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Segurança Pública em Estado de Alerta com 
indicativo de Greve Geral contra a PEC 287

inveStigaDoR
O Sindpol/MG se reuniu com os rep-
resentantes do Governo, na Seplag, 
juntamente com o chefe de gabinete da 
Polícia Civil, Dr. Bruno Tasca e seu as-
sistente, Dr. Guilherme e também  com 
os membros da comissão de excedentes.

A comissão de representantes dos ex-
cedentes do concurso de perito crimi-
nal, provimento 2013, se reuniram, 
no dia 9 de janeiro, com o presidente 
Denilson Martins e com o Superinten-
dente da Polícia Técnico-Científica.

Presidente do Sindpol/MG, Denilson Martins participa da Assembleia Geral dos servidores públicos contra a Reforma da Previdência 

O Sindpol/MG participou durante 
os dias 6, 7 e 8 de fevereiro, do movi-
mento contra a Reforma da Previdência 
em Brasília, que contou com o apoio da 
Cobrapol (Confederação Brasileira de 
Trabalhadores Policiais Civis).
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Reformas do Governo abre risco de ruptura 
institucional

Como já não bastasse a grave crise de-
sencadeada no sistema prisional, as convul-
sões sociais no espirito santo após a justa 
greve da PM, a insistência do governo Te-
mer em prosseguir nas reformas da previ-
dência e trabalhista tem colocado em risco 
a ordem, a paz social e o funcionamento 
regular das instituições, senão vejamos: No 
último dia 08/02 cerca de 15 mil servidores 
e lideranças oriundos das forças de seguran-
ça de todo país, protestaram na Esplanada 
dos Ministérios, munidos de cruzes, lapides 
e caixões que representam a morte de cen-
tenas de policiais todos os anos e a falência 
da política pública da segurança brasileira. 
Ao final do protesto se sentindo enganados 
pelo governo, parlamentares reagiram ocu-

PaLavRa Do PReSiDente Denilson Aparecido Martins 

pando o Congresso, chegando a vias de fato com alguns representantes da Polícia Legislativa 
e com palavras de ordem, falaram que se o governo mexer na aposentadoria e nas pensões da 
família policial, mais que parar, a polícia vai revidar; No último dia 15/03, de forma simultânea 
em todo pais, mormente nas regiões metropolitanas, todos os segmentos do serviço público, 
municipal, estadual e federal pararam e ocuparam as ruas em sinal de protesto contra as referi-
das reformas. Em Minas Gerais, do Norte ao Sul, do Leste ao Oeste o brado foi o mesmo, se a 
reforma passar o país vai parar.

A despeito da massiva propaganda governamental de forma midiática (diga-se se passagem, 
no último dia 14 por ordem judicial foi suspensa) instituições democráticas importantes como 
a OAB, CNBB, sindicatos e outros têm difundido a verdade dos números da previdência, bem 
como das relações de trabalho no nosso país, demostrando as razões de serem contrários a efe-
tivação de tais medidas que só beneficiam ao capital especulativo e o sistema financeiro, que 
é quem mais lucra com a flexibilização da CLT e a quebra de direitos previdenciários. Ainda 
sob a manifestação gigantesca do dia 15, ocorrida em Minas Gerais, o ápice dos protestos foi a 
explanação do ex-ministro da previdência, Dr. Carlos Eduardo Gabas que vaticinou com a expe-
riência de mais de 32 anos de carreira no órgão, que “a previdência pública do Brasil é das mais 
eficientes do mundo por sua abrangência, alcance social e ferramentas atuariais modernas que 
garantem a segurança de seus dados e o equilíbrio de seu caixa”. Prosseguindo, ele explica que 
até 2014 o caixa registrou um superávit de 30 bilhões e que somente em função da queda do 
emprego formal, a partir daquele período, o caixa passou a oscilar, mas, tão logo se restabeleça o 
cenário de crise econômica, com geração de empregos formais, esse equilíbrio será novamente 
alcançado. Portanto, o problema não está na previdência e nem nas relações de trabalho, está 
na competência de governar e fazer o país se desenvolver. 

Para agravar ainda mais esse quadro de crise social política e econômica, a última operação 
“Carne Fraca” da Policia Federal, escancarou para o mundo o descalabro e descontrole da fis-
calização sanitária da principal comódite e fonte de divisas brasileiras, que é a proteína animal, 
resultado da corrupção emblemática na máquina pública.  

Essas medidas que prejudicam os trabalhadores da ativa, aposentados e pensionistas, com-
prometem as gerações futuras que terão afetados os serviços essenciais como saúde, segurança 
e educação. Se todos esses atingidos se unirem, não só essas matérias caem, mas também o 
frágil governo ou desgoverno que se agarra nelas para se sustentar.  
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Conforme prévia convocação da UPB, 
o Sindpol/MG participou do movimento 
contra a Reforma da Previdência, realiza-
do na praça da Assembleia Legislativa, no 
dia 15/02, e realizou também, a Assem-
bleia Geral para deliberarem o posiciona-
mento da Segurança Pública brasileira, 
perante a imposição do Governo Federal 
em mexer com a aposentadoria dos poli-
ciais e dos demais servidores públicos.

Haviam centenas de policiais civis, fe-
derais, rodoviários federais, guardas mu-
nicipais, agentes penitenciários e socio-
educativos, que decidiram, em votação, 
por unanimidade, o estado de alerta com 
indicativo de greve geral, caso o Governo 
Federal leve a PEC 287/16 para votação. 
“Essa Assembleia Geral aconteceu nos 
demais Estados, e se o presidente Michel 
Temer não recuar, haverá greve geral da 
Segurança Pública em todo o país. Não 
vamos aceitar que acabem com os nos-
sos direitos, vamos lutar até o fim contra 
essa PEC da Morte, por isso convocamos 
os policiais civis e demais operadores da 
Segurança Pública de Minas Gerais, para 
ficarem mobilizados e em estado de aler-
ta, assim como já estão os demais opera-
dores nos 26 Estados e no DF, porque se 
for necessário, a Polícia vai parar”, disse     
Denilson Martins, presidente do Sindpol.

Segundo o vereador e presidente do 
Sindguarda/MG, Pedro Bueno, os po-
liciais e a população não podem aceitar 
que um Governo citado na Lava Jato re-
alize uma reforma, que nem reforma é, 
pois destrói os direitos adquiridos. “Esse 
Governo não tem moral, porque todo dia 
é um escândalo novo”, afirmou.

O policial federal Marco Aurélio Bol-
pato, disse que não vê essa PEC 287/16 
como uma Reforma. “Isso não é uma Re-
forma, mas uma destruição de tudo aqui-

Reforma da PREVIDÊNCIA
Mobilização recorde da Segurança Pública em Minas

Sindpol/MG realiza Assembleia Geral para deliberar posicionamento sobre a PEC 287

lo que levamos décadas para conquistar, 
com o objetivo de ter uma aposentado-
ria digna”, pontuou. Já o investigador da 
PCMG, Fernando Diniz, disse que o Go-
verno Federal quer retirar todo o direito 
adquirido dos policiais. “Sem a polícia 
não existe democracia, muito menos so-
ciedade, a exemplo disso, vimos o que 
aconteceu com o Espírito Santo quando 
a polícia parou”, afirmou o policial.

A diretoria do Sindpol/MG está mo-
bilizada e conta com o apoio dos poli-
ciais civis. “Precisamos unir forças nesse 
momento, porque não podemos perder 
nossos direitos, se for necessário, vamos 
a Brasília parar o Congresso Nacional, 
mas impedir que a PEC da Morte seja 
aprovada. É importante destacar que a 
classe política do país, em Brasília, não 
tem moral e nem idoneidade para propor 
qualquer reforma que impacte na vida da 
sociedade brasileira, ademais não se faz 
reformas em tempos de crise política, 
econômica e Institucional, nem diante 
da maior recessão da história desse país. 
Antes de pensar em reforma, é essencial 
que se restitua a ordem democrática que 
foi rompida pelos corruptos que estão no 
poder. Mexer com a aposentadoria do tra-
balhador brasileiro, é mexer em vespeiro. 
E policial, operador de Segurança, quan-
do agem e reagem, não faz golpe, mas sim 
revolução, retirando os corruptos do po-
der. Greve Geral será só o começo”, disse 
Denilson Martins.

interior

Mas as mobilizações não aconteceram 
apenas na capital mineira, mas em todo 
o Estado. Os policiais civis do interior 
também foram às ruas juntamente com 
demais segmentos do funcionalismo e da 

classe trabalhadora, mobilizados contra a 
“PEC da Morte”.

Em Ipatinga e Governador Valadares, 
os policiais civis se mobilizaram com fai-
xas, cartazes e passeatas pelas ruas da ci-
dade. Saindo do Vale do Aço e indo para 
o Sul de Minas, os policiais de Varginha, 
Três Corações e São Lourenço também 
protestaram. O mesmo aconteceu em 
Montes Claros, no Norte de Minas, com 
milhares de funcionários públicos, traba-
lhadores e policiais civis, que puxaram 
e encabeçaram o movimento. Em Juiz 
de Fora e Divinópolis, não foi diferente, 
também milhares de trabalhadores aderi-
ram à paralisação, tendo também desta-
que a participação dos policiais civis e da 
direção local do Sindpol/MG.

deliBerAção

Ao final da segunda chamada, às 
14h30, Denilson Martins, na condição 
de presidente da AGE, da UPB/MG,           
colocou em discussão e votação a propos-
ta da direção Nacional de decretação de 
imediato estado de alerta, com indicativo 
de greve geral, por tempo indeterminado, 
caso o Governo Federal prossiga na vota-
ção da PEC 287/16, da forma com que 
foi apresentada. Proposta que foi aprova-
da por unanimidade das centenas de po-
liciais e operadores de Segurança Pública 
presentes, com apenas uma abstenção, 
sem voto contrário.

Após deliberação, os participantes da 
AGE, se incorporaram a Audiência Públi-
ca, que se realizou na Praça da ALMG, 
onde autoridades em Previdência Públi-
ca, como o ex-ministro da Previdência, 
Carlos Eduardo Gabas, esclareceram as 
inverdades dos argumentos do Governo 
Federal, quanto ao rombo do caixa da 
Previdência, e a necessidade de reformas. 
O ex-ministro, que também é funcionário 
de carreira do Ministério extinto, há 32 
anos, afirmou que a Previdência Pública 
brasileira é a mais equilibrada do mundo, 
e que até 2014, sempre foi superavitária, 
na ordem de mais de 30 bi/anos, logo não 
se justifica sob quaisquer argumento a 
falácia apresentada pelo Governo, de dé-
ficit. O ex-ministro contra-argumentou 
cada ponto da PEC 287/16, demonstran-
do que o problema é de gestão, e não de 
caixa. Ao final, também foi deliberado a 
participação maciça dos componentes 
da UPB e demais segmentos do funcio-
nalismo, na próxima caravana para Bra-
sília, momento em que será radicalizada 
as ações dos sindicatos contra a referida 
PEC, a data será divulgada pelo coman-
do e direção do movimento, e repassada a 
cada entidade da coordenação.
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Direção na Cidade Administrativa de Minas

coNcurSo de 
iNveSTiGador 

No dia 10 de fevereiro, aconteceu mais 
uma reunião da direção do Sindpol/MG com 
o chefe-adjunto, Dr. Raimundo Nonato, para a 
tratativa de questões administrativas de trans-
ferência voluntária de servidores, questão de 
funcionamento de unidades, no caráter de 
expediente e plantão, resultados de proces-
sos judiciais de escolta e custódia irregular de 
presos no interior, questões de excedentes do 
concurso público, promoções, aposentadoria 
de servidores, lei que regulamenta a atividade 
de examinadores aposentados do Detran, den-
tre outras matérias.

Sindpol/MG e comissão dos 
excedentes se reúnem com o Governo

inforMAtivo -sindpol/MG - 4 

Denilson Martins agradeceu ao chefe 
adjunto pelo pronto atendimento das va-
riadas matérias, bem como acrescentou 
que é de fundamental importância a Ad-
ministração continuar mantendo as portas 
abertas no atendimento às demandas da 
categoria, antecipando até mesmo tratati-
vas que dependem do Poder Legislativo e 
ações judiciais, considerando o longo tem-
po de maturação dessas últimas, pois para 
o servidor que necessita de atendimento, 
“nada envelhece mais rápido que um be-
nefício”, como já dizia Aristóteles.

A direção do Sindpol/MG se reuniu, no 
dia 13/02 com os representantes do Gover-
no, na Seplag, juntamente com o chefe de 
gabinete da Polícia Civil, Dr. Bruno Tasca e 
seu assistente, Dr. Guilherme, participando 
também membros da comissão de exceden-
tes. Após explicação da demanda do grupo, 
ficou estabelecido um novo levantamento da 
quantidade de investigadores demitidos, exo-
nerados, mortos e aposentados até o primeiro 
quadrimestre de 2017, para confrontar com 
diagnóstico da COF, cujo relatório é publica-
do em maio.

Com essas informações chegar-se-á a um 
total de possíveis substituições permitidas na 
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), e foi 

Direção do Sindpol/MG e excedentes se reunem com Governo na Cidade Adminitrativa MG

Direção despacha questões administrativas com a Chefia

firmado um compromisso, com os presentes, 
de se convocar um número resultante dessa 
análise, observando entretanto e rigorosa-
mente, os impactos financeiros dessa medi-
da. 

O representante da Seplag disse que es-
tão abertas as negociações e havendo cum-
primento dos acordos de ambas as partes, é 
sim interesse total do Governo convocar o 
maior número possível de excedentes, que 
direito de manifestação é livre, mas que os 
excessos são de responsabilidade daqueles 
que praticam, e que compete ao sindicato e 
aos interessados, adotarem a estratégia que 
entenderem mais eficazes para o alcance de 
suas reivindicações, porém, o Governo tem o 

dever de interpretar a legalidade, a con-
veniência e a oportunidade dos pleitos e 
das manifestações para os mesmos, re-
forçou a informação de que, a situação 
financeira do Estado é desafiadora, e 
mesmo tendo melhoras é preciso cautela 
e planejamento para que o Governo não 
incorra nas vedações da LRF. 

Denilson Martins agradeceu a de-
ferência do Governo em deixar a “por-
ta aberta”, e ajustou outra reunião para 
avaliação de dados para março, o que vai 
anteceder a compilação dos números le-
vantados pela chefia de polícia (DAPP) 
e pela Seplag, sob acompanhamento da 
comissão e do Sindpol/MG.

O presidente do Sindpol/MG Denilson 
Martins, em nome da executiva sindical, 
oficiou no dia 14/02 a Seplag e a Adminis-
tração Superior da Polícia Civil, requeren-
do o pagamento imediato de benefícios re-
tidos e em atraso (promoções, progressões, 
férias prêmio, trintenário, dentre outros). 
O pedido vem reiterando as inúmeras so-
licitações, feitas pela direção, porém, até o 
momento, não atendidas.

A intenção da direção é obter um aten-
dimento mais rápido, face uma sinalização 
positiva do Governo, através do último 
relatório da COF, que autorizou o paga-
mento das promoções e progressões para a 
PCMG. Essa medida evitaria ajuizamento 
de ações, cujo prazo de alcance de êxito, 
seria muito mais amplo.

Sindpol oficia Seplag
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SiNdPol/MG coNTra 
“Pec da MorTe” No dF
Diretoria e caravana de BH participam do movimento 
contra a Reforma da Previdência - PEC 287/2016 

Durante os dias 6, 7 e 8 de fevereiro, 
o Sindpol/MG participou do movimen-
to contra a Reforma da Previdência em      
Brasília, que contou com o apoio da Co-
brapol (Confederação Brasileira de Tra-
balhadores Policiais Civis). Participaram 
do ato policiais civis, federais, rodoviários 
federais, agentes penitenciários e guardas 
municipais de todo o Brasil.

Após protesto pacífico na Câmara dos 
Deputados, policiais civis, federais, rodovi-
ários federais, agentes penitenciários, guar-

das municipais de todo o Brasil solicitaram 
a entrada no local para conversarem com 
os deputados acerca da Reforma da Pre-
vidência – PEC 287/16, que acaba com a 
aposentadoria e direitos dos policiais e dos 
demais operadores da Segurança Pública. 
Porém, não permitiram a entrada dos mes-
mos, que foram recebidos pela Polícia Le-
gislativa com gás lacrimogêneo e spray de 
pimenta.

Segundo o presidente do Sindpol/MG 
Denilson Martins, a mobilização dos poli-

5 - inforMAtivo -sindpol/MG

BRaSÍLia/DF

ciais civis de todo o Brasil continuam. “Es-
tamos articulando e, caso o Governo Fede-
ral não dialogue com a gente, a Paralisação 
Nacional será inevitável”, disse.

A diretoria do Sindpol/MG pede força 
e união de toda a Polícia Civil neste mo-
mento, porque os policiais correm o risco 
de perder direitos adquiridos, com muito 
esforço, caso essa PEC 287/16 passe da 
forma como está, no Congresso Nacional. 
 
     Acesse o site e veja vídeos e fotos!

Direção do Sindpol/MG organiza caravana com Policiais Civis de Minas Gerais e vão à Brasília/DF lutar pelos direitos dos servidores da categoria
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O presidente do Sindpol/MG Denilson 
Martins e a diretoria executiva, estiveram 
presentes no dia 24 de janeiro, no grande ato 
em defesa dos aposentados e contra a PEC 
287/16, que trata da Reforma da Previdên-
cia. O conteúdo da Reforma retira os direitos 
adquiridos e precariza a relação de trabalho, 
dentre outros danos aos aposentados e pen-
sionistas.

Denilson Martins falou acerca da neces-
sidade de toda a categoria do serviço público 
se organizarem contra esse projeto nefasto, 
uma vez que muda as regras atuais, desres-
peitando o direito adquirido, o devido proces-
so legal e também, enfraquece a categoria do 
Serviço Público. Prejudicar e enfraquecer as 
aposentadorias é também precarizar a pres-
tação de serviços de saúde, de segurança, de 
educação, enfim de toda gama de serviço pú-
blico da população, que é quem mais perde e 
paga caro pela ausência desse serviço.

O presidente do Sindpol/MG aproveitou 
a oportunidade e conclamou os presentes a 
fazerem parte do grande ato público, com  

Sindicatos, centrais, associações e demais manifestantes contra a Reforma da Previdência   

uNião Pública  
doS SiNdicaToS
Sindpol na manifestação contra Reforma da Previdência
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paralisação geral, que ocorreu em Brasília, no 
dia 8/2, onde a matéria foi votada. “É impor-
tante que as categorias do funcionalismo não 
permitam esse retrocesso que vai promover 
um desmonte do serviço público e na mes-

ma esteira desta medida flexibilizará a CLT, 
a Reforma trabalhista e a Reforma Sindical, 
que vai jogar por terra todas as conquistas 
dos tempos modernos, pós-Constituição Fe-
deral de 1988.

Entidades avançam e intesificam na luta contra PEC 287

No dia 02/02, na sequência das ações para 
fortalecer e organizar a luta conjunta contra a 
PEC 287/16, que prevê a Reforma da Previdên-
cia, a direção do Sindpol/MG se reuniu com o 

Chefe de Polícia, Dr. João Octacílio, membros 
do Conselho Superior de Polícia e demais di-
rigentes sindicais, para finalizar as estratégias 
que seriam realizadas na semana seguinte, em 

Brasília/DF, na participação dos atos e articula-
ções de entidades de todo país contra o referido 
projeto.

Dr. João Octacílio informou a todos que 
também se fará presente, “pois, essa luta inte-
ressa a todos nós e a organização da Segurança 
Pública do país e não só os trabalhadores do 
sistema, mas também os gestores estão lutando 
firmes nesta direção. Por isso, é importante ter 
critério e estratégia para esta atuação”, afirma.

Denilson Martins disse que é importante 
essa articulação estadual, uma vez que, irá se 
somar a uma organização maior e mais traba-
lhada em âmbito nacional. “Nos encontraremos 
em Brasília/DF no próximo dia 08, pois, somen-
te assim poderemos obter êxito em nossas pre-
tensões”. Acrescentou ainda que a Cobrapol, 
em conjunto com as demais confederações dos 
servidores públicos, centrais sindicais, federa-
ções e entidades em âmbito nacional, já têm 
acúmulo e trabalham amadurecidos neste tema 
e se fortaleceram com a presença do sindicato.
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TraNSParêNcia SiNdical
Sindpol/MG apresenta detalhamento de exercícios 
financeiros para prestação de contas de 2013/2014

O Sindpol/MG realizou no dia 17 de ja-
neiro – conforme prévia convocação,  pu-
blicada no jornal O Tempo, no dia 06/01 
– a Assembleia Geral, onde filiados da ca-
pital e interior, se fizeram presentes para 
apreciarem a prestação de contas dos exer-
cícios de 2013/2014, com projeção para 
2015/2016, até março do ano corrente, fru-
to do esforço concentrado da direção com 
a implantação de novas ferramentas contá-
beis, software licenciado e novo escritório 
de contabilidade, para prover assim, maior 
celeridade aos processos contábeis interno 
na entidade e em suas filiais no interior.

O presidente do Sindpol/MG Denilson 
Martins e o presidente do Conselho Fis-
cal Eder Lauar, explicaram que diante das 
dificuldades encontradas com o episódio 
da greve de 2013 – que de forma peculiar 
paralisou as atividades durante 153 dias – 
daquele ano, para a aprovação do inédito 
projeto de Lei Orgânica da PCMG. Isso 
consumiu todas as atenções em um volume 
muito grande de transações financeiras na 
capital e interior, para custear acampamen-
to, caravanas do interior, campanhas publi-
citárias, elaboração e impressão de material 
gráfico, uma gama de gastos bem superio-
res a capacidade de receita, gerando grave 
endividamento, somados a vários outros 
fenômenos decorrentes de um estado de 
greve e de ruptura com o Governo. Soma-
-se a isso a troca de contador, por motivo de 
falecimento.

Abriram para discussão e votação das 

contas dos exercícios de 2013/2014, que 
foram aprovadas por unanimidade. Foi 
determinado que as mesmas sejam devi-
damente lançadas em livro próprio, arqui-
vadas no cartório e publicadas para apre-
ciação do público em geral.

Conforme determinação do Conselho 
deliberativo, reunidos em 6/1, foi apresen-
tado pelo presidente Denilson Martins e 
pelo diretor administrativo e inspetor José 
Maria de Paula “Cachimbinho”, a conjun-
tura estadual e nacional, na qual está sen-
do imposto aos policiais civis, operadores 
de Segurança Pública e demais servidores 
públicos, o PLP 257/16, na sua forma al-
terada, com o veto presidencial e a PEC 
287/16, Reforma da Previdência, que pro-
duz danos inestimáveis aos direitos previ-
denciários e ao processo de aposentação de 
policiais civis. 

De acordo com Denilson Martins, se 
aprovado, esse projeto poderá promover um 
verdadeiro esvaziamento da Instituição, na 
quebra da paridade, integralidade e perdas 
de massa salarial, no caso dos pensionis-
tas. Desde o fim de dez/16, o Sindpol/MG 
tem acompanhado de perto a tramitação 
dessa matéria e tem repassado a Adminis-
tração da PC, o posicionamento do sindi-
cato, conforme consta nas plataformas de 
comunicação oficiais (site, jornal e diversos 
meios de comunicação).

“É importante que todos os policiais, 
ativos e aposentados, se mantenham mo-
bilizados, pois, a agenda política tem sido 

implementada sobre verdadeiro toque de 
caixa, com uma rapidez jamais vista, com 
sessões plenárias diurnas, noturnas e até 
de madrugada, tudo para que não haja ne-
nhuma manifestação popular das partes e 
segmentos interessados”, afirmou Denilson 
Martins.

O diretor regional zona da Mata e de-
legado Marcelo Armstrong, sugeriu que a 
direção entrasse em contato com a repre-
sentação da PMMG e das Forças Armadas, 
bem como os demais segmentos do serviço 
público, para fortalecer ainda mais o movi-
mento, uma vez que todos estão no mesmo 
“barco” e que a classe política tenta, de for-
ma insensível afundar.

Com a palavra aberta  aos participantes, 
várias propostas e esclarecimentos foram 
encaminhadas, especialmente no sentido 
de viabilizar um Projeto de Lei de iniciativa 
popular, onde se vislumbre a separação das 
massas previdenciárias e políticas públicas 
de assistência social, pois a Previdência 
pública e privada deste país, nunca deu 
prejuízo, muito pelo contrário, sempre deu 
lucro, o que onera e torna o caixa único de-
ficitário são as políticas sociais do Governo 
Federal, com benefício de prestação conti-
nuada e LOAS, que culminam por drenar 
aqueles recursos previstos para o pecúlio 
e Previdência. Proposta está encaminhada 
pelo delegado Joaquim Antônio de Souza, 
diretor regional de Bom Despacho e escri-
vão Ronival Alves Ferreira, diretor regional 
de Brasília de Minas.

Sindpol/MG realiza Assembleia Geral, e diretoria e filiados aprovam prestação de contas de 2013/2014 e planejamento estratégico para 2017
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coNcurSo PeriTo/13
Excedentes se reúnem com direção e Superintendente 
da Polícia Técnico-Científica em busca de convocação

A comissão de representantes dos exceden-
tes do concurso de perito criminal, provimento 
2013, se reuniram, no dia 9 de janeiro, com o 
presidente Denilson Martins e com o Superin-
tendente da Polícia Técnico-Científica, Dr. Sér-
gio de Romariz, no sentido de se intensificar a 
luta, junto ao Governo e Chefia de Polícia, pela 
convocação dos excedentes antes mesmo de se 
expirar o prazo de vigência do certame, que já 
foi prorrogado pelo Governo, e a proibição de 
realização de concursos, previstas no texto da 
PEC 55 (antiga PEC 241), recém promulgada 
no Congresso Nacional.

O presidente Denilson Martins afirmou ser 
do total interesse da direção do Sindpol/MG e 
da PCMG, a recomposição do quadro de peri-
tos em todo o Estado, pois isso contribui pela 
melhora na prestação de serviço da Instituição 
à sociedade, além de agilizar os trabalhos sem a 

indesejável sobrecarga, que sucateia, precariza 
e adoece os parcos efetivos. 

“Antes mesmo da demanda 
dos peritos, a direção do sindi-
cato está encampando na luta 
pela convocação dos exceden-
tes do certame de investigador, 
que também é fundamental 
para a retomada e o fortaleci-
mento da Instituição, na capital 
e interior”, afimar Martins. 

Mormente, com a mudança do cenário jurí-
dico, político e econômico, que além das crises, 
tem o risco de proibição de realização de novos 
concursos para recompor o quadro de efetivo, 
sem falar na debandada da carreira, que optam 
por aposentar, para não se submeterem as novas 
regras que prenunciam serem pioradas com a 
Reforma da Previdência. O exemplo prático do 
benefício à população, com a chegada de no-
vos efetivos, pode ser percebido facilmente, a 
exemplo, da inauguração das Ceflans 3 e 4, no 
1º DP, que só foi possível em razão da chegada 
de novos 1150 investigadores recém empossa-
dos, mais uma luta do Sindpol/MG. O presi-
dente falou que tão logo seja formalmente pro-
vocado, estará levando ao Chefe de Polícia e ao 
Governo do Estado, mais essa demanda.

O superintendente Sérgio Romariz, falou 
da felicidade e gratidão que o mesmo tem com 
o Sindpol/MG, sindicato que é filiado desde o 
tempo de detetive, pois é a entidade que mais 
luta e atua em defesa dos policiais civis e da 
Segurança Pública, independente do cargo que 
ocupam, e que esse reconhecimento é compar-
tilhado por vários membros do Conselho Supe-
rior de Polícia, e que não são poucos os peritos 
e legistas, que em razão dos serviços prestados, 
bem como a qualitativa assistência jurídica, op-
tam por escolherem o Sindpol/MG como enti-
dade para defende-los. Assim, o mesmo agra-
deceu ao presidente Denilson pela gentileza 
da reunião, desejou sorte e sucesso ao Sindpol/
MG, em suas empreitadas, principalmente no 
projeto de reestruturação da matriz remunera-
tória entre investigadores, peritos e legistas, to-
dos de 3º grau, carreira típica de Estado, ambos 
de níveis de complexidade de atribuições essen-
ciais ao fortalecimento da PCMG.

ReMoÇÕeS

A Administração Superior da PCMG 
respondeu o ofício do Sindpol/MG (30/11), 
que pede informações sobre uma possível 
publicação de edital de remoção, em razão 
das designações de 126 novos investigado-
res, do certame de 2014. Conforme a Chefia 
de Polícia, um novo edital de remoção não 
será publicado, porque essas vagas são rema-
nescentes, assim, os servidores inscritos no 
edital anterior seriam contemplados.

aquiSiÇão De aRMaS

A Superintendente de Planejamento, Ges-
tão e Finanças e o Diretor de Material Bélico 
informaram que desde Dez/16, está disponível 
na Intranet o Sistema de Controle de Armas, 
Munições e Material Bélico – SICAMB. O Po-
licial Civil, ativo ou inativo, interessado em ad-
quirir arma de fogo, colete balístico ou munição, 
de uso permitido ou restrito, mediante plano de 
aquisição permanente estabelecido com os fa-
bricantes, deverá fazer a inscrição pela intranet.

FiLiaDo agRaDece

O investigador e filiado do Sindpol/
MG, Adriano de Sá Rocha, lotado na Cen-
tral de Flagrantes da Polícia Civil – CE-
FLAN I, em Belo Horizonte, agradece ao 
departamento jurídico por toda presteza, 
agilidade e atenção com que sempre foi 
atendido. O mesmo ressalta que, o setor é 
de extrema importância para todos os po-
licias civis, tendo em vista, o sucesso em 
100% de suas demandas.

notaS SinDPoL

Diretoria e excedentes do Concurso de Perito Criminal em reunião na Sede do Sindpol/MG
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adM SuPerior
Sindicato despacha demandas da 
categoria com chefia da PCMG

O presidente do Sindpol/MG Denilson 
Martins e o diretor regional do Norte de Mi-
nas, Enmerson Mota, se reuniram e despa-
charam no dia 10 de Janeiro, com o Chefe de 
Polícia, Dr. João Otacílio, o Chefe-Adjunto, 
Raimundo Nonato e o Superintendente de 
Integração de Polícia Judiciária, Luiz Flávio 
Cortart, as questões de transferência, calen-
dário de promoções, promoções por tempo 
de serviço (todas em atraso), na forma e dis-
cussões já realizadas com a Seplag, e também 
sobre a posição do Sindpol/MG e demais en-
tidades vinculadas, no tocante a luta contra a 
Reforma da Previdência, que quebra o direito 
da aposentadoria e pensão diferenciada de po-
liciais civis.

Os dirigentes sindicais falaram acerca da 
caravana, que foi realizada entre os dias 6 a 8 
de fevereiro, em Brasília, dos policiais e diri-
gentes que estavam presentes, e da importân-
cia e necessidade da participação da Adminis-
tração Superior da PC nessa tratativa, pois ela 
interessa a todos. 

O presidente esclareceu ao Chefe, e aos 
demais presentes, que a derrubada do veto ao 
PLP 257/16, no caso de Minas Gerais, im-
porta em pelo menos o não pagamento por 3 
anos, de pelo menos R$ 3 bilhões ao mês, o 
que em muito ajudaria no caixa, para regula-
rizar pagamentos do funcionalismo público e 
os benefícios previstos no crescimento vegeta-
tivo da folha (promoções, progressões, gratifi-
cações etc., sem falar na possibilidade finan-
ceira para a realização de concurso público e 
demais pauta reivindicatória, como a pauta do 
Sindpol/MG, equiparação entre “investiga-
dores e peritos”), logo, e não é por acaso, e 

nem por qualquer coisa que estamos lutando, 
é para manter vivo o direito e a possibilida-
de de lutar e obter reais resultados, afirmou           
Denilson Martins.

O chefe Dr. João Otacílio disse que está 
acompanhando atentamente todas essas tra-
tativas, e que também esteve em Brasília, no 
mês passado, juntamente com o secretário 
de Segurança Pública, Dr.  Sérgio  Barbosa 
Menezes, e que o Sindpol/MG está no seu 
papel, cobrando, reivindicando e defenden-
do a categoria, e que, a Chefia de Polícia, no 
exercício de sua função e na garantia do ple-
no funcionamento, não dificultará a ativida-
de sindical, até porque tudo está previsto no 
texto da Constituição Federal, e que as portas 
da Administração Superior, como sempre, es-
tarão abertas para profícuo diálogo e soluções 
das demandas que estão ao seu alcance, en-
tretanto é importante aos dirigentes observa-
rem a fiel obediência aos dispositivos legais e 
não ocorrência de excessos irreversíveis, mas 
que toda luta classista deve ser respeitada. 
Inclusive ele mesmo já está agendando sua 
participação nessa mesma data para o Fórum 
de debate, em Brasília, com os demais Chefes 
de Polícia e secretários de segurança, dado a 
gravidade e a importância dessa matéria.

O presidente Denilson Martins agradeceu 
a compreensão e a colaboração do Chefe de 
Polícia e se comprometeu, até o começo do 
mês de fevereiro, encaminhar a relação dos 
policiais civis e servidores administrativos, 
que participarão da caravana, sob responsabi-
lidade do Sindpol/MG, para o necessário abo-
no de ponto, por participação de atividade de 
interesse Institucional da categoria policial.

Sindpol/MG se reúne com Chefe de Polícia, Chefe Adjunto e Superintendente da Polícia Judiciária 

No dia 10/01, o presidente do Sin-
dpol/MG Denilson Martins, despachou 
com secretário-adjunto da Secretária 
de Estado da Administração Prisional 
(SEAP), Dr. Robson Lucas Silva, a de-
manda dos policiais civis de Ituiutaba, 
no Triângulo Mineiro, para que a nova 
secretaria assuma, em caráter emergen-
cial, o encargo de escoltas e custódia 
prisional impropriamente exercido pelos 
policiais civis daquela regional.

O assunto foi levantado na inspeção 
sindical, realizada pela direção, no úl-
timo dia 29/11/2016. E esse desvio de 
finalidade e função tem comprometido 
muito a prestação do serviço finalístico 
da Polícia Civil, que é investigação cri-
minal.

Dr. Robson Silva, agradeceu a visita  
do Sindpol/MG, reconheceu as limi-
tações do momento, mas estará empe-
nhado para atender a demanda, regula-
rizando a prestação de serviço de ambas 
as Corporações. Ele afirmou que tem o 
compromisso com a Polícia Civil e com 
o Sindpol/MG, cujo o trabalho de parce-
ria acompanha desde a sua participação 
com o AGE, e como secretário-adjunto 
de Defesa Social, cargo que ocupou 
quando das discussões da Lei Orgânica, 
em 2012 e 2013. Ele disse que irá pes-
soalmente acompanhar essa tratativa, e 
dará resposta ao sindicato e a Adminis-
tração da Polícia, o mais breve possível.

Denilson Martins agradeceu o aten-
dimento e a competência do secretá-
rio, que sempre destinou nas soluções 
das demandas a que lhe foi apresenta-
da em todos os cargos que ocupou no 
atendimento à Polícia Civil. Solicitou 
novamente a especial atenção, uma vez 
que a região de Ituiutaba já padece pe-
las próprias limitações geográfica, e pela 
escassez de efetivo, e mais esse encargo 
compromete a prestação de serviço da 
Polícia Judiciária.

Denilson Martins e secretário-adjunto   
da (SEAP), Dr. Robson Lucas Silva

PC de Ituiutaba 
contra custódia e 
escolta de presos
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ProMoçõeS 
eM aTraSo 
Sindpol/MG aciona Seplag e Chefia de 
Polícia para regularização de benefício

Em razão de mais um atraso no processo de 
promoções por tempo de serviço, merecimen-
to e antiguidade, a direção do Sindpol/MG tem 
buscado, antes de judicializar a matéria (o que 
seria mais demorado), a solução rápida, ainda 
na seara administrativa, e nesse sentido, no dia 
9 de janeiro, e também no dia 10/01, cuidou 
de despachar sobre esse assunto, na Seplag 
e também com a Administração Superior da 
PCMG, considerando que o assunto envolve 
essas duas instâncias administrativas.

O presidente Denilson Martins e o diretor 
jurídico do Sindpol/MG Geraldo Chaves, pon-
deraram com a Administração, que não obstan-
te os prejuízos e também o mal-estar causado 
com o atraso e parcelamento dos pagamentos, 
já há mais de 1 ano, esse atraso nas promoções 
agrava ainda mais a crise na PCMG, e se uma 
solução não for dada a contento, tornar-se-
-á insustentável as relações de trabalho, pois 
noutra Instituição, a PMMG, o referido bene-
fício se encontra em regularidade.

Em diálogo com a chefe de gabinete da 
Seplag, Dra. Lígia Pereira, a mesma se com-
prometeu em viabilizar a solução na maior bre-
vidade possível e informar a categoria, a mes-
ma reforçou que realmente é grave a situação 

financeira do Estado, mas que esses benefícios 
estão previstos na lei específica e no orçamen-
to, e a despeito de impactarem no crescimento 
vegetativo da folha, deverão ser regularizados. 
Ela disse também que entrará em contato com 
a Administração Superior da PCMG para ali-
nhar o melhor caminho para esse fim.

Denilson Martins e diretor do jurídico, Geraldo Chaves com a Chefia na Cidade Administrativa

Diretor do Sul de Minas recebe título 
de cidadão honorário em Itamonte/MG

Márcio Araújo é 
homenageado

O diretor regional Sul de Minas e po-
licial civil, Márcio Araújo da Silva, rece-
beu o título de cidadão honorário, no dia 
29/12/16, na Câmara Municipal de Ita-
monte – MG, pelos relevantes serviços 
prestados à sociedade no exercício das 
suas atividade como policial civil, no mu-
nicípio.

Ele foi elogiado pela apuração de todos 
os casos de homicídio, entre outros crimes 
contra o Patrimônio, levando mais segu-
rança à população. Araújo, ficou agradeci-
do e muito honrado com o título recebido, 
“sendo de grande valia para o seu engran-
decimento profissional o reconhecimen-
to da sociedade pelos serviços prestados 
pelos operadores de Segurança Pública, 
em especial, os da Polícia Civil de Minas 
Gerais”.

Estiveram presentes na solenidade 
várias autoridades, como o presidente da 
Ordem dos Advogados do Brasil – subse-
ção Itamonte (OAB-MG), comandante do 
destacamento da PMMG de Itamonte, ex-
-prefeitos e público em geral. No mesmo 
ato, foram também homenageados PM’s 
lotados em Itamonte/MG.

5º Dia útil
A direção do Sindpol/MG, que havia 

ingressado com Ação Coletiva para os 
seus filiados receberem no 5º (quinto) 
dia útil, em 25/5/2016, conseguiu limi-
nar favorável, em 16/12/2016, a qual 
fora publicada no Diário Oficial, para os 
devidos efeitos em 29/12/2016. Porém, 
em análise do Tribunal de Justiça de Mi-
nas Gerais (TJMG), a mesma liminar, 
de primeira instância, teve seus efeitos 
suspensos por uma desembargadora do 
TJMG. 

 O Sindpol/MG continuará ba-
talhando e interpondo todos os recursos 
cabíveis para o alcance de seu fim, que é 
o de que todos os policiais civis recebam 
até o 5º (quinto) dia útil.
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Importantes representantes da Segurança Pública de Minas Gerais foram a Assembleia Legislativa debater contra o PLP 257/16 do Governo Temer  

MoviMeNTo da 
SeGuraNça Pública

A direção do Sindpol/MG, juntamente com 
demais entidades de classe, que representam a 
Segurança Pública de Minas, participaram ati-
vamente da paralisação da Segurança Pública, 
durante todo dia 20/12, contra o PLP 257/16. 
Estiveram presentes policiais civis, militares, 
bombeiros militares, agentes penitenciários e 
socioeducativos, com indicativo de greve geral 
caso o PLP 257 fosse aprovado como estava na 
Câmara dos Deputados.

Os dirigentes sindicais mobilizaram todas 
as categorias da Segurança Pública e caminha-
ram da Praça da Assembleia até a Praça da Li-
berdade, em seguida fizeram um abraço sim-
bólico no prédio onde está localizado o Copom 
e a Cepolc. Durante toda a tarde ficaram em 
contato com Brasília, articulando na Câmara 
dos Deputados pela retirada de parte do texto 
que prejudicaria os servidores públicos.

Após muita pressão das Polícias Civil, Mi-
litar, Corpo de Bombeiros, Agentes Penitenci-
ários e Socioeducativos, os deputados federais 
votaram pela retirada de parte do texto que 
prejudicaria os servidores públicos estaduais, 
foram 296 votos favoráveis, 12 contrários e 
três abstenções, dessa forma os parlamentares 
aprovaram a nova versão do projeto de rene-

Minas pressiona Câmara dos Deputados, que retira do 
PLP 257/16 pacotão da maldade do Governo Temer

ofício
A direção do Sindpol/MG se reuniu 

no dia 19/12 e deliberou sobre a posição 
a ser tomada diante da nova votação do 
PLP 257/16, que foi modificado no se-
nado, resgatando medidas extremamente 
nocivas ao conjunto do funcionalismo 
público, em especial a Polícia Civil.

O refinanciamento das dívidas dos 
Estados deve ser feito pela União, sem 
contudo impor condições que retire di-
reitos, garantias e benefícios do funcio-
nário público.

A direção do Sindpol/MG protoco-
lizou no gabinete do governador e tam-
bém, despachou com a chefia de polícia 
o ofício que pede a retirada da Polícia Ci-
vil das regras do PLP 257/16, deixando 
claro as razões de uma possível greve ge-
ral, caso o Governo não reveja o seu po-
sicionamento ou se comprometa em não 
aplicar tais regras para a categoria. 

gociação de dívidas dos estados com a União 
(PLP 257/16), sem as contrapartidas estabe-
lecidas pelo Governo do presidente Michel 
Temer, que previa congelar os salários dos ser-
vidores públicos estaduais e aumentar a con-
tribuição previdenciária de 11% para 14%. A 
mudança só foi possível após pressão da Segu-
rança Pública de Minas Gerais.

O presidente do Sindpol/MG Denilson 
Martins, falou da importância da união de 
toda a categoria Polícia Civil. “Vencemos mais 
uma batalha, precisamos que retirem a Polí-
cia Civil do texto da PEC 287/16, que trata 
da Reforma da Previdência. Vamos continuar 
mobilizados e pressionando Brasília. Foi im-
portante essa união de todos os Operadores 
da Segurança Pública, que saem todos os dias 
de casa para cuidar da sociedade, merecemos 
respeito. Conseguimos a retirada de uma par-
te importante do PLP 257/16, que congelaria 
nossos salários, promoções e aumentaria a 
contribuição previdenciária, mas é necessário 
que continuemos mobilizados.”, afirmou.

Interior - As subsedes do Sindpol/MG, no 
interior, também se mobilizaram. Os policiais 
civis continuam atentos para as próximas con-
vocações de paralisações em todo o Brasil.
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PlaNo de aquiSição 
de arMaS da PcMG
Filiados podem realizar o procedimento no Sindpol/MG

O diretor administrativo José Maria de Paula participa de reunião na Cidade Administrativa para a apresentação do Plano de Aquisição de Armas PCMG
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A diretoria do Sindpol/MG participou, no 
dia 16/12, na Cidade Administrativa, de mais 
uma apresentação acerca do Plano de Aquisi-
ção de Armas da PCMG, que já está disponí-
vel em sua intranet.

O Policial Civil, ativo ou inativo, interessa-
do em adquirir arma de fogo, colete balístico 
ou munição, de uso permitido ou restrito, me-
diante plano de aquisição permanente estabe-
lecido com os fabricantes, deverá efetuar a sua 
inscrição no SICAMB, a partir de 14/12/2016 
até período indeterminado.

Os policiais inativos interessados em se 
inscrever poderão acessar o SICAMB nas se-
guintes Unidades:

Delegacias de Polícia do interior;
Sedes de Departamentos ou Delegacias 

Regionais;
Diretoria de Material Bélico (Cidade Ad-

ministrativa, Prédio Minas, 4º andar).
Cumpre ressaltar que a documentação 

necessária será enviada de modo online, no 
próprio Sistema. Portanto, o policial inativo, ao 
se dirigir à Unidade Policial, já deve estar de 
posse da documentação digitalizada.

Destaque-se que não poderão participar do 
plano de aquisição o Policial Civil que ainda 

não tenha completado o prazo de estágio pro-
batório previsto no art. 87 da Lei Orgânica da 
PCMG.

Os demais requisitos necessários para a 
participação estão dispostos na Resolução 
nº 7.886, de 17 de novembro de 2016, sen-
do que juntamente com a disponibilização do 
SICAMB será publicada Instrução Normativa 
contendo orientações sobre o procedimento. 
O passo a passo para a aquisição de arma de 
fogo está disponível no site do Sindpol/MG.

Aquisição pelo sindicAto

O Sindpol/MG, que muito batalhou so-
licitando a PCMG esse tipo de parceria, in-
forma os seus filiados, que tiverem interesse 
em adquirir sua arma através desse Plano de 
Aquisição de Armas da Polícia Civil de Minas 
Gerais, que podem realizar o procedimento na 
sede própria do Sindpol/MG, basta procurar a 
gerente de marketing Lilian Mara pessoalmen-
te (lembrando que para isso é necessário estar 
com todos os documentos exigidos no passo a 
passo disponibilizado no site do Sindpol/MG) 
ou através do 2138-9898 (para mais esclareci-
mentos).

SinDicato SoLiDáRio
A diretoria do Sindpol/MG recebeu 

no dia 22/12/16, a família da nossa filia-
da Ana Paula Correia Paizano de Aguiar, 
juntamente com seu filho, que sofre de 
doença rara, mas que tem recebido apoio 
dos colegas e do sindicato.

Graças a campanha solidária, reali-
zada nas redes sociais, Ana Paula con-
seguiu, finalmente, os recursos para a 
realização de um tratamento e cirurgia 
do seu filho. A diretoria do Sindpol/MG 
também apoia essa campanha.

Sucesso e que ocorra tudo bem no 
tratamento, do filho da nossa filiada, são 
os votos de toda a família Sindpol/MG.
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