por
Delegados de Polícia de todos os Estados se reúne no Congresso em esforço contínuo buscando apoio à PEC 443.
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