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PARA APROVEITAR O LAGO PARANOÁ

Sessão Solene e

confraternização

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!

Em comemoração ao
Dia do Delegado de
Polícia, as Entidades
Integradas convidam
os associados para uma
Sessão Solene proposta
pelo deputado
Wellington Luiz no dia
11/12. Aproveitando a
ocasião, haverá também
nossa confraternização
de fim de ano no salão
de festas do Clube da
Adepol. Participem!
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PEC 175/15
Foi encaminhada esta semana a Proposta de Emenda à
Constituição 175/2015 que altera a composição do Superior
Tribunal de Justiça, do Tribunal
Superior do Trabalho, dos Tribunais Regionais do Trabalho,
do Superior Tribunal Militar, dos
Tribunais Regionais Federais,
dos Tribunais de Justiça dos
Estados, e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Leia mais: http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/
prop_mostrarintegra?codte or=1419366&filename=Tramitacao-PEC+175/2015

ARTIGOS NA IMPRENSA
Caros colegas, os jornais impressos e online têm espaço para
publicação de artigos sobre assuntos que estejam em destaque
no DF e no Brasil. Para participar
envie seu texto para a assessoria
de imprensa das Entidades Integradas.
Correio Braziliense – 40 linhas.
Congresso em Foco – tamanho ilimitado.
Jornal de Brasília – 1.800 caracteres com espaço.
O Globo – 3 mil caracteres com espaço.

Acompanhe nossas redes sociais
www.adepolsindepo.org.br
www.facebook.com/AdepoleSindepoDF
www.facebook.com/QueroSerDelegadoOFICIAL
www.twitter.com/AdepolSindepoDF

Os artigos precisam ser exclusivos, ou seja, não podem ter sido
publicados em nenhum local! Envie: imprensa@adepolsindepo.org.br
CONSELHO EDITORIAL

Em tempo...
Sugestões de pauta para a mídia local também podem ser enviadas
para o e-mail: imprensa@adepolsindepo.org.br
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Presidente da ADEPOL: Dr. José Werick de Carvalho
Presidente do SINDEPO: Dr. Benito Augusto Galiani Tiezzi

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Mídia e Conexão

Jornalista responsável: Taynara Melo
Diagramação: Rakell Simon

Facebook: https://www.facebook.com/AdepoleSindepoDF
Facebook: https://www.facebook.com/QueroSerDelegadoOFICIAL
Twitter: @AdepolSindepoDF
E-mail: imprensa@adepolsindepo.org.br
ADEPOL-DF (61) 3233-0068
SINDEPO-DF (61) 3234-0575
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