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O ÚLTIMO ADEUS
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Ao longo desta quinta-feira, 9, foram realizadas diversas
homenagens ao policial civil Carlos Eugênio Silva, conhecido
como Dentinho. Integrantes da Secretária de Segurança
Pública do DF, familiares e amigos estiveram presentes nesse
último adeus.
O colega representava o Brasil nos Jogos Mundiais de Policias
e Bombeiros quando sofreu um acidente em uma prova de
ciclismo, nos Estados Unidos. Dentinho integrava uma
delegação com 200 representantes brasileiros.
O policial, de 48 anos, era participante de provas de ciclismo
e triatlo, e, deixa uma filha de 13 anos. Na corporação há 23
anos, Carlos Eugênio, que já pertenceu ao Departamento de
Operações Especiais, estava atualmente lotado no
Departamento de Atividades Especiais da Polícia Civil.

A Associação e o Sindicato dos Delegados de Polícia
do DF lamentam a perda do estimado colega e desejam
força e fé aos amigos e familiares.

Na Mídia
Na manhã de hoje (10), o presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do DF, Benito Tiezzi, participou de
entrevista, ao vivo, no programa Revista Justiça - no quadro Atualidades do Direito - da Rádio Justiça sobre a Lei
13.142/2015 que torna crime hediondo o homicídio e a lesão corporal praticados contra policiais e militares.
Ouça entrevista completa em nosso sítio: adepoldf.org.br
Sobre o mesmo tema, o Coordenador da Coordenação de Repressão a Homicídios da PCDF, Ecimar Loli, gravou
entrevista para o programa Jornal da Justiça. A reportagem deverá ir ao ar na próxima semana.

2

Para aproveitar as férias
O Pesque e Pague Aquarius é a mais nova opção de lazer e gastronomia em Brasília. Localizado no Núcleo Rural
Ponte Alta Norte, próximo à entrada da Embrapa, na BR-060, saída para Goiânia. Espaço aconchegante com vista
para belas paisagens, cercado por serras e muitas árvores.
Além do melhor peixe frito da cidade, o Pesque Pague Aquarius oferece vários tipos de pratos saborosos, como
galinha caipira, moqueca de peixe, carne de sol com mandioca, frango a passarinho, bem como deliciosos
acompanhamentos.
Diversão garantida para adultos e crianças, com dois
tanques para pesca, piscinas e parquinho de areia.
Aberto de quarta a domingo e feriados, das 09h às 17h.
Cartões Visa e Mastercard, débito e crédito.
Telefones para contato: (61) 3500-1932 / 9665-9160.
Delegados de Polícia sindicalizados e dependentes não
pagam entrada.
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Evento
A dupla de palhaços mais querida do Brasil – Patati e Patatá – se apresenta em agosto com o espetáculo “A vida é bela”.
O show traz um mix das novas músicas que já são sucesso entre a criançada
como o "Ronco do vovô", "Vem bambolear", "O mestre mandou", "A vida é bela",
"Tudo o que eu preciso" e "A, E, I, O, U". Além das já consagradas "Piuí abacaxi",
"O bom menino", "Ursinho Pimpão", entre outras. A produção do espetáculo
conta com mais de 30 profissionais envolvidos. Será um show único e
inesquecível!
SERVIÇO:
A VIDA É BELA com Patati Patatá
Dias: 22 e 23 de agosto de 2015
Horários: sábado e domingo, às 15h
Local: Teatro UNIP – 913 Sul
Ingressos:
R$ 50 (meia)
R$ 100 (inteira)
Delegados de Polícia e acompanhantes: R$ 50 (preço único)
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