
 
 

 

CONTRATO DA GOLDEN CROSS 
 

Em 10 de dezembro de 2014, a operadora de planos de saúde Golden Cross remeteu correspondência a esta Associação, 
notificando-a, por meio de aviso de recebimento, que cessaria o atendimento aos beneficiários do plano de saúde, 
contratado por esta Adepol, a partir das 23h59m do dia 28 de fevereiro de 2015. O então Presidente, Dr. Ronaldo Cardoso 
Alves, em 19 de dezembro de 2014, emitiu circular a todos os interessados, informando-os da situação estabelecida. 
Abordou as diversas nuances do problema e os possíveis desdobramentos. Agora, em 26 de janeiro passado, o atual 
Presidente, Dr. Mário José Correia Santos, fez nova circular convidando os beneficiários do respectivo plano de saúde, a 
comparecerem na sede desta Associação, às 15h do dia 3 deste mês, para uma reunião, que realmente aconteceu.  Com 
as presenças do Dr. Ronaldo Cardoso Alves, do atual Presidente, e de outros diretores, além da Dra. Regina Ribeiro, 
advogada especialista no tema abordado, foram discutidas as possibilidades de saídas para o impasse criado, ficando 
decidido, em linhas gerais:  
 
• A Dra. Regina Ribeiro ingressaria com ação judicial coletiva, com pedido de liminar, para que a Golden Cross mantivesse 
a prestação de serviços de saúde, objeto do contrato existente, sendo os honorários advocatícios pagos por esta 
ADEPOL-MG, sem custos extras aos associados; 
• O Sr. Everton Luiz, representante de Operadoras de Planos de Saúde, ficará à disposição dos interessados para melhor 
esclarecer sobre dúvidas relativas ao assunto e eventuais contratações individuais. O atendimento poderá ser feito em 
domicílio ou mesmo na sede desta Associação, com horário previamente agendado pelos números: (31) 3273-1764/ (31) 
9908-0908. 
• O Departamento Jurídico da ADEPOL-MG ficou com o encargo da intermediação entre os Titulares e Beneficiários do 
Contrato Golden Cross e a Advogada Dra. Regina Ribeiro. 
 
Por último, a ADEPOL-MG informa que foi impetrada ação judicial em desfavor da Golden Cross pela motivação exposta. 
A petição foi distribuída e tramita na 6ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte sob o nº 6009373-19.2015.8.13.0024. 
A ADEPOL-MG prossegue na defesa dos interesses de seus associados e reafirma que não deixará de envidar os 
esforços necessários e possíveis com objetivo de atingir um melhor desiderato. 

 
ATENDIMENTO AO ASSOCIADO 

 
A Adepol-MG ciente de que sua razão de ser é o associado, vem procurando, cada vez mais, cuidar dos interesses destes, 
sem perder de vista as disposições estatutárias. Assim é que, no correr deste mês, foram possíveis os seguintes números 
de atendimentos, por setores: 35 no Jurídico; 11 relativos à Colônia de Férias de Itaoca; 42 referentes à 
Tesouraria/Securitário; 41 quanto aos de natureza social, e, ainda, 187 de competência de outros setores. A Adepol-MG 
continua à disposição de seus associados.  
 

PRECATÓRIO 
O precatório inscrito sob o nº 1795, relativo à primeira turma, tem sido pago àqueles que se propuseram ao acordo judicial, 
nos termos de Editais publicados pela Central de Conciliação de Precatórios (CEPREC). Desse precatório 1795, 336 não 
receberam, talvez por não desejarem o acordo, que implica em deságio de pelo menos 50% (cinquenta por cento). Quanto 
à SEGUNDA TURMA, os autos do processo (nº 0533620 – 12.2000.8.13.0000) estão conclusos à Relatoria (Des. Marcos 
Lincoln), desde 12/2/15, conforme consulta efetuada no Siscom em 24/2/15.  
 

 
 



 
 

 
CREDENCIAL DE ESTACIONAMENTO 

A pessoa, maior de 60 anos de idade, pode obter credencial de “ESTACIONAMENTO VAGA ESPECIAL” (Pessoa com 
deficiência, física ou visual, ou de idoso), conforme Resolução nº 303/08, do Contran. 
Em Belo Horizonte, o documento é facilmente obtido no “BH-RESOLVE”, com acesso pela Rua Santos Dumont, nº 363, ou 
Caetés, nº 342 – Centro. O requerimento, cujo formulário pode ser obtido no site www.bhtrans.pbh.gov.br (clique em 
automóvel), da BHTrans, ou no próprio local de atendimento, deve estar instruído com cópia da carteira de identidade ou 
CNH e de comprovante de endereço. As cópias serão consideradas autênticas ante a exibição dos respectivos originais ao 
funcionário-atendente. Os residentes fora da Capital são atendidos pelo órgão gerenciador de trânsito de seu município.
 

DELEGADOS SE ENCONTRAM COM A DIRETORIA DA ADEPOL-MG 
A tarde do dia 11 de fevereiro foi marcada por um importante encontro entre o Presidente da Associação, alguns 
Diretores da atual gestão e um grupo de Delegados de Polícia, na sede da ADEPOL-MG. A iniciativa partiu dos 
próprios Delegados, que foram prontamente atendidos pela Diretoria. Na reunião estiveram presentes os Delegados, 
Dr. Bruno Tasca Cabral, Dr. Pedro Paulo Marques, Dr. Paulo Felipe Gonzalez Saback, Dr. Rodolfo Rabelo Alves, Dra. 
Carolina Bechelany e Dr. Guilherme da Costa Oliveira Santos; o Presidente da ADEPOL-MG, Dr. Mário José Correia 
Santos; o 1º Vice-Presidente, Dr. Edson José Pereira; o 2º Vice-Presidente, Dr. Anselmo Rezende Gusmão; o 1º 
Diretor-Jurídico, Dr. João Lopes; o 2º Diretor-Jurídico, Dr. Nelson Garófolo; o Assessor Especial da Presidência, Dr. 
José Antônio de Moraes; o Delegado convidado pelo grupo, Dr. Márcio Naback.  
O encontro foi uma ótima oportunidade para discutir a necessidade da construção de um discurso único nas questões 
de interesse da Classe, para todos os Delegados de Polícia, independente de tempo de serviço ou nível hierárquico. 
Foi colocado que a ADEPOL-MG é apartidária, seu único partido é a Polícia Civil, e que qualquer forma de dissenso só 
causa prejuízo aos próprios Delegados de Polícia. Questões importantíssimas como o reconhecimento do Delegado 
como membro da carreira jurídica e a valorização salarial foram alguns dos temas discutidos na ocasião. Os Delegados 
que ainda não eram associados da ADEPOL-MG aproveitaram a oportunidade para se associar. Sejam bem-vindos. A 
chegada de novos colegas é sempre muito importante para o fortalecimento da nossa Associação! Novas reuniões 
foram acertadas para o aprofundamento do diálogo. 
 

 
 

DEIXAM SAUDADES 
Com pesar, noticiamos o falecimento dos delegados aposentados, Dr. Élcio Tavares Domingueti, em 28 de janeiro; e 
Dr. Álvaro Guido Bicalho Braga, no dia 16 de fevereiro. A Associação dos Delegados da Polícia Civil de Minas Gerais 
(Adepol-MG), consternada, deseja que as famílias, com muita força e fé possam superar a dor nesse momento de 
tristeza. 
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