De 17 a 23 de julho de 2015 - Edição nº 006

Para aproveitar o Lago Paranoá
Tempo de férias, tempo de lazer. O clube da Adepol disponibiliza aos associados e dependentes
equipamentos para a prática de stand up paddle e caiaque. São três unidades de cada modalidade, conforme
fotos ilustrativas, as quais podem ser retiradas na portaria do clube mediante identificação. Aproveite!

Na Mídia
O Delegado de Polícia Rafael Sá colabora com entrevista para o programa Interesse Público, da TV
Justiça. A reportagem explica a diferença entre indulto natalino e saidão. Em breve no ar!
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Flores no céu de Brasília
Sem dúvida, você reparou que algo mudou na rotina do brasiliense. Nos últimos dias, a estação dos ipês tem
encantado a todos, a cidade está com visual novo.
O desabrochar dos ipês-roxos fizeram todos parar e contemplar o fenômeno da natureza durante a seca. Daqui
uns dias a cidade estará amarela, a cor já bate à porta anunciando sua chegada.
As flores brancas dão continuidade a partir de agosto, assim como os ipês-rosa. Florações simultâneas dependem
de fatores climáticos, mas todo esse colorido é o primeiro indício de que a primavera vem se aproximando.
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Diversão e...
O Pesque e Pague Aquarius é a mais nova opção de lazer e
gastronomia em Brasília. Além do melhor peixe frito da cidade,
o espaço 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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... Arte
Nos dias 25 e 26 de julho, você não pode perder o musical “Viva Raul”. Um passeio por toda a carreira do
cantor, relembrando desde o impacto inicial como artista solo até os últimos hits já no fim dos anos 80,
como “Cowboy fora da lei”.
SERVIÇO:
MUSICAL VIVA RAUL
Dias: 25 e 26 de julho de 2015
Horários: sábado às 21h e domingo às 20h
Local: Auditório Planalto do Centro de Convenções
Ulysses Guimarães
Endereço: Eixo Monumental
Ingressos:
R$ 70 (meia entrada)
R$ 140 (inteira)
Delegados de Polícia e acompanhantes: R$ 70 (preço único)
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