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O Centro de Estudos e Debates Estratégicos (Cedes) da Câmara dos Deputados realiza
estudo abrangente sobre “Segurança Pública: um sistema nacional pactuado”, o qual pretende
diagnosticar os principais problemas afetos à segurança pública, identificar eventuais deficiências das agências de controle social e os óbices à sua efetiva atuação (gargalos/entraves), assim
como apontar possíveis soluções, ainda que incrementais, para o aprimoramento do aparato
de persecução criminal, aumento da sensação de segurança e redução da percepção de impunidade.

Para participar do fórum online a respeito do tema,
na plataforma virtual e-Democracia, é preciso se cadastrar por meio do site:
http://edemocracia.camara.gov.br/web/centro-de-estudos-e-debates-estrategicos/inicio#.Vg61ZvlVhHw

O portal e-Cidadania do Senado Federal está realizando uma enquete sobre o PLC
108/2014 – que regula a investigação criminal conduzida por Oficiais Militares Estaduais e do
Distrito Federal e dá outras providências.

Acesse o link e dê sua opinião:
http://www12.senado.gov.br/ecidadania/visualizacaotexto?id=156904
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Jogos das Cidades 2015
O torneio Jogos das Cidades começa no próximo dia 10 de outubro e você não pode ficar
de fora. As competições acontecerão preferencialmente nos fins de semana, podendo excepcionalmente acontecer em dias úteis.
* Atletismo – 907/908 Sul
* Basquetebol – Ginásio do Núcleo Bandeirante
* Futsal – Ginásio do Cruzeiro
* Judô – Ginásio da Candangolândia
* Natação – Conjunto aquático da Secretaria de Esporte
* Voleibol – Ginásio do Guará
Modalidade de categoria especial: atletismo, basquetebol em cadeiras de rodas. Faixa
etária: Acima de 18 (dezoito) anos.
Os interessados em participar das modalidades deverão entrar em contato com a secretaria da Adepol por e-mail: adepoldf@adepoldf.org.br ou telefone: 3233-0068.
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