
 

 

 

 

 

 

 

PRECATÓRIOS 

“As inscrições de 

credores, interessados em 

participar das audiências de 

acordos diretos, em precatórios 

devidos pelo Estado de Minas 

Gerais (Administração Direta e 

Indireta), previstos no Edital 

01/2013, ficam reabertas no 

período de 22/04 a 15/05, por 

decisão do juiz Ramon Tácio de 

Oliveira, juiz auxiliar da 

Presidência/Precatórios, 

disponibilizada na edição do DJe 

de 17/04/13.  

A habilitação do credor 

deve ser feita por petição dirigida 

ao Juízo da Central de Conciliação 

de Precatórios do Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais, com 

protocolo direto na Ceprec, que 

fica situada na Rua Guajajaras, 

40, 22º andar, Edifício Mirafiori, 

Centro, Belo Horizonte/MG”, CEP: 

30180-100, tel. (31) 3247-8960 

 

OBS: 1) extraído do site do TJMG: 

http://www.tjmg.jus.br/  

2) Refere-se aos associados do 

Precatório de nº 1.795 (“1ª 

Turma”). 

 

 

REAJUSTE PLANO GOLDEN CROSS 

Conforme contrato com a 

operadora de plano de Saúde 

Golden Cross, o reajuste anual 

para o mês de maio/2013 foi 

proposto de 14,60%. Em razão 

da atuação eficiente dos nossos 

diretores Dr. José Antonio de 

Moraes (1º vice-presidente) e Dr. 

Miguel Bechara (vice-presidente 

de Interesses dos Aposentados), 

os colegas que têm esse plano 

terão a mensalidade reajustada 

em 10,50%, com economia de 

4,10%. Esta é mais uma 

conquista da ADEPOLC-MG.  

 

GRUPO DE TRABALHO VAI ANALISAR PEC 37 

 

 
(Fonte: Agência Brasil - www.agenciabrasil.ebc.com.br) 

 
Um grupo de trabalho 

técnico com o objetivo de 

aperfeiçoar a Proposta de 

Emenda à Constituição (PEC) 37 

foi criado no dia 30 de abril 

depois de uma reunião entre o 

presidente da Câmara, Henrique 

Eduardo Alves (PMDB-RN), o 

ministro da Justiça, José Eduardo 

Cardozo, e representantes do 

 Ministério Público, da 

Polícia Federal e da Polícia Civil.  

Segundo o presidente da 

Câmara, o grupo vai apresentar 

uma proposta até o dia 30 de 

maio, e a intenção é conciliar as 

expectativas do Ministério Público 

e das polícias. Um projeto que 

atenda os dois grupos deve ser 

votado em junho, na Câmara dos 

Deputados.  

O grupo vai ser composto 

por quatro representantes do 

Ministério Público, quatro da 

polícia, dois do Senado, dois da 

Câmara dos Deputados e o 

secretário de reforma do 

Judiciário do Ministério da 

Justiça, Flávio Caetano.

CONVITE 

 

As diretorias da 

ADEPOLC-MG e do 

SINDEPOMINAS têm a honra de 

convidá-lo para o coquetel em 

comemoração ao Dia das Mães, 

que acontecerá no dia 

28/05/2013 (terça-feira), das 

19h30m às 22h30m, no 

“Illuminato Recepções e 

Eventos”, em Belo Horizonte. Os 

convites são limitados. Confirme 

sua presença e retire o seu até o 

dia 24/05/2013 (sexta-feira) na 

sede da ADEPOLC-MG, na 

Avenida do Contorno, 4.099, 

bairro São Lucas. Para mais 

informações, entre em contato 

por meio dos telefones: (31) 

3225-0529 (Poliane) ou (31) 

3272-7268 (Mariza).  
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GIRO PELAS REGIONAIS 

 

Nos dias 28 e 29 de abril, 

diretores da ADEPOLC-MG 

visitaram as cidades de Patos de 

Minas e Patrocínio. Um dos 

principais temas, tratados com os 

senhores prefeitos, vereadores e 

delegados de policia, foi o 

esclarecimento sobre os objetivos 

da Proposta de Emenda 

Constitucional - PEC 37/2011 - 

que tramita no Congresso 

Nacional. O Dr. Ronaldo Cardoso 

Alves encontrou-se ainda com o 

deputado estadual, Deiró Marra, 

que se colocou à disposição para 

tratar do tema e da Lei Orgânica 

da Polícia Civil que é aguardada 

na Assembleia Legislativa de 

Minas Gerais (ALMG).

 

 

APOSENTADORIA ESPECIAL 

 
A duras penas, depois de 

o governo do Estado deixar de 
reconhecer como recepcionada 
pela Constituição Federal a Lei 
Complementar nº 51/1985, vimos 
sancionadas as Leis 
Complementares (estaduais) nº 
98/2007 e nº 113/2010, garantindo 
a aposentadoria especial de 

servidor policial civil após 30 
(trinta) anos de contribuição, se 
homem, e 25 (vinte e cinco), se 
mulher. 

 Tem curso agora, 
na Câmara Federal, o Projeto de 
Lei Complementar nº 554/2010, de 
iniciativa da Presidência da 
República, com exigências de 

tempo de serviço na atividade 
policial; tempo de permanência no 
cargo para fazer jus à última 
remuneração; idade mínima para 
se aposentar e tempo de 
contribuição. 

 A ADEPOLC-MG 
não se cansa de lutar, mas...

 

 

UNIMED - PLANO DE SAÚDE ESTADUAL PARA ASSOCIADOS DA ADEPOLC-MG – VANTAGENS 

QUADRO COMPARATIVO 

 

FAIXA ETÁRIA ASSOCIADO NÃO ASSOCIADO  

UNIMAX APARTAMENTO UNIMAX APARTAMENTO ECONOMIA MENSAL 

00 a 18 172,20 239.77 67,57 
19 a 23 204,75 285.08 80,33 
24 a 28 235,47 327.85 92,38 
29 a 33 270,80 377.02 106,22 
34 a 38 314,11 437.35 122,97 
39 a 43 364,38 507.32 142,94 
44 a 48 422,67 588.49 165,82 
49 a 53 494,54 688.54 194,00 
54 a 58 662,68 922.64 259,96 
> = 59 1.033,13 1,438.40 405,27 

 

O associado, que nessa condição fizer um desses planos, acaba tendo a contribuição mensal absorvida em 
virtude da economia. Há ainda a opção de plano UNIPART (co-participativo), mais em conta e o plano UNIMAX 
(Enfermaria). Filie-se à Adepolc e usufrua de outros direitos e vantagens. Fortaleça a sua classe. 
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