
 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MULHERES POLICIAIS CONQUISTAM APOSENTADORIA ESPECIAL 

Após 13 anos de luta, a 
presidente da República, 
sancionou o projeto de lei 
275/2001 que reduz para 25 anos 
o tempo mínimo de contribuição 
para que mulheres policiais 
obtenham aposentadoria. A Lei 
Complementar nº 144/2014, 
sancionada, foi publicada no 
“Diário Oficial da União”, do dia 16 

de maio. Até então, o tempo de 
serviço exigido era o mesmo para 
homens e mulheres – 30 anos, 
com pelo menos 20 anos de 
exercício em cargo de natureza 
policial. Com a nova lei, apenas 
para mulheres, a aposentadoria 
será concedida após 25 anos de 
contribuição, com pelo menos 15 de 
atuação na polícia. Vale lembrar, 

novamente, que em Minas Gerais, 
esse direito já havia sido 
consagrado e atualmente está 
contido no art. 72, inciso II, alínea 
“d”, da Lei Complementar nº 129, 
de 8 de novembro de 2013. A 
Adepolc-MG parabeniza a todas 
as mulheres policiais pela grande 
conquista.

REAJUSTE DO PLANO DE SAÚDE GOLDEN CROSS 

Conforme contrato com a Golden 
Cross, o reajuste anual, com 
vigência em maio/2014, foi de 
23,25%. Discordando com o 
índice, a Diretoria endereçou 
correspondência à operadora e 
reuniu-se com beneficiários do 
plano, na busca de um aumento 
menos substancial.  Contudo, até 

agora, o propósito não foi 
alcançado.  
A Diretoria está agendando um 
encontro com a Golden Cross, no 
Rio de Janeiro, porque a 
operadora não mais possui 
escritório em Belo Horizonte. 

 
 

DIRETORES DA ADEPOLC SÃO RECEBIDOS PELO CHEFE DA POLÍCIA CIVIL

Em audiência na tarde do dia 29 de maio, em seu gabinete na Cidade Administrativa, S.Exa. o Sr. Chefe da Polícia Civil, 
Dr. Oliveira Santiago Maciel, recebeu o 1º Vice-Presidente, Dr. José Antonio de Moraes, o Vice-Presidente Financeiro, Dr. 
Marco Antônio de Abreu Chedid, o Vice-Presidente Patrimonial, Dr. Mário José Correia Santos, e o ex-Secretário de 
Estado da Segurança Pública, Dr. Márcio Barroso Domingues. Em descontraído encontro, com muita cordialidade e 
respeito, foram tratados assuntos de interesse de policiais de todas as carreiras, aí compreendidos o Colégio Ordem e 
Progresso e o Hospital da Polícia Civil, também insertos na Lei Complementar nº129, de 2013. Falou-se também acerca 
do Grau “B” – progressão horizontal – para os aposentados no final das respectivas carreiras, nos termos dos artigos 122 
e 124, in fine, da Lei Orgânica da Polícia Civil, que, no dizer do senhor chefe da Polícia, será objeto de uma Portaria de 
competência da Diretoria de Administração e Pagamento de Pessoal da PCMG, cujo ato já foi por ele recomendado 
publicar.  

CORREÇÃO 

Os números corretos dos telefones da clínica odontológica “CIRURGIA E IMPLANTODONTIA CASTRO E DIAS 

LTDA”, com quem a Adepolc fez contrato, são: (31) 3227-3329/ 3223-0012. 

NOTÍCIAS DE DIRETORES 

Continuam hospitalizados os doutores Miguel Bechara e Edvaldo R. Bicalho Brandão, diretor de Assuntos de 
Interesse dos Aposentados e presidente do Conselho Consultivo da Adepolc, respectivamente.  

DISTRIBUIÇÃO MENSAL PELA ADEPOLC-MG – MAIO DE 2014 – ANO III NÚMERO 24 

 



 
 

 

RENOVAÇÃO DE REGISTRO E PORTE DE ARMA DE FOGO 
 
Para o livre porte de arma, 
prerrogativa prevista no inciso III 
do art. 45, da LC 129/2013, do 
policial aposentado é exigido, a 
cada três anos, o exame de 
avaliação psicológica, com 
apresentação do respectivo laudo 
à Diretoria de Pagamento e 
Administração de Pessoal, que 
emite a “carteira de polícia”.Para 
a renovação do registro de arma 
de fogo, sem o que não é 
possível o porte, também é 
necessária a apresentação do 
laudo à Polícia Federal.   
A Adepolc, atenta a isso, firmou 
dezenas de contratos com 
“Clínicas Especializadas”, 
credenciadas pela Polícia 
Federal e situadas na capital e no 
interior, as quais, por preços que 

chegam a 50% dos praticados, 
atendem aos associados. 
Recentemente, mais quatro 
contratos foram assinados, para 
atendimento na capital: 
- SERCON: Rua Carijós,150, 
conjunto 1403, Centro – BH/MG. 
Tel.: (31) 3271-3267 
- PERSPECTIVA RH: Av. dos 
Andradas, 2287 – Sl 106/107, 
Bairro Santa Efigênia/BH. Tel.: 
(31) 3241-4722 
- Maria Fernanda Sadi: Rua 
Rodrigues Caldas, 726, sala 607, 
Bairro Santo Agostinho/BH. Tel.: 
(31)3337-4084 
- Ana Lúcia de Almeida: Rua da 
Bahia, 1345, sala 704, Bairro de 
Lourdes/BH. Tel.: (31) 3274-6829 
Não seja notícia, como um 
governador de Estado, que, por 

estar com o registro de arma de 
fogo vencido - embora tivesse a 
arma na residência, onde foi 
cumprido mandado de busca e 
apreensão -, foi preso e autuado 
em flagrante delito. O governador 
do Mato Grosso foi preso durante 
o desdobramento da “Operação 
Ararath”, que investiga crimes 
financeiros e lavagem de 
dinheiro. A Polícia Federal 
encontrou uma pistola calibre 380 
na casa do autuado. A arma teria 
registro, mas vencido.  
 
Para saber mais sobre estas e 
outras clínicas contratadas, entre 
em contato com a Adepolc  por 
meio do telefone: (31) 3225-
0529. Visite sempre o nosso site 
www.adepolc.com.br. 
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TRATAMENTO PROTOCOLAR AOS DELEGADOS DE POLÍCIA 

O presidente da ADEPOLC-MG, em 9 de maio, encaminhou ofício ao  senhor Secretário de Estado de Defesa Social, 
Dr. Rômulo de Carvalho Ferraz, solicitando recomendar à entidades que integram a Defesa Social, a estrita 
observância do que contém a Lei 12.830, de 20 junho de 2013, da qual se extrai: “Art. 3º O cargo de delegado de 
polícia é privativo de bacharel em Direito, devendo-lhe ser dispensado o mesmo tratamento protocolar que recebem os 
magistrados, os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público e os advogados.” Do senhor Secretário, 
obteve-se compromisso de seu engajamento na questão. 

DELEGADOS SÃO AGRACIADOS COM MEDALHAS 

Parabenizamos os delegados-
membros da Diretoria desta 
Adepolc, pela honraria recebida, 
no dia 22 de abril: “Medalha de 
Honra ao Mérito”, outorgada pela 
Associação dos Servidores da 
Polícia Civil: Dr. João Batista da 
Cruz (Assessor Jurídico) e Dr. 
João Lopes (Membro do Conselho 
Consultivo).        

Congratulamos também os 
colegas de classe, recipiendários 
da “Medalha da Inconfidência”, 
outorgada pelo Governo do 
Estado, com publicação no “Minas 
Gerais” de 17 de abril de 2014:  

Grande Medalha: Dr. Oliveira 
Santiago Maciel – Delegado 

Geral, atual Chefe da Policia Civil 
de Minas Gerais.  
 
Medalha de Honra: Doutores, 
Alfredo Ferreira de Menezes, 
Carlos Capristrano, Irene Angélica 
Franco e Silva Guimarães, Olívia 
de Fátima Braga Melo e Samuel 
Barreto de Souza. 

NOTA DE AGRADECIMENTO 

A Delegada de Polícia Eloina Luzia Rodrigues dos Santos, esposa do nosso vice-presidente patrimonial, Dr. Mário José 
Correia Santos, e família, vêm agradecer à Adepolc-MG e aos amigos, o apoio e manifestações recebidas quando do 
falecimento de sua genitora, Gilberta Rodrigues dos Santos, ocorrido no dia 15 de abril de 2014.  
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