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Comunicado Geral nº 032/2015– IPA BRASIL 27

Brasília-DF, 18 de maio de 2015.

Assunto: A IPA BRASIL 27 e AGEPEN - Parceiros.

Caros membros,
A International Police Association no Brasil Section 27 – IPA BRASIL 27
vem trazer com orgulho e satisfação ao conhecimento de todos os seus membros,
que no dia 15 de maio de 2015, passou a integrar o rol de parceiros da Entidade
a Associação dos Agentes Penitenciários da PCDF- AGEPEN.
A assinatura do Contrato de Convênio e Parceria foi assinado em
solenidade especial na Sede da IPA BRASIL 27, pelos presidentes, Dr. Joel

Zarpellon Mazo (IPA BRASIL 27) e Alexandre de Oliveira Morais(AGEPEN/PCDF),
na presença de membros das suas Diretorias Executivas.

Com a Palavra o Presidente da AGEPEN “…este é um momento
importante para a nossa Associação, pois ombreada com a Associação
Internacional de Polícia nossos projetos de gestão estarão reforçados em sua
execução, temos muito a fazer em conjunto. Para a AGEPEN é um orgulho
estarmos irmanados com a IPA 27...”.
Por sua vez o presidente da IPA BRASIL 27, disse:” ...em nosso quadro
de associados temos o orgulho de já possuir muitos membros da Polícia
Penitenciária, mas fato de deverás importância é agora termos a sua associação
representativa como nossa parceira, visto que é uma entidade que vem reforçar,
pelo que ela representa no contexto da segurança pública do DF, a nossa
International Police Association no Brasil Section 27 – IPA BRASIL 27 em suas
ações de gestão. Não posso deixar de mencionar que uma das Diretorias de nossa
Entidade (Diretoria de Assuntos Culturais) que atua em franco vapor, possui na
sua Executiva, no cargo de Vice, uma colega que integra a Diretoria Executiva da
AGEPEN e está responsável por um dos belos projetos de projeção da nossa
Entidade no contexto cultural. Importante, também e ter a AGEPEN na nossa
cadeira de número 24 no CONSELHO REGIONAL EXECUTIVO da IPA BRASIL 27...”
A Associação dos Agentes Penitenciários da Polícia Civil do Distrito
Federal – AGEPEN/PCDF foi criada no ano de 1999, no auditório do Centro de
Internamento e Reeducação - CIR, diante da necessidade de integrar os
servidores da categoria e melhor representá-los diante das demandas sociais.
É a IPA BRASIL 27 fazendo o “diferencial” em suas parcerias.
“Servo Per Amikeco”

Joel Zarpellon Mazo
Presidente da IPA Brasil 27

