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  Senhores Associados, 

 

 

 

Com o falecimento inesperado do nosso Líder Carlos 

Eduardo Benito Jorge, na qualidade de vice-presidente assumi a presidência desta 

Entidade Nacional, em dezembro de 2019, todos nós da Diretoria da Adepol do 

Brasil ainda abalados com a perda do nosso Presidente e amigo Dudu estamos 

empreendendo esforços para dar continuidade a seu legado, assim cada um na sua 

função vem nos ajudando a manter as lutas em Defesa da Carreira dos Delegados de 

Polícia, destacando-se nosso 1º. Vice-Presidente Parlamentar Rodolfo Laterza que 

vem brilhantemente fazendo as articulações junto ao Congresso Nacional nos 

projetos de interesse da Carreira e da Polícia Judiciaria Brasileira. 

 

Por oportuno registro, para aqueles que por ventura 

ainda não me conhecem,  que sou Delegado de Polícia há 30 anos no Estado do 

Mato Grosso do Sul, tendo trabalhado em diversas delegacias Distritais e 

Especializadas, inclusive o GARRAS/MS (Unidade de Operações Especiais), 

Presidi a Adepol/MS por 4 mandatos, bem como ocupei Diretorias da Capital e do 

Interior e atualmente sou o Delegado Geral em meu Estado.  

 

Realizados estes registros, passo a informar-lhes que 

estamos procedendo mudanças na interlocução da Adepol do Brasil e seus 

associados, uma delas é através deste expediente intitulado “ PALAVRA DO 

PRESIDENTE ”  que será mensal e irá acompanhado de uma prestação de contas 

do mês antecedente, a qual será encaminhada a entidade regional, para conferencia 

dos Associados e em breve disponibilizaremos em nosso site em área restrita.  

 

Outra medida adotada é a contratação de Assessoria 

de comunicação que irá pautar nos principais Jornais matérias de interesse dos 

Delegados de Polícia, além de divulgação das ações da Adepol do Brasil, bem 

como divulgação de banners e mensagens em redes sociais. 

 

 

Brasília-DF  

 



Iremos atuar para aglutinar algumas entidades 

estaduais que se tornaram inadimplentes, para tanto a Diretoria da Adepol do Brasil 

estabelecerá critérios para tal fim. 

 

Retomaremos a realização do Congresso Nacional 

dos Delegados de Polícia, provavelmente com realização em outubro ou novembro 

deste ano, na cidade de Bonito/MS, onde comemoraremos o cinquentenário da 

Adepol do Brasil. 

 

Para este ano teremos grandes e importantes lutas 

junto a Câmara e ao Senado Federal, tais como as PECs aglutinadas que tratam do 

Ciclo Completo, Projeto do Novo CPP, PEC 76 que cria a Polícia Cientifica, PL 

443/2009 que trata sobre local de crime, além de outras não menos importantes. 

Neste sentido nos reunimos no final do mês de janeiro onde traçamos as estratégias 

para o enfrentamento destas pautas.  

 

Certo de poder contar com o apoio de cada um dos 

nobres colegas encerro com a celebre frase de Bertold Brecht, que por certo 

homenageia nosso Líder Dudu, que por toda a vida lutou em prol dos Delegados de 

Polícia e da Polícia Judiciária Brasileira:  

 

 “ Há Homens que lutam um dia e são bons, há 

outros que lutam um ano e são melhores, há aqueles que lutam 

muitos anos e são muito bons, mas há aqueles que lutam toda a 

vida e estes são imprescindíveis “   

 

 

 

 

 
Marcelo Vargas Lopes 

Delegado de Polícia 

Presidente da Adepol do Brasil 


