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FELIZ ANO NOVO! 

Os fogos de artifício anunciaram a chegada de 

um novo ano. É tempo de refletir sobre o passado e 

focar no futuro. Cada dia que passou foi uma 

oportunidade de aprender com os erros e crescer com 

as vitórias, e cada novo dia trará em si novos desafios. 

Esse novo ano é a oportunidade de realizar os 

projetos deixados de lado no ano que se passou. É 

tempo de sorrir pelas coisas simples da vida, de 

sermos melhores do que ontem e lembrar que cada 

dia só pode ser vivido uma única vez. 

Caro colega, fortalecemo-nos no meio da 

multidão, lutando por nossas ideias, vivendo com a 

ousadia de deixar-nos à frente do perigo em prol dos 

cidadãos de bem. Vivemos dia a dia a correria de um 

trajeto cansativo, mas gratificante. E esperamos que 

em 2013 continuemos juntos por nossa causa. 

A Adepolc deseja que, em 2013, você possa 

viver intensamente cada momento. E, que encontre 

amor, paz, saúde, felicidade, sucesso e prosperidade! 

 

 

PORTE E REGISTRO DE ARMA 

Lembramos aos colegas aposentados que a 

autorização para o porte de arma vale por até três 

anos, conforme laudo relativo ao exame psicotécnico 

a que tenha se submetido. Esse exame pode ser feito, 

gratuitamente, na DRH – Diretoria de Recursos 

Humanos, da PCMG - telefone 31 3295 5579. O 

interessado deve acessar também a página da Polícia 

Federal na internet, preenchendo o formulário “online”. 

Os policiais aposentados sujeitam-se, ainda, ao 

pagamento da taxa de R$ 60,00. Mais detalhes no site 

da Polícia Federal: 

www.dpf.gov.br/serviços/armas/renovaçao-de-egistro-

de-armas-de-fogo.  

Em caso de dúvida, procure a ADEPOLC. 

 

 

SEGURO DE VIDA EM GRUPO 

Ainda no primeiro trimestre de 2013, os 

Associados terão um novo seguro de vida, onde a 

Adepolc figurará de fato e de direito como a legítima 

“Estipulante” da apólice e com benefícios 

incomparáveis com o que até aqui se praticou. Tudo 

isso com a lisura e a transparência que este processo 

deve ter, em que pese a publicidade, no mínimo 

inusitada, que apareceu vestida de “votos de feliz 

natal”, fazendo com que diversos associados 

procurassem a Adepolc para receberem as 

informações corretas.  

A Entidade já notificou a antiga corretora de 

seguros em 1º/11/2012, para suspender novas 

adesões e novas comercializações de seguro com o 

grupo de associados da Adepolc. Alertamos aos 

nossos associados que não aceitem a contratação 

ou alteração de seu seguro, sem antes falar com a 

ADEPOLC. 

 

 

NOVA MARCA E LOGO DA ADEPOLC 

Neste ano de 2013 presenteamos a classe 

com a nova marca institucional e a nova logo, 

desenvolvida por um Designer altamente capacitado e 

indicado pelo INAP, por meio da defesa científica e da 

pesquisa acurada de nossa história, resultando em 

uma marca moderna e um layout agradável e 

elegante, que poderá ser conferida no nosso site. 

A história da Entidade com suas marcas 

anteriores serão preservadas e comporão um pavilhão 

distinto na Associação. Também foi inaugurada na 

ADEPOLC a nova “Galeria dos Presidentes” que 

desempenharam suas funções na defesa da classe. 

 

 

PLANO DE SAÚDE 

A ADEPOLC que já tinha contrato de plano de 

saúde com a Golden Cross e com a Unimed, firmou 

novo contrato com a UNIMED-BH com novas 

condições e oportunidades para todos os orçamentos. 

Também estamos próximos de um contrato com a 

SUL AMÉRICA saúde, dando mais uma oportunidade 

de escolha aos nossos colegas e familiares. 

 

 

NOVOS VEREADORES/DELEGADOS 

 Recebam os nossos cumprimentos os 

colegas: Dra. Elaine Matozinhos (BH), Dr. Edson 

Moreira (BH), Dr. Cleber Pervidor da Silva (Lavras), Dr. 

Luiz Dutra (Uberaba), Dr. Pedro Loureiro (Conselheiro 

Lafaiete), Dr. Serafim Couto Spindola (Cataguases), que 

foram empossados dia 1º de janeiro de 2013, como 

vereadores.

 

http://www.dpf.gov.br/serviços/armas/


CONVÊNIOS DA ADEPOL DO BRASIL 

PARA NOSSOS ASSOCIADOS 

A Adepol do Brasil em parceria com a 

Dynamus Clube (clube de vantagens para empresas e 

instituições parceiras, com benefícios exclusivos para 

seus colaboradores e associados) oferece uma lista 

de convênios aos associados da Adepolc-MG. 

Para ter acesso a estes benefícios, o 

associado deve entrar em contato com a Adepolc-MG 

pelo telefone (031) 3225-0529 e informar nome 

completo e e-mail, para que um de nossos atendentes 

faça o cadastro.  

São mais de 50 convênios oferecidos; confira 

abaixo algumas das vantagens: 

*descontos de até 20% em sites, como Lojas 

Americanas, Submarino, Livraria Saraiva, Sony, TAM, 

e outros; 

*desconto de 10% em hospedagem na linha de hotéis 

Tauá; 

*cursos de línguas com desconto no CNA e no Fisk; 

*desconto na compra de veículos Honda e Suzuki; 

*desconto de 50% na assinatura de revistas pelo site 

da editora Três. 

 

 

DETRAN MG - VOCÊ SABIA? 

A SUSPENSÃO do direito de dirigir ocorrerá 

nos seguintes casos: 

1) se o condutor atingir 20 pontos por infrações 

cometidas no período de um ano; 

2) se o condutor dirigir sobre a influência de álcool ou 

de qualquer substância entorpecente que cause 

dependência física ou psíquica; 

3) se o condutor dirigir de forma ofensiva, de modo a 

ameaçar pedestre e outros veículos; 

4) se o condutor promover competições e/ou exibições 

com o veiculo em via pública sem permissão da 

autoridade de trânsito; 

5) estando o condutor envolvido em acidente de 

trânsito com vítima, deixar de prestar ou providenciar 

socorro à vítima; 

6) se o condutor transpor, sem autorização, bloqueio 

viário policial; 

7) quando o condutor dirigir em velocidade superior a 

50% além da máxima permitida; 

8) quando o condutor conduzir moto sem os 

equipamentos de segurança adequados. 

A CASSAÇÃO da carteira nacional de 

habilitação ocorrerá nos seguintes casos: 

1) quando o condutor suspenso do direito de dirigir, 

assumir a direção  do veículo; 

2) se o condutor for reincidente, o prazo de seis 

meses, em dirigir com habilitação de categoria 

diferente do veículo que estiver conduzindo, entregar 

a direção para pessoas sem habilitação, dirigir sob 

influência de álcool ou qualquer substância 

entorpecente que causa dependência física ou 

psíquica, promover competições e/ou exibições com o 

veiculo em via pública sem permissão da autoridade 

de trânsito; 

3) quando condenado judicialmente por delito de 

trânsito; 

4) se for comprovada alguma irregularidade na 

expedição da carteira nacional de habilitação. 

Obs.: O condutor com habilitação cassada só poderá 

reabilitar-se após 2 anos de cassação. 

 Os processos em Minas Gerais estão a cargo 

da DHCC/JARI, localizada à Rua Bernardo 

Guimarães, 1.468, Funcionários, telefone: (31) 3236-

3573 / telefax: (31) 3236-3607. 

 

 

POPULAÇÃO CARCERÁRIA DO BRASIL 

DOBROU NA ULTIMA DÉCADA 

O Núcleo de Estudos da Violência da USP, 

divulgou que a população carcerária brasileira cresceu 

112% em 10 anos. Em 2001 o país tinha 233 mil 

detentos, já em 2010, esse número cresceu para 496 

mil. Cresceu também o déficit de vagas nas 

penitenciárias, que chega a 198 mil.  

Hoje o Brasil ocupa o quarto lugar na lista dos 

países com maior número de presos, perdendo 

apenas para os Estados Unidos, China e Rússia.  

De acordo com o Departamento Penitenciário 

Nacional, Minas Gerais é o segundo estado com maior 

número de presos, representando 9% do total 

nacional. São Paulo é o primeiro, com 34,6%. 

Juntando RJ, SP e MG, tem-se 49,2% da população 

carcerária do Brasil. 

 

 

SERVIÇOS ADIADOS 

Caro associado, informamos que a data de 

início dos serviços de barbeiro e cabelereiro, que foi 

noticiada no informativo de número 2, foi adiada pela 

necessidade de adequação de espaço. 

 

 

NOVO ESTATUTO 

Em breve os associados serão comunicados 

sobre a proposta de alteração estatutária, eis que o 

projeto está em sua fase final. Contamos com a 

participação de todos. 
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