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PROTESTO
E LUTA

Entidades de classe batalham pelo
pagamento no 5º dia útil e 13º salário
tamara corrêa

Benito Urbina “Chileno”

AÇÕES CONTRA A
PEC 06/2019
O Sindpol/MG tem unido forças com a
Confederação Brasileira de Trabalhadores
Policiais Civis (Cobrapol), União dos Policiais do Brasil (UPB) e demais sindicatos
de Polícia do país contra o texto da PEC
06/2019 (Reforma da Previdência), que é
prejudicial aos policiais civis.
O sindicato já realizou atos no Aeroporto
Internacional Tancredo Neves (Confins)
e em Brasília.

PÁGINA 10

DEMANDAS PCMG
Sindpol/MG se reuniu com o chefe-adjunto da Polícia Civil Dr. Joaquim
Francisco Neto e Silva, para apresentar
e despachar as demandas urgentes da categoria.
Operadores da Segurança Pública manifestaram, no dia 22/02, cobrando uma resposta do Governo

PÁGINA 7

PÁGINAS 8 E 9
Tamara Corrêa

POSSE DOS DIRETORES
DO INTERIOR
O Sindpol/MG realizou a posse da diretoria do interior, chapa ‘Segurança Pública
Segura’, regional de Governador Valadares;
‘Vanguarda Sindical Norte Mineira’, regional
de Montes Claros; ‘Valorização e Dignidade’,
regional de Pouso Alegre; e a chapa ‘Renovação Participativa’, regional de Juiz de Fora.

PÁGINA 11

FÉRIAS-PRÊMIO
O Sindpol/MG se reuniu no dia
23/04 com o Sindpecri/MG, o Sindep/
MG, o Sindepominas e com o deputado estadual delegado Heli Grilo, para
discutirem sobre as férias-prêmio dos
policiais civis que se aposentaram a partir de 2016 e ainda não receberam as
mesmas, que podem ser convertidas em
espécie no ato da aposentadoria.

PÁGINA 12
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PALAVRA DO PRESIDENTE

O ano de 2019 será de muita luta para
garantirmos os nossos direitos conquistados com muito sacrifício.
Iniciamos o ano sem o recebimento do
13º salário, após um governo desastroso
de Fernando Pimentel (PT), que parcelou
nossos salários, não fez a recomposição das
perdas inflacionárias etc. Ficamos sem esperanças com o novo governador Romeu
Zema (Novo) que, através da imprensa,
anunciou, em um primeiro momento, que
não sabia quando pagaria o 13º dos servidores públicos. Após muita pressão e manifestações logo no início do ano, Zema anunciou o parcelamento em 11 vezes, depois

www.sindpolmg.org.br

fez um outro anuncio informando a todos que
quem recebia até R$ 8,9 mil receberia parcelado até julho, acima desse valor receberiam
de 11 vezes, iniciando em fevereiro.
Mas o governo comete o mesmo erro da
gestão anterior, realiza os anúncios através da
imprensa, ao invés de se reunir com as entidades de classe que representam cada categoria
do serviço público mineiro.
O sindicato vem recebendo centenas de
telefonemas, e-mails de posicionamentos
contrários da categoria em relação à forma de
pagamento, deixando claro que o sentimento
dos valorosos policiais em relação ao novo governo Zema é que o mesmo desrespeita, desvaloriza e trata de forma secundária os mesmos.
O Sindpol/MG sempre teve e tem um
grande respeito pelos Poderes Legislativo e
Judiciário do Estado de Minas Gerais, mas
não podemos deixar de lembrar à população
mineira, de que esses dois Poderes recebem
seus salários em dia e já receberam o seu 13º.
Lembramos ainda que como os integrantes
dos Poderes citados acima, também os operadores de Segurança Pública tem obrigações
com a manutenção de suas famílias (alimen-

www.facebook.com/sindpolmgpc

tação, escola, Cemig, Copasa, farmácia etc).
Grande parte dos policiais aposentados, em
razão de suas atividades exercidas, muitos
estão debilitados fisicamente, mentalmente
e um percentual relevante de seus salários
são usados para pagamentos de planos de
saúde e remédios.
Não é justo que os operadores de segurança, que exerceram e exercem uma função altamente perigosa (tanto do ponto de
vista psicológico, emocional, quanto físico)
sejam tratados de forma desigual em relação
ao tratamento dado a outros Poderes.
REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Uma outra luta na qual o Sindpol/MG
está atento e trabalhando em conjunto com
outros sindicatos de polícia do Brasil é sobre
a PEC 06/2019 - Reforma da Previdência.
Vamos batalhar para garantir a nossa aposentadoria especial, a paridade e a integralidade.
José Maria de Paula “Cachimbinho”,
Presidente do Sindicato dos Servidores
da Polícia Civil de Minas Gerais

31 98527-0034
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8 DE MARÇO
comemoração
ao dia da Mulher
tamara corrêa

Sindicato fez diversas homenagens

Dia da mulher é todo dia, mas essa data é importante para levar a sociedade a diversas discussões
“O vice-presidente Marcelo Armstrong parabenizou as mulheres pelo seu dia, falou um
pouco sobre as homenageadas e enfatizou a
importância das mulheres na sociedade.
Margareth Dionísia, diretora de assuntos
da mulher, ponderou acerca das duplas e triplas jornadas de trabalho das mulheres.
HOMENAGENS

A primeira homenageada foi a delegada geBenito Urbina “Chileno”

Em comemoração ao Dia Internacional da
Mulher o Sindpol/MG realizou, no dia 8/3,
um Café da Tarde em comemoração à essa
data especial, uma forma de homenagear as
policiais civis e colaboradoras.
“Sabemos que o dia da mulher é todo dia,
mas essa data é importante para levar a sociedade a diversas discussões sobre o empoderamento feminino, a questão do feminicídio
igualdade de genêro etc”, disse o presidente
do Sindpol/MG José Maria de Paula .

A colaboradora do Sindpol/ MG Rosimar de Lourdes Ozório foi uma das homenageadas especiais

ral Dra. Letícia Gamboge, que está há 23 anos
na Polícia Civil. Graduada em Direito pela
Universidade Federal de Minas Gerais, delegada geral da Polícia Civil, especialização em
estudos de criminalidade e segurança pública
e doutoranda em Ciências Jurídicas e Sociais.
É ocupante do cargo de delegada geral de polícia e tem experiência na área de direito, com
ênfase em direito penal e processual penal,
atuando principalmente nos seguintes temas:
prevenção criminal, facilitação do diálogo,
direito e mediação de conflitos, direito administrativo, licitações, contratos, orçamento e
finanças públicas. Foi delegada de polícia em
Varginha, divisão de tóxicos e entorpecentes,
delegacia adida ao Juizado Especial Criminal
e Corregedoria da Polícia Civil. Foi coordenadora de apoio da Superintendência de Investigação e Polícia Judiciária e Superintendente
de Planejamento, Gestão e Finanças. Atualmente é professora titular da Faculdade Batista de Minas Gerais, da Academia de Polícia
Civil e diretora do Instituto de Identificação.
A segunda homenageada foi a investigadora de polícia classe especial Geny José Cirino,
que está na Polícia Civil desde 1986, sendo
designada para trabalhar na regional de Curvelo, onde ficou até janeiro de 1988, quando
foi transferida para a divisão de tóxicos/departamento de investigações. Na delegacia de
tóxicos, que atualmente é a narcóticos, trabalhou de 1988 à 1989, quando foi para a divisão de crimes contra o patrimônio/ delegacia
especializada de furtos e roubos, mais conhecida como Kilo Zero. Se destacou no setor administrativo, onde prestou serviços até o ano
de 2010, quando se aposentou. Atualmente
faz parte de um grupo de policiais da ativa,
aposentados e ex-policiais, Kilo Zero e amigos,
que tem por lema “nós cuidamos dos nossos”.
E a terceira homenageada foi uma colaboradora do Sindpol/MG, onde foi realizado um
sorteio com todos os nomes das colaboradoras
do sindicato, e a vencedora deste sorteio foi
a Rosimar de Lourdes Ozório, que está conosco desde 2007. Rosimar é carinhosamente chamada por todos de Rose, ela entrou no
sindicato em 2007, como auxiliar de serviços
gerais, e devido ao seu bom desempenho e dedicação, em 2009, foi promovida para o cargo de recepcionista e em 2012 foi promovida
novamente, agora para o cargo de auxiliar de
escritório, onde ela dá o suporte administrativo ao departamento jurídico. “Queremos dizer
a todas as colaboradoras que esta homenagem
também é para vocês, que estão aqui todos os
dias nos ajudando a crescer este sindicato”.
“Antes de encerrar a minha fala, gostaria
de ler essa mensagem: “Mulher! Com seu jeito especial de ser, você é exemplo de amor,
perseverança, coragem, determinação e inteligência. Parabéns pelo seu dia!”, disse Margareth Dionísia.
Cada umas das homenageadas agradeceram ao Sindpol/MG pelas felicitações e desejaram também a todas as mulheres um feliz
Dia da Mulher.
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SINDPOL

protocola
ofício à Casa de Custódia
Documento foi protocolizado ao diretor da Casa do Policial
O presidente do Sindpol/MG José Maria
de Paula “Cachimbinho”, protocolou um oficio ao diretor da Casa de Custódia do Policial
Civil de Minas Gerais, Dr. Walter do Rosário
Souza Felisberto, solicitando esclarecimentos sobre alegações do Ministério Público
contra a administração.
De acordo com a manifestação dos representantes do Ministério Público Estadual, que fazem parte do GAECO (Grupo de
Atuação Especial ao Crime Organizado) de
Uberlândia, a Casa de Custódia da PCMG
não tem nenhum controle sobre os seus detentos, que utilizam telefones celulares livremente, dentre outras irregularidades.
Estas alegações foram usadas pelos promotores do GAECO, para sustentar o pedido
de condução do policial civil, para um presídio federal, desconsiderando o art. 133 da
Lei Estadual nº 5.406/69 (Lei Orgânica da
Polícia Civil de Minas Gerais), que estabe-

lece que “a prisão do policial civil obedecerá
às prescrições da legislação sobre prisão especial”.
Devido a esses argumentos a direção do
Sindpol/MG solicitou esclarecimentos com o
intuito de derruir todas as alegações ministeriais (GAECO), que está atribuída ao diretor
da Casa do Policial, e as responsabilidades
por suposto descumprimento dos requisitos
que garantem a existência e manutenção da
Casa de Custódia.
Em resposta ao Sindpol/MG, o diretor da
Casa do Policial Dr. Walter do Rosário, disse
que a Casa de Custódia segue todas as determinações legais, aciona com frequência a
Superintendência de Investigações e Polícia
Judiciária para vistoriar os custodiados e a
carceragem, são orientados e fiscalizados pela
Corregedoria Geral da Polícia Civil, e que as
Leis e normas são cumpridas rigorosamente.
Walter também enviou uma cópia da res-

posta ao sindicato para o Chefe de
Polícia Dr. Wagner Pinto de Souza, o
Corregedor Geral Luiz Carlos Ferreira,
a Superintendente de Investigações e
Polícia Judiciária Dr. Ana Cláudia Perry,
a Coordenadora do Núcleo de Gestão
Prisional, ao Juiz da Vara de Execuções
Penais, aos Defensores da Vara de Execuções Penais e Promotores da Vara
de Execuções Penais, a Associação dos
Delegados (Adepol/MG) e ao Sindicato
dos Delegados (Sindepominas).
Ao ler a reposta do diretor Walter, o
presidente do sindicato José Maria, disse que é notável que a Casa do Policial
tem capacidade para receber seus presos e a administração não é negligente
em relação as Leis e as normas a serem
cumpridas.
O ofício e a resposta podem ser lidos na
íntegra no site do Sindpol/MG.

NOTAS SINDPOL
REINAUGURAÇÃO
DE DELEGACIA
A pedido de José Maria de Paula
“Cachimbinho”, presidente do Sindpol/
MG, o diretor de assuntos do interior
Mario Antônio dos Santos e o assessor
jurídico Marcelo Bambirra, participaram no dia 12/03, da reinauguração da
delegacia de Paraopeba, que é jurisdicionada ao departamento de Sete Lagoas.
A delegacia antes funcionava juntamente com o sistema prisional, porém
em fevereiro de 2018 o presídio foi desativado e a delegacia ampliada, passando a ter o sistema de identificação, Ciretran e a ampliação do pátio de vistoria
Várias autoridades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário também
participaram
da
solenidade.

ZONA DA MATA – SINDPOLMG FECHA
PARCERIA COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
Em decorrência do aumento da demanda em defesa dos filiados na região
da Zona da Mata, a direção do Sindpol/
MG celebrou, no dia 10/01, o convênio e
parceria com os escritórios de advocacia
Schlittler & Valssis Advogados Associados
e Antunes e Pacheco Serviços LTDA-ME.
Esta nova ação da gestão sindical
visa oferecer maior excelência e qualidade na prestação de serviços jurídicos aos nossos filiados daquela região.
O presidente do Sindpol/MG José
Maria de Paula “Cachimbinho” e o
vice-presidente Marcelo Armstrong
destacaram a importância dessa parceria para melhorar o atendimento das
demandas dos filiados daquela região.

O escritório Antunes e Pacheco
Serviços LTDA-ME irá atender os
municípios de Muriaé, Leopoldina,
Ubá, Viçosa e região delimitada em
um raio de até 200 km. Já o escritório
Schlittler & Valssis Advogados Associados atenderá os municípios de Juiz
de Fora, Barbacena, São João Del
Rei, Conselheiro Lafaiete e região
delimitada em um raio de até 200 km.
Os filiados do Sindpol/MG da
região da Zona da Mata que precisarem de atendimento deverão
entrar em contato com a Subsede
do sindicato em Juiz de Fora, para
que o mesmo faça esse agendamento com os escritórios conveniados.
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9ºCAFÉ da Manhã
TAMARA CORRÊA

Evento contou com a empresa Valem que explicou
sobre a nova parceria com o Sindpol/MG

A Valem falou das vantagens e benefícios da parceria com o Sindpol/MG para planos de saúde Unimed-BH exclusivos para filiados
O Sindpol/MG promoveu no dia 14/02 o
seu 9º Café da Manhã para os filiados. Neste
Café o sindicato contou com a presença da
Valem, que explicou aos presentes as vantagens e benefícios da parceria com o Sindpol/
MG para planos de saúde Unimed-BH.
“O Café da Manhã nos aproxima dos filiados, é momento de reencontrarmos amigos,
nos dá a oportunidade de falar da atuação
do sindicato, apesar que toda a atuação é divulgada em nossos canais de comunicação”,
afirmou o presidente do Sindpol/MG, José
Maria de Paula.

O presidente do Sindpol/MG falou também sobre as Manifestações da Segurança
Pública, que ocorrerá ao longo de 2019. “É
importante que todos participem, essas manifestações contarão com a presença de policiais civis, militares, bombeiros militares,
agentes penitenciários e socioeducativos.
Estamos lutando pela garantia de nossos direitos, de receber no 5º dia útil e o nosso 13º
salário”, ponderou José Maria.
O vice-presidente do Sindpol/MG Marcelo Armstrong falou a respeito do plano de
saúde Unimed-BH. “Por enquanto será ape-

nas em BH e região metropolitana, mas futuramente pretendemos expandir por todo o
Estado”, disse.
Os consultores da Valem estiveram presentes no Café da Manhã, tiraram dúvidas,
explicaram como é o plano de saúde. Alguns
filiados aderiram ao plano outros aproveitaram a oportunidade para se filiarem ao Sindpol/MG. Para saber mais sobre o plano de
saúde Unimed-BH, procure o Sindpol/MG
ou entre em contato com a Valem: (31) 3249
3000 (BH e região) ou 0800 033 6000 (demais localidades).

PLANOS DE SAÚDE UNIMED-BH COM
PREÇO E CONDIÇÕES EXCLUSIVAS
O Sindpol/MG, em parceria com a em- para você e sua família.
. Atendimento nacional para urgências
presa Valem, oferece vantagens exclusivas
e
emergências.
para seus sindicalizados e familiares: pla. Maior e melhor rede credenciada de
nos de saúde com a qualidade Unimedserviços
de saúde do Estado.
-BH, preços e condições diferenciadas.
Para saber mais, procure o Sindpol/MG
ou entre em contato com a Valem: (31)
CONFIRA:
3249 3000 (BH e região) ou 0800 033 6000
. Planos com descontos* de até 40% (demais localidades). Se preferir, faça uma

simulação em www.valem.com.br
*O percentual de desconto pode variar de acordo com o local de residência,
produto, acomodação e faixa etária do
plano contratado.
**Para mais entre em contato com a
empresa Valem ou com o Sindpol/MG.
APROVEITE!
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JUDICIÁRIO frustra a
expectativa dos policiais civis
Mandado de segurança coletivo impetrado pelo sindicato
Polícia Civil, em sua totalidade, também têm
obrigações com seus familiares, ou seja, alimentação, farmácia, ensino, saúde, quitação
de empréstimos feitos pelos mesmos, em razão do não recebimento do salário em dia e
o 13º salário, ou “somos cidadãos de segunda
categoria?”.
Temos um grande respeito pelos Poderes
constituídos, mas lembramos aos mesmos que
somos nós que, em razão da profissão, damos
a vida em defesa do cidadão de bem do Estado
de Minas Gerais. E, além disso, somos nós,
juntamente com as demais forças policiais e
com os Poderes, que mantemos a ordem so-

cial, junto com os demais Poderes, para que
Minas tenha o mínimo de governabilidade.
O jurídico do Sindpol/MG está atento e
acompanhando o trâmite da ação coletiva em
questão, pois ainda haverá o julgamento do
mérito.
Mesmo com a negativa, o Sindpol/MG espera que a justiça seja feita a favor dos bravos
policiais civis de Minas.
Conclamamos a categoria que se mantenham em alerta e mobilizada para as futuras
convocações, porque sem dúvida será um ano
de muita luta, sacrifício e de coragem de todos. (Matéria publicada no dia 17/01)

Tamara Corrêa

O desembargador Caetano Levi Lopes, indeferiu, a liminar (tutela de urgência – numeração única: 0011080-60.2019.8.13.0000)
em desfavor ao mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindpol/MG, no qual cobra
o direito constitucional, do 13º salário – referência 2018. Posicionamento este que frustra
todos os policiais civis, pois é um direito líquido e certo.
O que mais causa indignação é que os Poderes Judiciário e Legislativo já receberam os
seus salários integrais e o 13º salário. Lembramos aos digníssimos Poderes Judiciário,
Legislativo e a sociedade, que os membros da

Entidades de classe conseguiram em fevereiro de 2019, via deputado sargento Rodrigues, emenda orçamentária para o Hospital da PCMG

Emenda orçamentária para o Hospital
da Polícia Civil de Minas Gerais
Em outubro do ano passado, a direção
do Sindpol/MG, juntamente com outras entidades de classe da Polícia Civil de Minas
Gerais, enviaram um ofício ao deputado estadual Sargento Rodrigues, solicitando emendas parlamentares para o Hospital da Polícia
Civil.
Na mesma época os sindicalistas e a

Comissão de Segurança Pública da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), fizeram uma inspeção
sindical, onde constataram a falta de
equipamentos, profissionais, e o telhado estava danificado devido ao período
chuvoso.
Atendendo à solicitação dos sindi-

catos o deputado sargento Rodrigues, destinou R$ 200.000,00 ao Hospital da PCMG,
para a aquisição de materiais e equipamentos hospitalares. “Espero, dessa forma, estar
contribuindo para um melhor atendimento
à saúde física e mental dos policiais civis de
Minas, bem como aos seus dependentes”,
disse Rodrigues.

NOTAS SINDPOL
POSSE DO NOVO
DELEGADO REGIONAL
Sindpol/MG

Veridiane Marcondes
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DEMANDAS
apresentadas

Chefe-adjunto da PCMG recebeu
diretoria do Sindpol/MG
A direção do Sindpol/MG se reuniu, no
dia 21/02, com o chefe-adjunto da Polícia
Civil Dr. Joaquim Francisco Neto e Silva,
para despachar as demandas urgentes da
categoria, como delegacias do interior sucateadas, falta de viaturas, remoções e recomposição dos quadros de efetivo.
O presidente do Sindpol/MG José Maria
de Paula “Cachimbinho”, juntamente com o
vice-presidente Marcelo Armstrong e o diretor regional do Sul de Minas Márcio Araújo,
apresentaram as demandas ao chefe-adjunto. O presidente solicitou atenção da Chefia
com as delegacias do interior, especificando algumas em situação crítica, como as de
Guanhães e João Monlevade.
José Maria reforçou também um outro
pedido do Sindpol/MG, que é a mudança da
delegacia de São Romão para a circunscrição
da 1º Delegacia Regional de Montes Claros,
da 11º Risp, que fica a 160 Km. Atualmente
essa delegacia pertence a circunscrição da
5º Delegacia Regional de Pirapora, 14º Risp
de Curvelo, que fica a 332 km da cidade de
São Romão.

“Solicitamos atenção da
Chefia de Polícia com toda a
Polícia Civil, em especial com

as delegacias do interior” .
José Maria de Paula “Cachimbinho”
Presidente do Sindpol/MG

Já o vice-presidente Marcelo Armstrong
falou a respeito de remoções e a recomposição dos quadros de efetivo da PCMG.
O diretor regional Sul de Minas Márcio
Araújo protocolizou um ofício diretamente
com o chefe-adjunto solicitando o envio de
uma viatura caracterizada com compartimento para presos para atender a 27º Delegacia de Polícia de Itamonte, unidade da 3ª
Delegacia de Polícia de São Lourenço, em
substituição a atual viatura desta DP, que
está em péssimas condições.
O chefe-adjunto Dr. Joaquim Francisco
Neto e Silva ouviu atentamente os dirigentes sindicais, anotou as demandas e disse
que verificaria o que poderia ser feito para
solucionar esses problemas. Dr. Joaquim
apresentou aos sindicalistas algumas alterações já realizadas pela Chefia de Polícia com
o intuito de otimizar os trabalhos da Polícia
Civil.
A direção do Sindpol/MG agradeceu o
empenho e a atenção dessa nova Chefia de
Polícia que, sempre que o sindicato apresenta uma demanda dos filiados eles se esforçam em atender as mesmas.

Diretor Márcio Araújo com os delegados Luciano
B. de Andrade e Gustavo F. Teixeira
Márcio Araújo da Silva, diretor regional
do Sul de Minas, participou no dia 15/02,
da posse do novo delegado regional de São
Lourenço, Dr. Gustavo Fernandes Teixeira.
Márcio Araújo agradeceu o Dr. Luciano
Belfort de Andrade Santos, que era o delegado regional de São Lourenço, e agora dará
continuidade aos seus serviços na delegacia
de comarca. “Agradeço imensamente os serviços prestados, visando melhorar as condições de trabalho dos policiais civis”, disse.
O diretor também parabenizou o delegado Gustavo F. Teixeira e colocou o Sindpol/
MG à disposição do novo delegado regional.

DIRETORIA SE REÚNE
COM CHEFE DA PCMG
Tamara corrêa

Direção do Sindpol/MG se reuniu com o Chefe-adjunto e apresentou novas demandas dos filiados

Diretoria apresenta demandas dos filiados
O presidente do Sindpol/MG José Maria
de Paula “Cachimbinho”, o vice-presidente
Marcelo Armstrong, o diretor de assuntos do
interior Mário Antônio dos Santos e o diretor
de mobilização e formação sindical Adilson
Bispo, se reuniram no dia 13/02, com o Chefe da Polícia Civil Dr. Wagner P. Souza, para
tratar das demandas administrativas e das
mobilizações da categoria.
O Chefe da Polícia Civil ouviu atentamente e disse que iria fazer o possível para
que todas as demandas sejam atendidas.
OFÍCIO
O vice-presidente Marcelo Armstrong
protocolou um ofício a superintendente da
PCMG Dra. Ana Cláudia Perry, solicitando
o pagamento das diárias referentes às convocações da Chefia da 4° DPC de Juiz de Fora.
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fotos tamara corrêa

SINDPOL/MG NA LUTA
pelo pagamento em dia

Operadores da Segurança Pública manifestaram na Cidade Administrativa, no dia 22/02 , cobrando uma resposta do Governo em relação ao pagamento

Entidades de classe da Segurança Pública batalham
pela volta do pagamento no 5º dia útil e pelo 13º salário
Durante todo o início de 2019 o Sindpol/
MG, juntamente com demais entidades de
classe da Segurança Pública (policiais civis,
militares, bombeiros militares, agentes penitenciários e socioeducativos), se reuniram,
fizeram manifestações, conversaram com
deputados estaduais, na tentativa de diálogo com o governador Romeu Zema, para o
pagamento do 13º integral, o pagamento no
5º dia útil, a recomposição das perdas inflacionárias e melhorias para o Instituto de
Previdência dos Servidores de Minas Gerais
(Ipsemg).
No dia 22/02, cerca de três mil policiais
civis, militares, bombeiros militares, agentes
penitenciários e socioeducativos protestaram
na Praça da Estação e depois seguiram em
direção à Cidade Administrativa.
Chegando na Cidade Administrativa os
operadores de Segurança Pública protestaram na porta do Palácio Tiradentes, com a
intenção de se reunirem com o governador

Zema. Os mesmos receberam apoio dos
deputados sargento Rodrigues, subtenente
Gonzaga, Cel Sandro, Cabo Junio Amaral,
Lincoln Portela, Bruno Engler, Delegado Eli
Grilo, investigador Léo Mota e a deputada
Alê Silva, que foram recebidos por Zema. O
governador se reuniu apenas com os deputados e a reunião durou aproximadamente 4h.
Cansados com a falta de diálogo por parte de Romeu Zema, que não negocia com
as categorias, os manifestantes decidiram
interditar parte da Linha Verde, em frente à
Cidade Administrativa, até que o governador
atendesse às reivindicações dos mesmos.
NEGOCIAÇÕES

Na reunião com os deputados o governador Romeu Zema propôs pagar 80% do 13º
salário dos servidores da Segurança Pública
até maio e 20% até junho, e não apresentou
nada em relação as demais reivindicações.

Os manifestantes não aceitaram a proposta
apresentada, justamente porque não contemplava todas as reivindicações.
Os deputados deliberaram juntamente
com os servidores, de que os mesmo iriam
receber todas as entidades de classe da Segurança Pública para decidirem qual seria o
próximo ato.
Os operadores de Segurança Pública
mantiveram parte da Linha Verde interditada
por cerca de 2h.
REUNIÃO COM DEPUTADOS

As entidades de classe da Segurança Pública – Sindpol/MG, Sindepominas, Adepol/
MG, Sindsisemg, Ascobom, Sindasp, Aspra,
CSCS, Amasp e o cel Mendonça – se reuniram, no dia 27/03, com os deputados estaduais Sgto Rodrigues, Cel Sandro, Heli Grilo,
Bruno Engler e federal subtenente Gonzaga,
na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
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Audiência Pública, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, discutiu a pauta reivindicatória, apresentada pelas entidades de classe da Segurança Pública

No mesmo dia, porém mais cedo, os parlamentares que representam a Segurança
Pública, foram recebidos pelos Secretários
de Governo, Planejamento e Gestão, Comandantes-gerais da PM e do BM, Chefe de
Gabinete Militar e o Chefe da PCMG, para
tratarem da pauta de negociação da classe,
que inclui a quitação integral do 13º salário,
o pagamento no 5º dia útil e o fim do parcelamento do salário, a recomposição das perdas
inflacionárias e o pagamento das dívidas com
o IPSM e IPSEMG.
Após intenso diálogo, os representantes
do Governo reconheceram as reivindicações,
permitindo avanço em alguns pontos da pauta, conforme registrado em compromisso oficial divulgado pelo Governo:
“O Governo de Minas, em diálogo com
os comandos da PMMG, CBMMG, Chefia
da Polícia Civil e Gabinete Militar, e com os
parlamentares vinculados à Segurança Pública, estabelece seus compromissos em relação ao setor:
1 – Pagamento integral das parcelas restantes do 13º salário, no dia 21 de maio de
2019, mantido o pagamento da parcela prevista para abril;
2 – Continuidade do repasse financeiro
semanal ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares (IPSM), garantida normalidade dos serviços de atendimento à saúde;
3 – Pagamento integral do abono fardamento dos servidores da Segurança Pública,
juntamente com a 1ª parcela dos vencimentos de junho de 2019;
4 – Diálogo contínuo com o objetivo de
construir um plano de recomposição salarial
das perdas inflacionárias e a retomada do pagamento no 5º dia útil de cada mês;

Na visão da direção do
Sindpol/MG, e dos demais
representantes das entidades
de classe da Segurança Pública, há um entendimento
de que houve um avanço nas
tratativas junto ao Governo
do Estado com relação as
pautas de reivindicação da
categoria, mas que mesmo
assim é preciso lutar, pois
ainda há muito o que se conquistar.
5 – Atitude permanente de diálogo e interlocução periódica com os comandos, chefias de Corporação e representantes do setor,
tendo em vista o interesse da sociedade e o
bem-estar dos profissionais de segurança do
Estado de Minas Gerais.”
O resultado da reunião foi levado pelos
deputados para uma discussão com as entidades da classe, que entenderam que houve
avanço nas negociações, mas que ainda há
muito que se conquistar.
Por esta razão mantiveram a Audiência
Pública da Comissão de Segurança Pública,
que ocorreu no dia 29/03, com a tranferência
do local para a Assembleia Legislativa.
O Governo tem que reconhecer e docu-

mentar que manterá “diálogo contínuo com
o objetivo de construir um plano de recomposição salarial das perdas inflacionárias e
a retomada do pagamento no 5º dia útil de
cada mês”, legitima a luta da classe e fortalece, ainda mais, a necessidade de união e luta
constante e permanente.
AUDIÊNCIA PÚBLICA

O presidente do Sindpol/MG José Maria
de Paula “Cachimbinho” participou, no dia
29/03, da Audiência Pública convocada pela
Comissão da Segurança Pública da ALMG,
para discutirem acerca da situação dos servidores da Segurança Pública.
Os representantes das entidades de classe reconheceram que houve um avanço junto
ao Governo com relação as pautas de reivindicação da categoria, mas que mesmo assim
é preciso lutar, pois ainda há muito o que se
conquistar.
O deputado federal subtenente Gonzaga
ponderou que a categoria também deve ficar
atenta com relação à Reforma da Previdência, pois de acordo com ele, o texto apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro destrói a
Previdência de todos.
O deputado estadual Sargento Rodrigues
esclareceu as dúvidas de alguns servidores
sobre a reunião que o parlamentar e demais
deputados tiveram com os representantes do
Governo e das polícias Civil e Militar, no dia
27/03.O parlamentar disse também que devido à situação financeira do Estado, no segundo semestre será retomado o diálogo com
o governador para a volta do pagamento no 5º
dia útil, a recomposição das perdas inflacionárias e melhorias para o Ipsemg.
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Reforma Previdência

Benito Urbina “Chileno”

AÇÕES contra a

Sindpol/ MG e Cobrapol estão unindo forças com demais sindicatos de Polícia do Brasil para lutarem contra o texto da Reforma da Previdência

Entidades de classe das Polícias do Brasil fizeram ato
contra o texto da PEC 06/2019 no Congresso Nacional
O Sindpol/MG se reuniu no dia 22/03
com a Cobrapol (Confederação Brasileira
de Trabalhadores Policiais Civis), na sede do
sindicato, para discutir acerca da Reforma da
Previdência, que retira a aposentadoria especial, a paridade e integralidade do policial
civil.
O presidente do Sindpol/MG José Maria
de Paula “Cachimbinho” afirmou que o sindicato lutará incansavelmente em Minas Gerais para reverter essa situação. “Pedimos aos
policiais civis que se mantenham mobilizados, esse ano será de lutas pela manutenção e
garantia dos nossos direitos”, disse.
ABORDAGEM NO AEROPORTO

A direção do Sindpol/MG, juntamente
com a UPB (União dos Policiais do Brasil)
e a Cobrapol (Confederação Brasileira de
Trabalhadores Policiais Civis), estiveram no
Aeroporto Internacional de Confins, no dia
02/04, abordando os deputados federais que
embarcavam para Brasília, mostrando a eles
a indignação com a retirada da aposentadoria
especial dos policiais no texto da Reforma da
Previdência, apresentado pelo presidente Jair
Bolsonaro.

Durante a abordagem os dirigentes sindicais entregaram uma cartilha que relata a periculosidade da profissão policial e a importância de se manter a aposentadoria especial
dos mesmos.
“Essa é uma batalha de todos os policiais
do Brasil. Estamos nos mobilizando contra
a Reforma da Previdência, que privilegia as
Forças Armadas, e queremos lembrar que são
os Operadores de Segurança Pública que enfrentam o crime organizado 24h por dia para
defender à sociedade”, disse José Maria .
ATO EM BRASÍLIA

O presidente do Sindpol/MG José Maria
de Paula “Cachimbinho”, o vice Marcelo Armstrong e o diretor administrativo Antônio
Marcos Pereira, juntamente com a Cobrapol,
UPB e demais sindicatos de polícia do Brasil,
fizeram um ato no dia 10/04, no Congresso
Nacional, contra a PEC 06/2019 (Reforma
da Previdência).
Os sindicalistas usaram palavras de ordem
e fizeram críticas ao Governo Federal, os policiais chegaram a ser contidos de seguirem
o corredor que dá acesso ao Plenário da Câmara.

Após uma tensão, a líder do governo no
Congresso Nacional, Joice Hasselmann
(PSL-SP), abriu as portas de seu gabinete
para um diálogo com a UPB. “Se vocês têm
uma proposta por escrito eu me comprometo conversar com a equipe econômica. Nós
podemos conversar com vocês. O melhor é o
diálogo e não o ataque. Se acalmem que tudo
para essa vida tem jeito, menos para a morte”,
disse a deputada.
No dia 11/04 a UPB finalizou as propostas de emendas parlamentares e entregaram
o documento a deputada Joice Hasselmann.
O presidente do Sindpol/MG José Maria
de Paula “Cachimbinho”, disse que para a
manutenção da aposentadoria dos policiais
vale uma “guerra”. “Lembramos que fizemos
caravanas à Brasília levando a categoria, na
época da PEC 287/16, se necessário, faremos o mesmo em relação à PEC 06/2019,
vamos lutar pela manutenção dos nossos direitos conquistados com muita dificuldade”,
afirmou.
O Sindpol/MG, juntamente com as demais entidades de classe, Cobrapol e UPB,
continuarão com o diálogo em torno das
emendas para a PEC 06/2019 (com a Cobrapol)
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SINDPOL realiza posse
da nova diretoria no interior
TAMARA CORRÊA

Eleição aconteceu no dia 01/04 em todas as regionais

Novos diretores se reuniram no mesmo dia para discutirem as estratégias de trabalho, cumprimento das propostas de campanha e a pauta da categoria

O Sindpol/MG realizou, em sua sede, no
dia 15/04, a posse da nova diretoria do interior, chapa ‘Segurança Pública Segura’, regional de Governador Valadares; ‘Vanguarda
Sindical Norte Mineira’, regional de Montes
Claros; ‘Valorização e Dignidade’, regional de
Pouso Alegre; e a chapa ‘Renovação Participativa’, regional de Juiz de Fora; que foram
eleitas em 01/04/2019.
As eleições das chapas do interior aconteceu no dia 01 de abril em todas as regionais.
O presidente do Sindpol/MG José Maria de Paula “Cachimbinho” parabenizou os
novos diretores e frisou algumas conquistas
junto ao Governo do Estado, e disse também
que esse será um ano de trabalho árduo e de
muita luta.
O deputado estadual Coronel Sandro, que
também participou da solenidade, parabenizou a nova diretoria, e disse que a representação sindical é muito importante para ajudar
os deputados com as demandas da categoria,
e se colocou à disposição do sindicato para as
pautas da PCMG.
O vice-presidente Marcelo Armstrong
parabenizou os novos diretores do interior
e ponderou a importância da união de to-

dos. “Devemos nos unir, pois esse ano será
de muito trabalho e precisamos do apoio de
todos para defendermos os nossos direitos”.
Ismael Fernandes, gerente do departamento jurídico, falou que o Sindpol/MG não
mede esforços para melhor atender os seus
filiados, e parabenizou a nova direção. Ele
pontuou também o empenho dos advogados
nas causas dos filiados.
Já o diretor de assuntos do interior Mário
Antônio dos Santos disse que irá trabalhar
em prol de uma política sindical melhor, e
se colocou à disposição dos novos diretores
do interior.
Os diretores parabenizaram a nova direção do interior, e frisaram que esse será um
ano de muito trabalho, lutas e conquistas
para a categoria.
ESTRATÉGIAS DE TRABALHO

Os novos diretores se reuniram na tarde
do mesmo dia para discutirem as estratégias
de trabalho, cumprimento das propostas de
campanha e a pauta da categoria.
O vice-presidente Marcelo Armstrong falou sobre os avanços nas negociações com o

Governo em relação às pautas reivindicatórias da categoria. De acordo com ele, o governador ficou de apresentar no segundo semestre um cronograma sobre a recomposição das
perdas inflacionárias, que hoje é de 27%.
Segundo Marcelo Armstrong, há também
um estudo jurídico sobre a readequação da
matriz salarial dos cargos de 3º grau e, além
disso, a direção já iniciou um diálogo com a
Chefia da Polícia Civil para diminuir o tempo da promoção por tempo de serviço de oito
para cinco anos, a revisão da Lei Orgânica da
Polícia Civil (LOPC 129/2013), e também a
regulamentação do risco de contágio, que já
foi judicializada.
Antônio Marcos Pereira (Toninho Pipoco), diretor administrativo falou sobre a PEC
06/2019 (Reforma da Previdência), que a
luta está sendo travada, sendo que o texto
da Reforma beneficia apenas as Forças Armadas, esquecendo os demais operadores da
Segurança Pública. “Temos que lutar para
garantirmos o nosso direito de aposentadoria”, afirmou.
José Maria ponderou sobre as conquistas
do Sindpol/MG em prol da categoria, e disse
que o sindicato está à disposição de todos.
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NOTAS SINDPOL
CHEFE DE POLÍCIA
PUBLICA COMUNICADO
SOBRE NOMEAÇÕES NOS
CONCURSOS DA PC
O Sindpol/MG têm lutado pela recomposição dos quadros de efetivo da PCMG
e, em toda reunião com a Chefia de Polícia, tem solicitado a nomeação de excedentes de investigador, nomeação e posse
dos concursos em andamento (delegado e
escrivão).
José Maria de Paula “Cachimbinho” ,
presidente do Sindpol/MG e toda a diretoria do sindicato agradece o Chefe de Polícia Dr. Wagner Pinto de Souza e toda a sua
equipe, pelo empenho e dedicação às demandas apresentadas. “Assim que soubermos a quantidade de nomeações dos excedentes do concurso de investigador, edital
2014, e a data, iremos divulgar”, afirmou
José Maria.
Veja abaixo o Comunicado do Chefe de
Polícia:
“O Chefe da Polícia Civil de Minas
Gerais (PCMG), Delegado-Geral Wagner
Pinto de Souza, comunica que, nesta data,
reuniu-se com o Secretário de Planejamento e Gestão, Otto Alexandre Levy Reis, com
a finalidade de sensibilizar o Governo quanto à necessidade de composição dos quadros de servidores da PCMG. Assim, foram
autorizadas a conclusão, a homologação e
a nomeação dos candidatos aprovados nas
vagas dos concursos regidos pelos editais
01/2018 e 02/2018 para os cargos de Delegado de Polícia e Escrivão de Polícia, respectivamente.
Quanto ao concurso para o cargo de
Investigador de Polícia, referente ao edital
01/2014, já homologado e com vencimento
previsto para agosto de 2019, foi autorizada
a nomeação para reposição das vacâncias
seguindo o que rege a Lei de Responsabilidade Fiscal.
A Polícia Civil salienta a importante atuação do Secretário de Estado da Segurança Pública, General Mário Lúcio Alves de
Araújo, e do Secretário de Planejamento e
Gestão, Otto Alexandre Levy Reis, no processo de sensibilização junto ao Governo do
Estado quanto ao grave déficit de servidores da PCMG. Ressalta, ainda, o irrestrito
apoio governamental na busca da reestruturação da PCMG, apesar das adversidades
financeiras vivenciadas atualmente em Minas Gerais”.
Belo Horizonte, 15 de abril de 2019.

DISCUSSÃO
sobre a paridade
e a integralidade
Entidades de classe da PCMG
reúnem no Sindpol/MG
O Sindpol/MG se reuniu, no dia
09/04, com a Adepol/MG, Sindep,
Sindepominas, Sindpecri, Aespol,
Aspcemg e a Associação Mineira dos
Médico Legistas, para discutirem
sobre a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5039), na qual se
questiona a lei de Rondônia sobre
os critérios de aposentadoria de policiais civis do Estado (paridade e integralidade) e sobre a PEC 06/2019
(Reforma da Previdência), na sede do
sindicato.
Durante a reunião os sindicalistas

discutiram sobre os diversos pontos
da ADI 5039 e sobre o impacto que
ela poderá causar na Polícia Civil
de todo o país. Falaram ainda sobre
a PEC 06/2019, que acaba com a
aposentadoria especial do policial
civil.
O presidente do Sindpol/MG
José Maria de Paula, disse que irá
acompanhar a votação da ADI 5039,
em Brasília, e que também irão fazer
uma manifestação, juntamente com
demais sindicatos do Brasil, contra a
PEC 06/2019.

Entidades de classe
se reúnem para tratar
das férias prêmio
O Sindpol/MG se reuniu no dia
23/04 com o Sindpecri/MG, o Sindep/MG, o Sindepominas e com o
deputado estadual delegado Heli
Grilo, para discutirem sobre as férias prêmio dos policiais civis que se
aposentaram a partir de 2016 e ainda não receberam as mesmas, que
podem ser convertidas em espécie
no ato da aposentadoria.
Durante a reunião os sindicalistas falaram que esse é um direito
dos policiais civis aposentados, e
que não é pago desde 2016.
Disseram também que é necessário que a Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão (Seplag) e a

Secretaria da Fazenda reconheçam
esse direito e apresente um cronograma para realizar o pagamento
das férias prêmio.
O presidente do Sindpol/MG
José Maria de Paula disse que alguns filiados já estiveram no sindicato buscando informações sobre
as férias prêmio.
Ao final da reunião os representantes das entidades fizeram
um ofício conjunto, que será encaminhado ao chefe da PCMG Dr.
Wagner Pinto de Souza, solicitando que ele apresente essa reivindicação ao governador de Minas
Gerais Romeu Zema.

