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Sindicato se reúne com líder do Governo e
secretário da Seplag e obtém posicionamento

Lideranças e filiados do Sindpol/MG com o deputado Durval Ângelo e o secretário da Seplag Helvécio Magalhães, na Cidade Administrativa, BH
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plc 257/2016

unificação

projeto de lei

Atendendo à solicitação da Cobrapol, policiais civis se organizam contra o PLC/257/16 e mobilizam a toda categoria para ato
contra essa proposta

Novo debate sobre a “Unificação
das Polícias”, realizado na ALMG,
no dia 18/03, teve pouca participação da Polícia Civil, o contrário
da Polícia Militar

Sindpol/MG apresenta três nomes de diretores para compor
o grupo de trabalho, para elaboração de projeto de lei para reestruturação da PCMG
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Palavra do presidente
serviço público, pois, é na cidade que as pessoas moram, que sentem as fragilidades
e imperfeições do Estado e do serviço público; na saúde, educação e principalmente
na segurança pública. É também nos municípios e através das articulações pactuadas nas eleições municipais, que se começam a desenhar os grandes acordos para a
composição das cadeiras nas Assembleias Legislativas, no Congresso Federal, nos
Governos Estaduais e finalmente para a Presidência da República. O grupo que regimentar mais prefeitos e vereadores, certamente sairá na frente em 2018. Pensando
nisso, é que a direção do Sindpol/MG, assim como todos os demais sindicatos e entidades classistas, está se organizando no sentido de orientar às suas bases, para que
intensifique o engajamento em candidaturas legítimas que defendam a bandeira da
Segurança Pública, na modernização e valorização do serviço público. Por isso, desde
o ano passado, tem sido discutido no seio da categoria, e em especial na direção do
sindicato, incentivando nossos dirigentes e filiados a se filiarem a partidos políticos,
buscarem informações e se interessarem de forma mais aprofundada sobre essa temática. Assim, estamos cuidando ainda da elaboração de um protocolo de intenções
e diretrizes, para que os pré candidatos que se identifiquem com a Segurança Pública
possam aderir e assinar. E em ato continuo manifestar o apoio institucional a esses
pretensos representantes. Eleger pessoas comprometidas intimamente com essas
bandeiras, é a garantia de que o nosso segmento não seja sucateado, prejudicado e
abandonado pelos governantes. Na democracia só tem vez e é considerado “quem
tem voz”, principalmente em momentos de crise como esta que estamos vivendo.
Vote consciente, se organize e mobilize, pois, sem luta não há conquista!

Em meio a uma crise política
e econômica sem precedentes, a
sociedade brasileira está novamente às portas de uma eleição municipal, que acontecerá há menos
de 6 meses. Minas Gerais sendo
o estado mais fracionado do país,
se envolverá ativamente em todo
esse processo. Ao contrário do que
muita gente pensa, as eleições municipais são de fundamental importância e têm impacto direto na vida
da população e principalmente do

www.sindpolmg.org.br

Filie-se!

Antônio Marcos Pereira (Toninho “Pipoco”),
Presidente do Sindicato dos Servidores
da Polícia Civil de Minas Gerais

www.facebook.com/fanpagesindpolmg
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Policiais civis se organizam
contra o PLC 257/2016
COBRAPOL - BRASÍLIA/DF

Diretores se reúnem com a Cobrapol em Brasília/DF

A COBRABOL e os sindicatos afiliados convocaram toda categoria representada para mobilização e paralisação no dia 13/04

Durante o mês de abril, policiais civis
e dirigentes sindicais de todo o país se
mobilizaram, sob comando da Cobrapol e sindicatos afiliados, fazendo um
corpo a corpo no Congresso Nacional,
cobrando das bancadas de seus respectivos Estados o voto e posicionamentos
contrários ao PLC 257/16, inspirado
pelos governadores dos Estados e acolhidos pelo Governo Federal, que dentre outros absurdos, prevê a injeção de
vultuosas quantias de dinheiro nos Governos dos Estados, porém, condiciona
as medidas impopulares, prejudiciais ao
conjunto do funcionalismo. Dentre essas medidas estão previstas: retirada de
direitos, como promoções, progressões e
gratificações, adiar concursos, aumentar
a contribuição previdenciária e congelar
salários, dentre outros.
A COBRABOL e os sindicatos afiliados convocaram toda categoria representada para mobilização e paralisação

no dia 13/04, a partir das 9h, como uma
ação afirmativa e gesto concreto de repúdio a essa manobra do Governo Federal em conjunto com os Governos Estaduais, e caso não retirem de pauta esse
famigerado projeto, não está afastada a
possibilidade de paralisação geral das
policias civis e de todo o funcionalismo
público na União, nos Estados e nos
Municípios.
No dia 08/04, a Cobrapol e os representantes de suas entidades, estiveram
mais uma vez reunidos em Brasília, para
organização e mobilização deste importante protesto e demais medidas estratégicas nesse sentido. A delegação de
Minas Gerais, representada pelo presidente do Sindpol/MG, Antônio Marcos Pereira (Toninho “Pipoco”), diretor
executivo de mobilização e formação
sindical, Wellington Kallil e o filiado
Denilson Martins, compareceram e deliberaram em conjunto.

principAIS pontos
PLC 257/2016
Suspensão de direitos dos
Servidores Públicos:
- Promoções
- Progressões
- Gratificações
- Adiamento de concursos
- Aumento na contribuição
previdenciária
- Congelamento de
salários
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notas sindpol
Progressões no
período probatório
Atendendo as solicitações do Sindpol/
MG o Governo de Minas e a chefia da Polícia Civil publicaram no Diário Oficial do dia
14/04, com efeito retroativo a novembro de
2015, as progressões ao grau “D”, dos servidores que cumpriram os três anos de período
probatório.
Esse benefício foi conquistado na última greve de 2013, que durou 153 dias, culminando com a aprovação da Lei Orgânica,
LOPC 129/2013.

Diretores do Sindpol/MG em BH e interior, se candidatam a Vereador, Prefeito e Vice-Prefeito

eleições 2016
Sindpol/MG comunica mudança
na presidência do sindicato
A direção do Sindpol/MG comunica os filiados a desincompatibilização e afastamento
temporário do Denilson Martins, do cargo
de presidente do sindicato, assumindo em
seu lugar o vice-presidente Antônio Marcos
Pereira (Toninho “Pipoco”), que dará continuidade aos trabalhos e ações sindicais. Esse
afastamento aconteceu no último dia 02/04.
A pré-candidatura do presidente Denilson
Martins e demais membros da direção do
Sindpol/MG, da capital e interior, é fruto e
resultado de um longo debate no seio da direção sindical e também da categoria, em todas
as regiões onde estamos organizados. Trata-se de uma estratégia não só de representação da categoria, mas também de inserção da
nossa temática de defesa da Segurança Pública de qualidade na base da sociedade, esta
é a mais legítima e eficiente forma de nós
fazermos representar e alcançarmos a necessária valorização e reestruturação da Política
Pública de Segurança e de seus operadores.
Considerando que dispõe o código eleitoral, LC 64/90 e sua regulamentação, é necessário que quem exerce a direção de sindicato
se afaste por um prazo mais dilatado, de seis
meses, e das funções finalísticas, profissionais de polícia, mais adiante, por três meses.
Esta ausência é indispensável para que os
dirigentes, Denilson Martins (Belo Horizonte), Enmerson Mota Rocha (Montes Claros),
Márcio Araujo da Silva (Pouso Alto) e Lucas

Werneck Tavares (Juiz de Fora), possam concorrer aos cargos de vereador e prefeito nas
respectivas cidades, na eleição de outubro
desse ano (02/10/2016). E com isso, defenderem a bandeira da Segurança Pública, com
qualidade e a promoção da cidadania em
nosso Estado.
Diário Oficial

Foi publicado no dia 12/04, a relação dos
18 policiais civis, de diversos cargos, que participarão do pleito eleitoral desse ano, para
vereador, prefeito e vice-prefeito. Essa relação pode ainda aumentar no mês de junho,
quando se abre o prazo para a desincompatibilização para delegados de polícia que
concorrerão aos cargos de prefeito e vice-prefeito.
A iniciativa dos colegas policiais civis é interessante e positiva, sob todos os aspectos,
uma vez que, a nossa categoria, padece de
um grave déficit de representação política,
porque na visão do Sindpol/MG e de várias
lideranças sociais e políticas, esta é a principal causa do atraso, sucateamento e desvalorização de nossa Instituição PCMG.
A direção do Sindpol/MG congratula aos
nobres colegas nessa jornada e deseja sucesso em suas pretensões. Sem lutas, sem
iniciativa, sem dar o primeiro passo, não há
como alcançar conquistas!

Aviso do dep. jurídico
aos filiados
O diretor executivo jurídico do Sindpol/
MG, Geraldo Chaves, ressalta aos filiados
a importância de realizarem contato com o
departamento jurídico ao receberem notificações, pois é de suma importância o acompanhamento dos atos processuais desde o início
do procedimento. Desta forma, evitaremos
prejuízos maiores, que muitas vezes podem
ser irreversíveis, haja vista que alguns atos gozam da preclusão temporal.
O Sindpol/MG reafirma o seu compromisso
na defesa dos filiados e está à disposição.

Comissão apresenta
estudo de déficit
A comissão que representa os excedentes
do concurso de investigadores da PCMG,
apresentou no dia 04/04, um minucioso estudo relatando o quantitativo de cargos em
aberto e/ou vacantes em função de aposentadorias, demissões e falecimentos, para embasar a reivindicação de convocação imediata, a
curto e médio prazo, desses novos servidores
classificados no certame.
O Sindpol/MG parabeniza e agradece a
contribuição e empenho da comissão.

Guarda e escolta:
Nova Resende/MG
O Departamento Jurídico do Sindpol/
MG obteve mais um êxito no mandado de
segurança junto ao Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, para que os policiais civis da
comarca de Nova Resende/MG sejam desobrigados de fazer escolta e guarda de presos.
O TJMG concedeu o mandado de segurança.
Parabéns ao departamento jurídico por
mais essa conquista do Sindpol/MG!
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reivindicações:
Posicionamento do Governo

Em atendimento ao pedido feito pelo líder do governo deputado Durval Ângelo, o
secretário da Seplag Helvécio Magalhães,
recebeu a diretoria do Sindpol/MG da capital, do interior e filiados, que são lideranças, para interagir e informar a categoria
sobre a resposta do Governo à pauta de reivindicação apresentada.
O secretário detalhou o sério quadro
financeiro e econômico atravessado pelo
Governo de Minas e das ações que estão
sendo desencadeadas para melhorar esse
cenário. Falou do compromisso que esse
Governo tem para com a Polícia Civil e
que irá honrá-lo até o final dessa gestão.
Complementou ainda que, apesar das dificuldades encontradas, está sim atendendo
paulatinamente parte dessas reivindicações de grande importância, porém de menor impacto, como a convocação integral
das vagas do concurso público e uma parte
de excedentes, a destinação de algumas
unidades ociosas para utilização da Polícia
Civil (novos prédios), o destravamento de
aposentadorias, promoções e progressões,
dentre outros direitos que estavam retidos.
Quanto ao projeto de isonomia remuneratória e reconhecimento do 3º grau, reafirmou que é compromisso do governador
Pimentel e de sua gestão realizar todos os
estudos de impacto, e por conseguinte a
implantação dessa medida, que faz parte
do conjunto de ações para a reestruturação da PC em Minas Gerais, devolvendo
a valorização, modernização e eficiência.
Helvécio Magalhães afirmou que até o dia
20/04 estará apresentando um documento oficial do Governo para o Sindpol/MG,
entidade de maior representação da Polícia
Civil, para que assim o sindicato informe e

veridiane marcondes/SINDPOL/MG

Sindpol/MG se
reúne com líder
do Governo e
secretário da
Seplag

Lideranças e filiados do Sinpol/MG com Durval Ângelo e o secretário Helvécio Magalhães

oriente a sua categoria. Segundo o secretário, todas essas medidas têm sido comunicadas e debatidas de forma permanente
e muito próxima, com a Dra. Andrea Vacchiano, atual chefe da PCMG, por tanto o
Governo reconhece e reafirma o seu compromisso, não só com o projeto “equiparação e reestruturação” dos cargos de 3º grau
da PCMG, mas sim de toda a Instituição
Polícia Civil que precisa ser fortalecida em
nosso Estado.
Pimentel é contra o PLC 257/16

Quanto ao posicionamento do Governo do Estado acerca do PLC 257/16, que
precariza e enfraquece o serviço público e
os direitos dos trabalhadores da União, Estados e Municípios, o secretário Helvécio
Magalhães e o líder do Governo deputado
estadual Durval Ângelo, disseram que o
próprio governador Pimentel já se posicionou publicamente contrário a essa medida.
Segundo o secretário, Pimentel foi o único
governador que participou da reunião com
a presidente Dilma, e disse que os efeitos
negativos para o funcionalismo, se tal projeto for aprovado, aqui no estado de Minas Gerais, eles não serão implementados,
porque em nome do governador Pimentel
e de toda a sua gestão, eles repudiam essa
medida que poderá promover retrocessos
em direitos e benefícios conquistados pelo

conjunto do funcionalismo ao longo da
história em nosso país, que dessa manifestação, inclusive, houve até um pronunciamento oficial feito pelo secretário e pelo
governador, na rádio Itatiaia, no dia 12/04.
O presidente (Toninho “Pipoco”), informou ao secretário que há sim o risco de
uma greve geral de todo o serviço público
caso essa matéria seja aprovada e implementada, e no caso da categoria representada pelo Sindpol/MG, a PCMG, já realizou
uma paralisação simbólica de advertência, da meia-noite até o meio-dia do dia
13/04, na Praça Sete, com faixas, cartazes
e abaixo-assinado, informando a população
dos riscos contido nessa medida. Antônio
Marcos e os demais dirigentes, reforçaram
sobre a necessidade do governo informar a
categoria, através do Sindpol/MG, o mais
rápido possível, acerca da reposta a nossa
pauta, isso porque temos uma Assembleia
Geral dia 27/04 e há um clima de insatisfação radicalizado, em razão do contexto
de crise política e econômica que estamos
vivendo, e já faz mais de 1 ano e 4 meses
de governo sem um posicionamento oficial
sobre esse projeto de reestruturação.
O Sindpol/MG avaliou a reunião como
positiva, diante da atenção e compromisso
do Governo em tentar manter uma relação
de respeito e transparência com o movimento sindical, a classe do funcionalismo
e principalmente com a Polícia Civil.

informativo
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Crescendo na crise
BENITO URBINA /SINDPOL/MG

Sindpol/MG inaugura nova subsede no Sul de Minas

Denilson Martins e diretores de BH inauguram nova parceria com o Escritório Antunes de Pacheco

No dia 22/02 a comitiva da diretoria do Sindpol/MG se deslocou até a região do circuito
das águas, na cidade de São Lourenço, para participar da inauguração solene da subsede regional sindical Sul de Minas, que contará, a partir
de agora, com uma equipe de profissionais para
atendimento direto aos filiados do Sindpol/MG.
A direção local terá à sua disposição convênio com escritório de advocacia para atendimento jurídico. Contará ainda com funcionário
para atendimento e organização administrativo,
atendendo diretamente a diretoria regional,
muito bem dirigida pelo investigador Márcio
Silvia Araújo “Carioca” (hoje licenciado para
disputar as eleições 2016), juntamente com ele,
também o diretor financeiro Everton Vieira, e
ainda os respectivos seccionais e suplentes.
A inauguração veio em boa hora, pois, em
momentos de crise econômica, política e também dos serviços públicos, é a oportunidade
perfeita para inovarmos na atuação e a descentralização administrativa com ênfase na interio-

rização, foi a aposta que o Sindpol/MG fez.
O presidente Denilson Martins falou da
importância da rede de relacionamentos, que
construímos no interior através da ação sindical. Destacou que a Polícia Civil realmente se
caracteriza como polícia cidadã, de ação estratificada, ele fez lembrar as autoridades ali presentes (prefeitos, vice-prefeita, secretários, policiais
rodoviários federais, policiais civis e lideranças
locais), que a Polícia Civil muito além de investigação criminal, é também um órgão arrecadador, o segundo maior do Estado, ficando atrás
apenas da Secretaria da Fazenda; que através
do Detran, com IPVA e taxas de serviços, assim como expedições de documentos, transfere
para os municípios, onde os veículos são emplacados, 50% de toda carga tributária, gerando uma importante receita para manutenção e
custeio dos serviços locais. Lembrou ainda que
é também a Polícia Civil que cuida da perícia
criminal e de todos os serviços de Medicina Legal, prestado pela dimensão da polícia técnico-

-científica; e ainda da expedição do documento
da cidadania, a carteira de identidade, pois sem
ela a população mais carente não pode acessar
aos programas sociais do Governo Federal e do
Governo Estadual, ou seja, a Polícia Civil é verdadeiramente o órgão importante na promoção
de Segurança Pública, arrecadação e inclusão
na cidadania. Denilson também se comprometeu, na próxima semana, em enviar uma viatura
sindical caracterizada para utilização exclusiva
da direção sindical Sul de Minas. Agradeceu a
garra, lealdade e comprometimento que toda a
diretoria do Sul de Minas tem se dedicado para
o cumprimento das metas estabelecidas no planejamento estratégico
O diretor regional Márcio Araújo “Carioca”,
agradeceu ao presidente Denilson Martins e
a toda a diretoria do Sindpol/MG pelo cumprimento de mais esse compromisso, e pela
demonstração de confiança, responsabilidade
delegada aos diretores regionais e seccionais do
Sul de Minas “esse benefício, e também importante ferramenta era aguardada pelos policiais
da região já há muito tempo”. Ele se comprometeu em visitar todas as unidades com maior
frequência e produzir relatórios periódicos, informando da situação local à direção sindical
executiva, para agilizar e otimizar ainda mais as
providências necessárias em cada caso. Finalizou externando a sua convicção e felicidade de
estar fazendo parte de uma equipe comprometida com o bem estar da população, com a Segurança Pública e a promoção de Justiça. Fez o
compromisso de enviar o rol de convênios com
as entidades, empresas e organizações oferecendo descontos, serviços e benefícios para os
nossos filiados em estabelecimentos da região,
e que só aguardavam a inauguração dessa subsede para serem efetivados.
Sindpol/MG crescendo e se fortalecendo
cada vez mais na capital e no interior.

notas sindpol
posse dos peritos

Filiado agradece

Foi publicado no Diário Oficial em 22/03
a posse dos peritos criminais, excedentes do
último concurso, após cobrança do Sindpol/
MG com o Governo.
Já no dia 12/03 o Governo do Estado
publicou a nomeação dos peritos e médicos
legistas, que foram beneficiados por ações
judiciais (cautelares e mandados de segurança), que consideraram questões e pontos
desses classificados.

O investigador de polícia Thiago Assunção
Setúbal, lotado na delegacia de Unaí e filiado,
agradeceu o Sindpol/MG pela assistência que
foi dada a ele e sua esposa, devido a um longo
tratamento de saúde submetido em Belo Horizonte.
“Sempre que precisei o sindicato me atendeu prontamente, ajudando eu e minha esposa,
nesse momento tão difícil que enfrentamos. Só
tenho elogios, obrigado”, afirmou o filiado.

veículo novo em p.a.
A direção do Sindpol/MG entregou no
dia 01/04, um novo veículo para divulgação e trabalho do sindicato na subsede de
Pouso Alegre/MG. O presidente falou da
importância de um veículo registrado do
Sindpol/MG no interior. “Com esse novo
instrumento de trabalho, a subsede agora terá mais autonomia para resolver com
mais agilidade às demandas da cidade e
região”, declarou Toninho “Pipoco”.

Enmerson Mota, Denilson Martins e o
delegado Raimundo Nonato Gonçalves

debate ALMG
Unificação das polícias de Minas
Gerais tem baixa adesão da PCMG
TATIANA MESQUITA/SINDPOL/MG

SINDPOL/MG

7 - informativo -SINDPOL/MG

Representantes
de Montes Claros
No dia 17/03 o presidente do Sindpol/MG Denilson Martins se reuniu
com o diretor regional seccional Norte de Minas, Enmerson Mota, e com
o delegado Raimundo Nonato Gonçalves, chefe do 11º departamento de
Polícia Civil em Montes Claros, para
dirimir questões administrativas como
remoções, avanços estruturais, que
vem acontecendo na região e o estreitamento de relações internacionais.
O delegado Raimundo Nonato está
há oito meses no cargo, e já percebe-se
os avanços estruturais e a tentativa de
solucionar problemas historicamente
crônicos na região. Filiado ao Sindpol/
MG o delegado é experiente na gestão
da Polícia Civil, ele já foi regional de
Januária e titular em várias comarcas
da região.

Justiça contra
Ciclo Completo
No dia 16/03 a direção convocou o
seu corpo jurídico, e também o advogado
e Conselheiro Federal da OAB, Dr. Bruno Reis de Figueiredo, para a elaboração
e ajuizamento de ação contra as reiteradas decisões de comarcas do interior do
Estado, conferindo prerrogativas investigativas e lavraturas de TCO para a PM.
Dr. Bruno Reis, em conjunto do
corpo técnico-jurídico do Sindpol/MG,
recebeu a documentação e ficou de estudar todos os fatos em torno dessa matéria, juntamente com a banca jurídica
de Brasília, do escritório César Brito e
demais membros do Conselho Federal
da OAB, e tão logo conclua esse estudo,
estará impetrando a competente ação.
Sindpol/MG sempre em defesa da
Instituição Polícia Civil.

Debate realizado na ALMG teve pouca participação da Polícia Civil, já o contrário da Polícia Militar

Durante todo o dia 18/03, no plenário da
ALMG, lideranças das forças policiais, cientistas, juristas, parlamentares e autoridades do
Executivo debateram os projetos polêmicos
sobre a Unificação das Policiais Civis e Militares e o Ciclo Completo de Polícia para ambas,
projetos em tramitação no Congresso Federal
cujas as discussões estão sendo realizadas em
todos os estados do território brasileiro.
A direção do Sindpol/MG se fez presente e
destacou a pouca participação e a falta de interesse da categoria na discussão da matéria,
mesmo após convocatória da Administração
superior, do Sindpol/MG e demais entidades
sindicais. Destaque também foi a maciça mobilização de cadetes e oficiais da Policia Militar
que se fizeram presente, ocupando quase todo
o plenário e galerias. Fato que não foi diferente
daquele ocorrido no dia 5 de novembro do ano
passado, no auditório JK, na Cidade Administrativa, quando da primeira discussão da Comissão Especial da Câmara Federal para debater o projeto do Ciclo Completo de Polícia.
O presidente Denilson Martins que atuou
como um dos debatedores da matéria na parte
da manhã, expôs o ponto de vista da deliberação
das instâncias do sindicato e também, da maioria da categoria Policial Civil acerca do assunto
que decidiu que, da forma apresentada pelo
presidente da Comissão Especial, deputado
Edson Moreira, da criação da Polícia Estadual,
se observados os critérios de carreira única e
respeito aos direitos adquiridos e prerrogativas
institucionais, previdenciários e de seguridade,

pode ser um bom caminho para o fortalecimento da segurança pública e enfrentamento à
criminalidade em todo território nacional. O dirigente sindical apresentou as 10 diretrizes a serem observadas para essa possível implantação:
• Pré-requisito do 3º grau para ingresso
a carreira policial e reconhecimento do caráter
técnico-jurídico e científico para as atribuições
do cargo;
• Estruturação interna com ingresso
único e carreira única;
• Academia de Formação Policial única;
• Sistema de previdência, saúde e securidade social único;
• Controle social e interno únicos (Conselho Nacional de Polícia);
• Sistema de formação educacional único para policiais e dependentes;
• Transformação do gabinete militar em
gabinete de Segurança Pública;
• Extinção do Tribunal Militar e criação
da Câmara Disciplinar Única;
• Desmilitarização e desvinculação das
forças armadas;
• Lei Orgânica e Código de Ética Nacional de Polícia.
O mesmo também falou da tragédia social,
dos 58 mil homicídios que ocorrem todos os
anos por falta de prevenção, repressão qualificada e também por desestruturação das policias judiciárias para cumprir a investigação
criminal.

informativo
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notícias do
setor jurídico
O diretor jurídico do Sindpol/MG Geraldo Chaves, juntamente com o gerente jurídico Rodrigo Dumont, receberam a visita dos
dois novos advogados contratados para a subsede de Divinópolis.
Segundo Geraldo Chaves, essa contratação é de suma importância para atender as
demandas dos policiais civis filiados da região.
Os filiados de Divinópolis e região, que
precisarem de atendimento jurídico, podem
entrar em contato com o Dr. Antônio Ailton
Rosa e com a Dra. Mariza Rodrigues Rosa,
eles atendem na Av. 1º de Junho, 420 sala
908, no telefone (37) 3221-6567, celular do
Dr. Antônio (37) 99987-8773 e da Dra. Mariza (37) 99965-8773.

Veridiane marcondes/SINDPOL/MG

Subsede de Divinópolis conta com dois novos advogados

Rodrigo Dumont, o diretor Geraldo Chaves, Antônio Ailton Rosa e Mariza Rodrigues Rosa

Veridiane marcondes/SINDPOL/MG

Escritório especializado - Pensionistas

Diretoria do Sindpol/MG firmou parceria com o escritório de advocacia Carlos Egídio & Associados

Na dia 28/04, a diretoria do Sindpol/MG
selou parceria com o escritório de advocacia
Carlos Egídio & Associados, especializado em
Direito Previdenciário e Público com vistas a
patrocinar ações específicas de pensionistas
de nossos policiais civis e servidores filiados,
corrigindo distorções de paridade, integralidade e demais benefícios alcançados pelas
últimas alterações Constitucionais, portarias
e demais regramentos do Ministério da Previ-

dência, Governo Federal e Governo do Estado.
A intenção desse termo é atender a alta
demanda, que cresceu muito após o entendimento do Tribunal de Justiça, de que as ações
contra a Fazenda Pública deverão ser ajuizadas
no Juizado Especial Cível das respectivas comarcas, fato que tem causado muito dispêndio
e transtornos para os beneficiados. Os interessados deverão entrar em contato em BH, onde
serão devidamente encaminhados.

Seccional de
G.V. vence ação
O Sindpol/MG Governador Valadares,
representado pelo diretor Dálquio Ramos,
junto com a advogada Elaine Prates, conseguiram importantes vitórias para filiados
da região.
Uma dessas conquistas foi a antecipação de tutela do filiado Arthur Cunha,
afastado para tratamento de saúde, que
após perícia médica teve a licença indeferida e, consequentemente, o seu salário
totalmente suprimido. Após ingresso da
ação cautelar inominada em face do Estado de Minas Gerais, junto a Vara Cível
da Comarca de Governador Valadares, o
juiz entendeu que o paciente, não pode
ser penalizado pela demora na realização
das perícias e como resultado, determinou
ao Estado, que regularize o pagamento do
servidor, estabelecendo multa no caso de
descumprimento.
Outra ação, foi para o policial civil aposentado, Jonas Peregrino. A ação era de
improbidade administrativa. O juiz reconheceu que a parte autora não conseguiu
demonstrar que os atos praticados pelo policial resultaram em prejuízo ao Estado, à
sociedade ou à Segurança Pública.
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Paralisação parcial
em repúdio ao PLC 257/16

Sindpol/MG recolhe assinaturas contra o PLC 257/16 na praça Sete de Setembro, no centro de BH

Mesa Permanente de
Negociação Sindical
O Sindpol/MG, representado por seu
diretor de mobilização e formação sindical
Wellington Kallil, participou no dia 26/04, da
terceira reunião da Mesa Permanente de Negociação Sindical, na Cidade Administrativa.
Participaram da reunião sindicatos de várias
categorias, o secretário-adjunto da Seplag
Wieland Silberschneider e da subsecretária
de Gestão de Pessoas da Seplag Warlene Drumond, que apresentaram aos representantes
sindicais a minuta do Decreto que vai implantar a Mesa de Negociação entre as entidades
que representam o funcionalismo público de
Minas Gerais.
Durante o encontro, as entidades de classe
e os representantes da Seplag, definiram que
haverá uma nova reunião no mês de maio.
De acordo com o diretor Wellington Kallil,

benito urbina/SINDPOL/MG

Conforme deliberação da Confederação
Brasileira dos Trabalhadores de Policiais Civis
(Cobrapol), a diretoria do Sindpol/MG, juntamente com alguns filiados e interessados, se
reuniram em protesto na Praça Sete, em Belo
Horizonte, na manhã de 13/04, com faixas,
cartazes e recolhendo assinaturas para o abaixo-assinado repudiando o PLC 257/16, que é um
verdadeiro retrocesso nas conquistas e direitos
dos servidores públicos em todo o país.
As Polícias Civis em todo o Brasil paralisaram parcialmente os seus serviços de meia noite
até o meio-dia para pressionar o Governo Federal pela não aprovação do PLC 257/16. A medida foi uma reação e resposta imediata da Cobrapol, na qual o Sindpol/MG é filiado. Após tomar
conhecimento da tramitação desse projeto, resultado da iniciativa dos governadores de Estado e de técnicos do Ministério da Fazenda do
Governo Federal, que em dezembro de 2015,
reclamaram das finanças estaduais e dos reflexos da crise econômica nos Estados, criando
uma forma de ferramenta para reduzir na marra
os gastos com a folha de pagamento e custeio
da máquina estatal, uma afronta à Constituição
Federal e direitos e garantias fundamentais, adquiridos do funcionalismo público.
Segundo o presidente do Sindpol/MG Antônio Marcos Pereira (Toninho “Pipoco”), é importante que não só a categoria da Polícia Civil,
mas todo funcionalismo público e a sociedade
civil, que necessita e depende dos serviços do
Estado (saúde, segurança, educação, fisco etc.),
protestem e se manifestem de forma radical
contra mais essa manobra da classe política
que querem descontar no ombro e no bolso do
trabalhador, o resultado desastroso das práticas
politiqueiras permeadas de desvio de finalidade
e corrupção. É inconcebível que o trabalhador
pague sozinho essa conta, abrindo mão de direitos essenciais para a sua sobrevivência.
Esse manifesto é uma demonstração do que
pode acontecer se aprovarem a matéria. “Antes
de mexerem com os direitos do trabalhador,
deveriam se preocupar e antever a aprovação
de uma reforma tributária com taxação sob as
grandes fortunas, bem como da atividade lucrativa dos banqueiros, que inviabiliza a produção
e incentiva a especulação e ainda uma reforma
política verdadeira, democrática à corrupção”,
afirmou Toninho.

SINDPOL/MG

Em todo o Brasil PC atende deliberação da Cobrapol

Diretor de mobilização Wellington Kallil

esses encontros através da Mesa Permanente de Negociação Sindical, são importantes,
porque assim os sindicatos conseguem levar
ao Governo os problemas enfrentados por
suas categorias. Kallil percebe por parte do
Executivo Estadual uma tentativa de aproximação com as entidades de classe.
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informativo

O secretário geral Cláudio de Souza Pereira e o presidente Antônio Marcos Pereira “Toninho Pipoco” iniciaram os discursos e debates na ALMG

Sindpol/mg realiza AGE
Debate sobre o PLC 257, a agenda com o Governo e os
rumos da relação da categoria com o Executivo Estadual
O Sindpol/MG realizou na tarde do dia
27/04, no pátio da ALMG, a Assembleia
Geral Extraordinária (AGE) da categoria,
para discutir o PLC 257, a agenda do Sindpol com o Governo e os rumos da relação
da categoria com o Executivo Estadual.
O presidente do Sindpol/MG Antônio
Marcos Pereira “Toninho Pipoco” inverteu
a ordem da pauta e iniciou falando a respeito da negociação do sindicato com o Governo, deixando claro que há diálogo com o
mesmo, o que jamais aconteceu nos governos anteriores, e por isso, greves foram necessárias para que a categoria fosse ouvida.
“O Sindpol/MG há anos luta por melhorias
na Polícia Civil, conquistamos muitas coisas nos governos anteriores através de greve
e colocando a ‘cara para bater’, porque não
havia diálogo e nem uma verdadeira mesa
de negociação, a Polícia Civil sempre foi
colocada de lado. Com o Governo atual temos um espaço aberto para a conversa e
negociação, conseguimos levar os problemas da categoria, mas cobramos também
uma solução para o mesmo, e é isso que esperamos do Executivo Estadual”, afirmou.
O presidente do Sindpol/MG fez a leitura do ofício encaminhado pela Seplag,
para o secretário Helvécio Magalhães, e
abriu os debates para reflexão por parte dos
membros da diretoria, lideranças e demais
filiados que se inscreveram.
Os dirigentes sindicais do interior também expuserem a impressão que tiveram

em relação ao Governo atual e a forma que
os mesmos são tratados quando levam os
problemas de sua região até os mesmos, de
forma unânime, todos os sindicalistas disseram o mesmo, que são bem recebidos e
conseguem manter um diálogo com o Executivo Estadual, na medida do possível a
despeito do quadro de desestruturação e
sucateamento encontrado em janeiro de
2015.
Feitas essas considerações o diretor
executivo secretário geral Cláudio de Souza Pereira, atendendo à solicitação do presidente Toninho Pipoco, submeteu a votação dos presentes e o encaminhamento
do primeiro ponto da pauta, a relação da
entidade e da categoria com o Governo
perante as reivindicações encaminhadas:
deliberações

A categoria deliberou, por unanimidade,
acolher a proposta do Governo de formação
de grupo de trabalho para análise e elaboração de anteprojeto de lei reestruturando
cargos e salários da Instituição, na forma
do ofício encaminhado pelo secretário de
Planejamento e Gestão;
No tocante ao segundo ponto de pauta do PLC 257, a categoria deliberou pela
manutenção da mobilização contrária e rechaço total ao referido projeto, não só no
Estado, com a possível adesão do Governo,
mas também em Brasília, participando de

todas as ações pela rejeição da proposta.
Concluída essas deliberações também ficou efetivado que a direção do Sindpol/MG
deverá intensificar o diálogo institucional
com o Governo, no sentido de atendimento às demandas da categoria representada.
palavra FINAL do presidente

O presidente Antônio Marcos Pereira
“Toninho Pipoco”, na conclusão dos trabalhos, também informou o posicionamento
do sindicato no tocante a propositura da
ação pelo restabelecimento do pagamento
do 5º dia útil, a exemplo do que foi feito por
outras entidades. Ele disse que a ação foi
ajuizada no dia 20/04, e que espera que tal
medida requerida maciçamente pela categoria não prejudique o andamento das negociações com o Governo, que deverá ser
feito na forma Institucional, como já dito.
“Toninho Pipoco” afirmou que o Sindpol/
MG, sob sua direção, não flexibilizará na
defesa imperiosa dos direitos e garantias
dos filiados e de nossa categoria, a exemplo do que sempre foi feito pelo presidente
licenciado Denilson Martins, e que o sindicato continuará seguindo com coerência o
seu lema, “sindicato ético, forte, de luta e
de resultado”, nada mais havendo, deu por
encerrados os trabalhos e solicitou ao secretário geral Cláudio Pereira que lavrasse
ata. Agradeceu a todos pela presença e participação, despediu-se finalizando a AGE.
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Grupo de
trabalho

O presidente licenciado do Sindpol/MG
Denilson Martins e o Dr. João Otacílio

Denilson Martins, Helvécio Magalhães e o presidente do Sindpol/MG Antônio Marcos Pereira

O presidente do Sindpol/MG Antônio
Marcos Pereira (Toninho “Pipoco”), após a
deliberação da diretoria executiva, conforme
aprovado em Assembleia Geral do dia 27/04,
apresentou para a Seplag os três nomes dos
diretores que comporão o grupo de trabalho,
sugerido pelo Governo do Estado, para elaborarem o projeto de lei que será enviado à
ALMG, alterando a estrutura de cargos, salários e carreiras na Polícia Civil, na forma
da pauta de reivindicação do Sindpol/MG
enviado ao Governo do Estado, em fevereiro
de 2015 e reforçada em várias outras oportunidades.
A direção do Sindpol/MG entende que após
muitas lutas, finalmente através desse novo
diálogo com o Governo de Fernando Pimentel, é possível sim retirarmos a Polícia Civil e
a Segurança Pública do sucateamento crônico
ao qual foi relegada por governos anteriores.
Momento também oportuno para apreendermos mais avanços, desenvolvimento e valorização para a Instituição e seus operadores, e
isso começa a se realizar na formação desse
grupo de trabalho, que terá grande responsabilidade para atender aos anseios e demandas
de trabalhadores da Segurança Pública e também da sociedade.

São esses os nomes:
•
Antônio Marcos Pereira
Inspetor de Polícia aposentado, presidente do
Sindpol/MG e consultor de Segurança Pública
•
Marcelo Armostrong
Delegado de Polícia ativo, diretor regional sindical Zona da Mata
•
Enmerson Mota Rocha
Investigador de Polícia ativo, diretor regional
sindical Norte de Minas licenciado, especialista em Políticas Públicas, sociólogo e assessor especial da Sedinor
Esses três membros se somarão a outros
seis, sendo três técnicos indicados pela Seplag e três representantes indicados pela Chefia da Polícia Civil. A coordenação desse grupo ficará a cargo da subsecretária de Gestão
de Pessoal, Dra. Warlene Drumond, tendo o
prazo para conclusão e apresentação de minuta que será convertido em Projeto de Lei.
O presidente do Sindpol/MG Antônio Marcos
Pereira (Toninho “Pipoco”) protocolizou o ofício, com a indicação dos nomes do grupo de
trabalho, e entregou pessoalmente ao secretário da Seplag Helvécio Magalhães.
O Sindpol/MG aguarda a publicação do decreto, para iniciar os trabalhos deste grupo.

Dr. João Otacílio
é homenageado
No dia 10/05, na Câmara Municipal
de Belo Horizonte, uma reunião solene de
entrega do Diploma de Honra ao Mérito
ao Doutor Otacílio Silva Neto – Delegado
Geral de Polícia e Chefe Adjunto da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.
A convite do presidente da Câmara, o
Vereador Wellington Magalhães, alguns
membros da diretoria do Sindpol/MG
assistiram a homenagem, o diretor executivo de mobilização e formação sindical,
Wellington Kallil e o diretor suplente, Mário Antônio dos Santos, entre eles, também esteve o filiado Denilson Martins.

Comemoração
de parceria
SINDPOL/MG
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Sindicato apresenta nomes para
elaboração de projeto de reestruturação

Diretoria, advogados do Sindpol e Rogério Reis

A diretoria, setor jurídico do Sindpol/
MG e convidados, participaram no dia
06/05, do coquetel realizado pelo escritório César Britto Reis Figueiredo &
Carvalho Advogados, em comemoração
aos mais de 10 anos de parceria entre o
Sindpol/MG e o renomado escritório.
O presidente interino Antônio Marcos Pereira, agradeceu e elogiou o trabalho que o escritório tem exercido ao longo desses mais de 10 anos de parceria.
Na ocasião, a diretoria do Sindpol/
MG homenageou o jornalista Rogério
Moreira dos Reis, apresentador do programa Agenda Minas, da TV Band, com
o título de Associado Benemérito.

informativo
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reunião com regionais,
seccionais e conselho fiscal
veridiane marcondes/sindpol/mg

Deliberação de medidas sobre prestação de contas e
projetos de interesse da categoria Polícia Civil

Diretor Administrativo José Maria “Cachimbinho”, diretor do setor jurídico Geraldo Chaves, diretor de Juiz de Fora Marcelo Armstrong e Eder Lauar

Na tarde do dia 12/05, a diretoria executiva do Sindpol /MG se reuniu com os diretores regionais, seccionais do interior, conselho
fiscal, e ouviram do representante do escritório de contabilidade, que analisa todo o balanço financeiro e patrimonial do sindicato,
parecer prévio das contas em análise, e ainda
o rol das diretrizes que devem ser seguidos
pela direção do Sindpol/MG em conformidade com a legislação fiscal e tributária vigente,
falou da regularidade das mesmas e das medidas que devem ser tomadas para os exercícios futuros. Informou que, por sugestão
do conselho fiscal, está confeccionando uma
cartilha dos procedimentos a serem adotados, seguidos pelos diretores regionais e seus
respectivos diretores regionais financeiros,
na produção e análise de documentação contábil para serem incluídas na prestação geral
da entidade.
Também foi debatido o andamento e as
discussões da proposta de grupo de trabalho
que analisará o projeto de reestruturação de
cargos e salários da Polícia Civil, que agora
depende da publicação de decreto do governador para início dos trabalhos.
O diretor administrativo José Maria de

Paula “Cachimbinho” e o diretor jurídico Geraldo Chaves, informaram que no mês de junho, após a conclusão dos trabalhos da contabilidade, e análise de toda a documentação
gerada pelas regionais e sede, será realizado
uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE)
para a prestação de contas do sindicato. O
diretor administrativo disse que espera contar com a participação e presença de todos,

a data será publicada tempestivamente, em
Diário Oficial, e também nas plataformas de
comunicação do sindicato, nada mais havendo agradeceu a todos a participação, e solicitou a secretaria geral a lavratura de ata sobre
os trabalhos realizados nessa reunião.
Sindicato forte e com mais filiados, é a
certeza de seus direitos defendidos, produzindo mais resultados.

