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A quarta parcela da Grati-
fi cação de Delegacia Legal – 
GDL, foi depositada em janeiro 
deste ano pelo governo do Es-
tado a todos os policiais civis, 
representando aumento real nos 
contracheques, fruto de muita 
luta do SINPOL no passado. 
Falta ainda a quinta parcela a 
ser paga em 2019.

Como a Geat que o SINPOL 
ganhou na Justiça em 2006 em 
todas as instâncias não foi paga 
pelo governo, o Sindicato focou 
na incorporação da Gratifi ca-
ção de Delegacia Legal de R$ 
850 a todos os policiais civis 
do Estado. Em 2010, os dele-
gados tiveram 70% de reajuste 
e Sérgio Cabral deixou de fora 
os agentes. 

O SINPOL pressionou o go-
verno e com o auxílio do ex-
-secretário Mariano Beltrame, 
o reajuste concedido aos dele-
gados foi estendido a todos os 
policiais civis em 48 parcelas 
– 4 anos – reduzida depois pa-
ra três anos, em consequência 
da greve da segurança de 2012, 
quando o SINPOL, três dias antes 
do Carnaval, garantiu a grande 
assembleia da Cinelândia, co-
locando o carro de som muito 
cedo em frente à Câmara dos 
Vereadores. Os carros de som 
da PM e dos Bombeiros foram 
interceptados no caminho por 
suas respectivas corporações. 
Nesta greve, em reunião com o 
secretário Beltrame, o SINPOL 
conseguiu também o pagamen-
to do vale transporte.

Incorporação da              
GDL veio depois de 

muito Lobby na Alerj
Após muitas lutas, idas a 

gabinetes, colégio de líderes, 
a Alerj aprovou dia 26 de ju-
nho de 2014, o reajuste para 
os policiais civis, através da 

Eleição no SINPOL do dia 30 foi 
transferida para 27 de fevereiro

Como surgiu apenas uma chapa para concorrer às eleições do 
SINPOL, marcada para o dia 30 de janeiro, o pleito foi suspen-
so por unanimidade na reunião de diretoria ocorrida dia 25/01, 
no Sindicato. A nova data da eleição para a diretoria e Conse-
lho Fiscal será em 27 de fevereiro (Edital publicado no Jornal O 
Povo de 27 e 28 de janeiro de 2017). De acordo com Fernando 
Bandeira, presidente do SINPOL, a medida se faz necessária já 
que apenas uma chapa se registrou no período estipulado pelo 
Edital – 26 de dezembro a 8 de janeiro de 2018 – publicado no 
Povo do Rio, de 23 de dezembro passado. Toda publicidade e 
divulgação serão dadas nas mídias do SINPOL (Tablóide, Site 
e Facebook) assim como em jornal diário (impresso) de circu-
lação estadual.

Caminhão do SINPOL garantiu assembleia que aprovou greve 
na segurança, em 2012  Protesto no Galeão durante a greve de 78 dias, no Carnaval de 2017

LUTA DO SINPOL ASSEGUROU 
REAJUSTE ANUAL DA GDL

incorporação da Gratifi cação 
de Delegacia Legal aos salá-
rios de todos, antes destinada 
apenas aos policiais lotados nas 
Delegacias Legais.

Em maio de 2014 o SINPOL 
foi recebido pelo então chefe 
de polícia, delegado Fernan-
do Veloso, quando defendeu a 
incorporação da gratifi cação e 
demais reivindicações da ca-
tegoria. No mesmo período, 
entre maio e julho, o SINPOL 
participou de várias reuniões 
na Alerj tanto no Colégio de 
Líderes quanto nos gabinetes 
dos parlamentares reivindi-
cando a incorporação da GDL 
aos vencimentos. Na época, o 
diretor do SINPOL, Fernando 
Bandeira, esteve com os de-
putados Paulo Ramos (Psol) e 
Geraldo Moreira (PTN) pedin-
do a redução das parcelas. Na 
avaliação do SINPOL ao fi m de 
cinco parcelas a Gratifi cação 
de Delegacia Legal perderia 
seu valor para a infl ação. Em 
vez de R$ 850, segundo cálcu-
los, o inspetor de 4ª classe, por 
exemplo, receberia R$R$ 789. 
Desde 2015 a GDL é o único 
reajuste da categoria.
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EDITORIAL

O ano de 2018 chegou, porém velhos proble-
mas persistem na polícia civil. São os problemas 
recorrentes que teimam em não sair da agenda en-
tra ano sai ano. 

Apenas para relatar alguns, diria que os mais 
freqüentes são o pagamento de salários atrasados, 
inclusive do 13º, do RAS e premiação por metas, 
alem da falta de efetivo que prejudica tanto as in-
vestigações, que o Estado do Rio apesar de ser o 
segundo PIB do país só consegue apurar 8% dos 
crimes. 

A questão do baixo efetivo que afeta não só a 
Policia Civil como também a militar, teve tudo 
para ser solucionado há mais de 20 anos com a 
Lei 699/83 feita pelo então parlamentar, Fernando 
Bandeira. Sempre mencionamos esta Lei em nos-
sos textos, dada sua importância. Imaginem que 
por ela, o efetivo da Polícia Civil teria que ser de 
23 mil homens em 1984. Estamos em 2018 e o nú-
mero de policiais é de apenas 9.500 homens. A po-
pulação de lá para cá no Estado cresceu muito e o 
efetivo minguou. Dessa forma como solucionar os 
crimes com rapidez e competência?  

Os problemas na Segurança Pública no Rio não 
podem ser dissociados da crise mais geral que afe-
ta o país há dois anos. A crise atingiu o Rio com 
mais severidade porque a Petrobrás, carro chefe da 
economia do Estado passou por grandes dificulda-
des relacionadas à operação Lava Jato e também 
à conjuntura externa com a queda dos preços das 
commodities. 

Outro problema que afetou a estatal pode ser 
creditado à política da ex-presidente Dilma Rous-
sef, que para conter a inflação em 2014, ano elei-
toral, deixou o preço do petróleo em níveis baixo, 
o que prejudicou muito a empresa e causou enor-
me desemprego. Para se ter uma idéia do absurdo 
desta política, o preço da gasolina era exportado 
abaixo do custo e para o consumidor interno era 
vendido praticamente sem lucro. A competição no 
mercado mundial não permite tais benesses. Já o 
desemprego repercutiu no comércio, agravando e 
alimentando a crise, pois sem salários, como con-
sumir e fazer a economia girar?

Este o quadro no Rio nos últimos dois anos. 
Para superá-lo é preciso que novo ciclo de cresci-
mento aconteça, fazendo com que a roda da eco-
nomia gire sem parar, celeremente e não estacione 
ou regrida novamente.

DIRETORIA EXECUTIVA 2014/2018

CRESCIMENTO ECONÔMICO 
É A SOLUÇÂO  

Desde 2010, o Sindicato dos Po-
liciais Civis - SINPOL - vem per-
correndo as delegacias da capital, 
Baixada e interior visando mostrar 
além do péssimo estado de con-
servação das delegacias, a falta de 
efetivo e recursos que prejudicam 
a apuração e resolução de crimes. 
No Estado do Rio, por exemplo, a 
solução de homicídios fica abaixo 
da média nacional de 7%. 

A Lei estadual 699/83 (Lei Ban-
deira) prevê um contingente de 

Após quase dois anos de atrasos sala-
riais, o funcionalismo estadual voltará a 
receber normalmente a partir de 2018. A 
declaração foi dada pelo governador Pezão 
ao site do SINPOL, ressaltando que depois 
de pagar as folhas acumuladas e os ven-
cimentos de outubro, será tudo creditado 
em dia. Além disso, afirmou que o décimo 
terceiro de 2017 que não foi pago em de-
zembro, será depositado até o 10º dia útil 

“É inconstitucional parcelar salários 
das pensionistas ou de qualquer servi-
dor público por ser considerada verba 
alimentar”, disse o presidente do SIN-
POL, Fernando Bandeira. O Sindicato 
elaborou uma ação na Justiça a fim de 
assegurar o pagamento integral das pen-
sionistas da Polícia Civil até o décimo 
dia útil e sem atrasos, maior reclama-
ção das pensionistas da polícia civil.

O SINPOL já entrou com Manda-
do de Segurança Coletivo Preventivo 
no Tribunal de Justiça para assegurar 

Presidente – Fernando Bandeira; vice-presidente – Daisy Rocha; secretário geral – Álvaro Luiz; secretário 
adjunto – Camila Antunes de Azevedo Guedes; tesoureiro geral – Leonardo Motta de Faria; tesoureiro adjunto 
– Geraldo Ferreira.
Suplentes: Mário Castellano e Élcio Carneiro C.Junior. Conselho Fiscal – Efetivos: Flávio Antônio Azedo do Amaral, 
Gilson Fernandes Franqueira e Jonathas Simples de Oliveira Júnior. Suplentes: Jorge Boaventura Ramos dos Santos, 
Venício Guerra e André Luigi Nunes Bazoli. Conselho de Ética e Disciplina: Renato Saldanha Alvarez, Natalício 
Ferreira de Araújo e Humberto Giudice Fittipaldi Filho. Suplentes: Gabriel Batista da Rosa e Carmelino Maranhão 
Rangel. Diretor Parlamentar: Edson Ramos (Edinho); e Diretor Inativos: Ubiratan da Silva Theodoro (Bira)

SINPOL denuncia ao MP falta
de efetivo e sucateamento 
nas delegacias 

Governador garantiu pagar 
13º salário de 2017 até fevereiro

Pagamento dos ativos e pensionistas 
cobrados na Justiça pelo SINPOL

 Desde 2015 há atrasos do 13º e salários

Ofício do SINPOL ao MP de 28-11-2017

23.500 policiais civis em todo Es-
tado. Passados 34 anos, hoje o efe-
tivo da Polícia Civil é menos de 9 
mil policiais em todo Estado - ope-
rando no limite com 40% do efeti-
vo previsto em lei. Sem contar os 
cerca de 20% que estão prestes a se 
aposentar. O SINPOL encaminhou 
também ao MP pedido para que os 
aprovados em concursos anterio-
res (Inspetor e Oficial de Cartório) 
sejam chamados, objetivando oxi-
genar os quadros da Polícia Civil.

de fevereiro, no máximo.
Mostrando-se animado, Pezão reafir-

mou suas declarações à imprensa que a 
partir da chegada do empréstimo de R$ 2,9 
bilhões ao Estado, o cenário vai melhorar 
muito. “Vamos ter um final de 2018 bem 
melhor do que os anteriores. Será um ano 
com muito mais segurança financeira pa-
ra o funcionalismo do Estado”, disse pelo 
WhatsApp ao jornal do SINPOL”.

O pregão que ocorreu no Palácio Gua-
nabara, em dezembro, definiu o BNP Pari-
bas como o banco a participar da operação 
de crédito que terá aval da União e ações 
da Cedae em contragarantia.

Pezão articulou junto ao Ministério da 
Fazenda para que os 2,9 bilhões chegassem 
logo, acertando os débitos com o funcio-
nalismo público, sobretudo o 13º salário 
de 2017 a ser pago ainda.

o pagamento do mês de dezembro e 
o 13º salário de todos os policiais ci-
vis associados ao Sindicato – ativos, 
inativos e pensionistas. No pedido, o 
SINPOL pede que o Estado demons-
tre solvência financeira para arcar com 
suas responsabilidades. 

Porém, os reajustes programados 
para os aposentados e pensionistas da 
polícia civil, já estão sendo aplicados 
de forma automática ao vencimento 
de janeiro pago em fevereiro, devido 
à luta do SINPOL.
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PARCERIA DO SINPOL COM “O DIA” 
DENUNCIA FALTA DE ESTRUTURA NAS DPs

O baixo índice de apuração de crimes no Rio deve-se à 
falta de pessoal nas delegacias, tanto nas distritais quanto 
nas especializadas. A falta de investigação está diretamen-
te ligada à carência de investigadores na polícia. Os 400 
aprovados no concurso de investigador de 2005 passaram 
por quase todas as etapas do certame, inclusive exame mé-
dico, só faltando investigação social e serem convocados 
para curso na Acadepol. De acordo com a Lei 3.586 o efe-
tivo é de 3.500 investigadores e hoje existem aproxima-
damente 600 em todo o Estado. O SINPOL continua na 
luta para o aproveitamento dos aprovados / excedentes já 
que existem vagas e o Estado pensa em fazer novo con-
curso de investigador. O Sindicato tem tradição em lutar 
pelos candidatos aprovados de todos os concursos e soli-
cita ao governador Pezão e ao chefe de polícia, delegado 
Carlos Leba, que não façam novo concurso sem resolver 
o aproveitamento desse grupo que aguarda o chamado da 
Academia de Polícia.

Em parceria com o jornal O DIA, o SINPOL colaborou 
com duas reportagens seguidas sobre as precárias condições 
das delegacias, falta de estrutura e pessoal que prejudicam 
as investigações. As matérias foram: “Em péssimo estado de 
conservação delegacias tem até infestação de ratos” e “Cri-
se afeta em cheio as investigações”, publicadas dias 4 e 5 de 
dezembro. As matérias, assinadas por Rafael Nascimento, 
Luciana Barcellos e Maria Inez Guimarães mostram que pe-
lo menos oito delegacias estão muito precárias. Além da 1ª 
DP (Central do Brasil), integram a lista de piores unidades a 
22ª DP (Penha), 30ª DP (Marechal Hermes), 37ª DP (Ilha do 
Governador), na capital, 53ª DP (Mesquita), 54ª DP (Belford 
Roxo), 58ª DP (Posse), Baixada, e 75ª DP (Rio D’Ouro), em 
São Gonçalo. Viaturas abandonadas nos pátios é outro pro-
blema que enfrenta os policiais. A manutenção dos veículos é 
feita em oficinas dos bairros ou em agências de automóveis. 
A limpeza das delegacias é feita por faxineiras contratadas 
pelos próprios policiais. Nas delegacias da Zona Sul, empre-
sário ajuda, doando produtos de escritório, higiene e limpeza.

Por outro lado, as condições de trabalho dos policiais dei-
xam impossível resultados satisfatórios, com menos de 10% 
de crimes solucionados. Falta de reagentes para DNA, pó re-
velador para impressão digital, Luminol – que revela man-
chas de sangue apagadas – entre outros, vem prejudicando a 
identificação de pessoas e a investigação para se chegar a cul-
pados. Com a crise, a Polícia Técnica deixa de fazer exames 
importantes em locais de crime e nas vítimas. E a situação 
pode piorar ainda mais com o fechamento de alguns Postos 
de Polícia Técnico-Científica (PRPTC) do interior do estado. 
De acordo com dados do SINPOL mostrado na reportagem, 
há 200 legistas e 400 peritos criminais em todo, enquanto o 
efetivo ideal para essas categorias seria de 3.300. “E daqui a 
dois anos 70% deles estão com tempo de se aposentar”, diz 
um perito legista que pediu para não ser identificado.

Carência de 2.900 
investigadores prejudica 

investigações
 Lixo se acumula na fachada da 1ª DP - Central do Brasil

 Na delegacia da Central do Brasil, aviso informa porta enguiçada.

Carros se deterioram em frente à 22ª DP Penha

Na 10ª DP – Botafogo, bancos em péssimo estado de conservação

Crise afeta postos e prejudica investigações
O SINPOL soube que haverá uma fusão entre os postos 

de polícia técnica como aconteceu entre Itaboraí e São Gon-
çalo. O posto de Itaboraí já fechou. Quem mora lá e precisa 
fazer exame de corpo de delito tem que ir até São Gonçalo, 
distante do seu município 26 Km. Um perito que pediu ano-
nimato disse que no futuro outros postos serão fechados. É o 
caso do posto de Araruama que será absorvido pelo de Cabo 
Frio, na Região dos Lagos. Se isso acontecer, quem precisar 
dos serviços terá que percorrer 41 Km entre as duas cidades. 

“Não temos investigações e perícias. Tudo isso por falta de 
investimentos”, diz Fernando Bandeira, presidente do SINPOL.

“Os salários são baixos e muitos peritos trabalham em ou-
tros empregos e, lógico, não se dedicam as 40 horas semanais, 
Diz Levi Inimá de Miranda, consultor e perito legista aposen-

tado, que acrescenta: “As perícias não estão sendo de boa qua-
lidade. Não há meios. E sem elas não há provas, e a Justiça 
não tem como julgar. Muitos criminosos podem estar soltos 
por falta de investigação e muitos inocentes, presos”, conclui.

Atualmente, a Polícia Civil tem menos de 9 mil agentes, 
quando o quadro prevê 23 mil. O Grupo de Atuação Espe-
cializada em Segurança Pública (Gaesp) do Ministério Públi-
co investiga as deficiências da Polícia Civil como mostrou a 
série de reportagens de O DIA. O SINPOL entregou um do-
cumento ao MP mostrando com fotos que o problema é anti-
go. Desde 2007, o Sindicato vem percorrendo as delegacias, 
apontando a falta de conservação e estrutura. Um Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC) será proposto. Caso o go-
verno não cumpra, o Gaesp vai ajuizar Ações Civis Públicas 
contra a Polícia Civil e o Estado.

Fotos de O DIA  
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Cerca de 250 pessoas participaram do tradicional 
café da manhã do SINPOL, dia 8 de dezembro, no 
salão da ACM Lapa que ficou pequeno para receber 
os associados e seus familiares. Um reforçado coffee 
break foi oferecido pela equipe do Sindicato aos poli-
ciais da ativa, aposentados e pensionistas. Café com 
leite, sucos diversos, pães, geléias, pastas, frutas à 
vontade, fizeram parte do delicioso cardápio. Após 
o café da manhã, o presidente Bandeira sorteou 20 
brindes e 20 cestas básicas entregues aos associados 
que se inscreveram nos meses de novembro e início 
de dezembro. 

Ao fim da confraternização, foram entregues 
aproximadamente 150 cestas de Natal contendo 18 
produtos. Todos receberam. Até quem não pode ir 
recebeu depois no Sindicato. O ponto alto da con-
fraternização entre o SINPOL e seus associados foi 
a apresentação do Grupo de Gaita de Fole Instituto 
Brasil Escócia. Eles entoaram hinos escoceses e 
música popular brasileira, arrancando aplausos. Os 
jovens de São Gonçalo participam de um projeto social 
que visa educar crianças carentes, através da músi-
ca. Pela diretoria compareceram Fernando Bandeira 
(presidente), Daisy Rocha (vice), os diretores André 
Luigi, Luiz Prates, Leonardo, Álvaro, Maria Goretti 
(Advogada) e a dirigente sindical  Maria Lúcia, da 
Fundação Santa Cabrini.

Associados repercutem a 
confraternização

Pedro Jesuíno, associado desde a fundação do 
SINPOL, de 81 anos, disse que a confraternização do 
Sindicato  é uma grande oportunidade de reencontrar 
velhos amigos. Trabalhei na Acadepol por 24 anos 
como instrutor de tiro. Aposentei em 1993. “Venho todo 

Os sorteados com brindes, cestas básicas e livros “Bandeira de Luta”, foram: 

O grupo de gaita de fole Brasil Escócia, fez uma apresentação impecável

 Os associados e seus familiares lotaram o salão da ACM Ao lado dos diretores Luigi , Dra Goretti (E), Leonardo, Daisy e Prates (D), Bandeira inicia o sorteio

Associada Terezinha de Jesus foi sorteada com uma batedeira, entregue por LeonardoAo lado do diretor Prates, a pensionista Vilma Maria ganhou uma cesta básica

Farto café da manhã foi oferecido pelo SINPOL

Luísa Paixão recebe da diretora Daisy, o ferro 
elétrico em nome da mãe Virgilina GomesFila para receber a Cesta com 22 produtos

Fortunato Castello Ribeiro; Nelson De Souza Resende; Neuzira Narcizo 
C. Leite (Pensionista); Severino Barbosa Da Silva; Elcio Carneiro; Aloysio 
Sanches; Almachio Brum; Fernando Antonio Fernandes; José Pereira; Vel-
ma Maria Dos Santos (Pensionista); Aguinaldo Jose; Terezinha De Jesus 
(Pensionista); Euzer Ribeiro; Jair Soares; Maria Da Conceição  S. Paulo 
(Pensionista); Joacyr Gomes De Oliveira (Pensionista); Ivan De Almeida; 
Jesué Vieira; Roberto Mendonça; Vera Lúcia R. Carioca (Pensionista); 
Rivaldo Bizzo; Ruth Novaes (Pensionista); João Valentim; Valter Jose 
Haynart; Robert Newton Harley; Gilson Rodrigues; José Francisco Irmão; 
Rubem Álvaro; Maria Regina Pau Brasil; Zélia Fialho; Marisa Da Silva 

ano, pois é muito bom rever os amigos e  aqueles que 
foram meus alunos na academia de polícia” – conta. 
Outro que vem todo ano é o associado Valter Novaes, 
de 66 anos, e aposentado há dois. Valter lembrou uma 
história de quando fez teste de datilografia para ingres-
sar na polícia, em 1978. – Estava preocupado com a 
prova que era muito rigorosa. Os candidatos estavam 
na Escola Remington, da Rua México, disse. Dentro 
da sala um barulho danado das batidas nas máquinas 
de escrever. Fernando Bandeira, que era fiscal de 
concursos na Academia de Polícia, se dirigiu a turma 
e falou: “não se preocupem com esse barulho todo 
não. Parece que está todo mundo batendo rápido, mas 

o importante é cada um ficar calmo e fazer seu teste 
normalmente” – disse Bandeira ao lado de Valter. Ao 
sair o resultado, Valter ficou muito satisfeito porque 
seguiu as orientações de Bandeira e foi aprovado na 
prova de datilografia. Em seguida veio a nomeação e 
posse como Agente de polícia Judiciária (APJ).

A mais antiga associada presente ao café da manhã 
foi a pensionista Virgilina Gomes dos Passos, de 96 
anos, que estava acompanhada da filha Luíza Paixão 
e a amiga, Conceição. – Minha mãe faz questão de 
vir ao café da manhã, apesar de sua idade avançada. 
Ela ficou muito feliz ao ser sorteada com um ferro de 
passar, disse.

Silveira (Pensionista); Virgilina Gomes Dos Passos (Pensionista); Edson 
Caneschi; Ivan Rufino; Antonio Farias De Aguiar; Adilson Teixeira; Luis 
Felipe Da Silva Nunes; Sergio Garcia Ribeiro; Irajá Pinheiro; Orlindo 
Ferreira Pinto; Valter Campos; Sebastião Menino; Jurandir Marques; 
Dílson De Souza; Lindolpho Mattos; Celso Guedes; João Carlos Pereira; 
Allan Kardec; Rosemar Vieira (Pensionista); Antonio Carlos Jesus; José 
Serafim Felipe; Luzardo Novo Almeida; José Fernandes; Waldo dos Anjos; 
Nelson Gomes; Maria de Jesus Moreira de Almeida; Gilma de Oliveira 
Silva; e Ary da Silva Almeida. Todos os associados presentes ao Café da 
manhã receberam a cesta de Natal, contendo 22 produtos.
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SINPOL encontra IML antigo 
e novo em péssimo estado

Equipe do SINPOL composta 
pelo inspetor Luiz Prates, Cláu-
dio José (jornalista) e Berenaldo 
Lopes (colaborador), percorreram 
recentemente as instalações do IML 
antigo e do novo, constatando o 
mau estado de conservação dos 
dois prédios e as péssimas condi-
ções de trabalho dos funcionários.

No IML da Rua dos Inválidos, 
que dá para a avenida Mem de 
Sá, mendigos e desocupados 
fazem do local sua moradia. 
Pela entrada principal da rua dos 
Inválidos verificou-se que apenas 
duas seções funcionam no antigo 
prédio do IML: o malote e o ar-
quivo geral da PC. No arquivo, 
milhares de fichas e processos 
administrativos se deterioram e 
se acumulam pelos corredores e 
salas desativadas de necropsia. 
Arquivos muito antigos entre 
os anos 30 e 60 do século XX 
apodrecem nas prateleiras.

Um funcionário que pediu 
para não ser identificado disse 
que no local de trabalho não tem 
ar condicionado e está cheio de 
poeira e ácaros. “Deixamos as 
janelas abertas para renovar o 
ar, entretanto, trabalhar aqui no 
calor fica insuportável”, conta 
o policial.    

Sócios-proprietários acusam a Organização Social 
de ficar com a parte boa da instituição, que é o controle 
da marca e a organização do desfile. O repórter Wilson 
Aquino, de O DIA esteve no SINPOL e conversou com 
o presidente Bandeira sobre o assunto.

07/01/2018
WILSON AQUINO
Rio - O Cordão da Bola Preta chega ao centésimo 

desfile de sua história amarrado a uma crise de identidade. 
Desde que perdeu a sede própria, na Cinelândia, em 2008, 
o mais tradicional bloco da cidade vem sendo gerido pela 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Os-
cip), o Centro Cultural Cordão da Bola Preta. No entanto, 
sócios-proprietários do Clube Cordão da Bola Preta acusam 
o Centro de ficar com a parte boa da instituição, que é o 
controle da marca e a organização do desfile, enquanto dí-
vidas milionárias consomem o que resta de patrimônio do 
Bola original, como salas comerciais e uma sede campestre, 
na Região Serrana.

Somente ao Condomínio do Edifício Municipal, onde 
ficava a sede, o Bola Preta deve cerca de R$ 4 milhões. Além 
dos problemas com os antigos sócios, o Centro Cultural 

Ex-governador Cabral 
acabou com o Hospital da 

Polícia Civil 
Segundo Fernando Bandei-

ra, presidente do SINPOL, o 
que poderia ser feito, havendo 
recursos, é a reforma geral do 
prédio para abrigar o tão sonhado 
Hospital da Polícia Civil, com 
emergência e internação, já que 
a Policlínica, no Estácio, atende 
a categoria em consultas e pre-
venção à saúde.  O Hospital da 
Polícia Civil funcionava na Praça 
Mauá, mas o governador Sérgio 
Cabral deixou o hospital ficar 
sucateado e entregou o prédio à 
Prefeitura do Rio  em abril 2010, 
que construiu no lugar o Museu 
de Arte do Rio.   

Na recepção do IML novo, ar condicionado quebrado

Cobertura do IML novo enferrujada

Endividado, Cordão leva milhares às ruas

O prédio construído pelo SINPOL em dezembro de 2004 , 
hoje ocupado pela Ong Bola Preta

 No IML antigo, arquivos se deterioram com o tempo 

Por outro lado, o IML novo na 
Francisco Bicalho, na Leopoldina, 
apesar de ter sido inaugurado 

há dez anos, já apresenta sérios 
problemas estruturais como en-
canamento de esgoto vazando e 

falta de material para o trabalho 
dos técnicos e auxiliares de ne-
cropsia. A equipe tentou entrar 
nas instalações do IML, mas foi 
impedida por um assessor do 
Departamento Geral Técnico-
-Científico - DGPTC. Um policial 
aposentado, Antônio Rocha, foi 
providenciar a liberação do corpo 
de um amigo e ficou estarrecido 
com o que viu.

– Macas sujas, moscas pelos 
corredores e nas salas de necropsia, 
sem contar órgãos pelo chão, pois 
os poucos funcionários terceiri-
zados da limpeza contratados às 
pressas, não dão conta de tanto 
serviço, pois encontraram o caos 
no IML após a greve do início do 
ano que paralisou as necropsias. 

Logo na recepção, o ar con-
dicionado não funciona e não 
há previsão de consertá-lo. Do 
lado externo, os banheiros para 
o público funcionam precaria-
mente: não há pias nos banhei-
ros masculino e feminino e o 
mictório está interditado há dois 
anos. As marquises apresentam 
ferrugem na estrutura de ferro e 
ameaçam ceder. Uma funcionária 
informou que o ônibus do IML 
está parado enguiçado no pátio 
há três anos, também sem data 
para ser consertado. 

Cordão da Bola Preta tem dívidas milionárias e trava disputa até com policiais

também enfrenta uma disputa com a polícia. O atual espaço 
ocupado pelo Bola, na Rua da Relação nº 3, é reivindicado pelo 
Sindicato dos Policiais Civis (Sinpol). Segundo o presidente 
Fernando Bandeira, a entidade gastou cerca de R$ 500 mil 
para reformar o imóvel, que estava abandonado e caindo aos 
pedaços, para depois o ex-governador Sérgio Cabral “tomar” 
e entregar ao atual Bola Preta. “Desalojaram a gente na maior 
covardia. O espaço pertence à RioTrilhos e nos foi cedido 

em regime de comodato pela ex-governadora Rosinha (Ga-
rotinho)”, explicou Bandeira, que prossegue: “Aí assumiu o 
Cabral e no primeiro ano deu esse golpe na família policial”.

O DIA procurou o Centro Cultural Cordão da Bola Preta, 
mas a assessoria de imprensa informou que o presidente Pedro 
Ernesto não ia atender a reportagem.

A matéria na íntegra em www.sinpol.org.br 
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PCERJ CONTINUA INVESTIGANDO E 
PRENDENDO, APESAR DA CRISE

 Scuderie Detetive Le Cocq, sede 
nacional do Rio de Janeiro, por sua 
diretoria, e o SINPOL, vêm a público 
condenar a inadmissível onda de assas-
sinatos de policiais militares e civis em 
nosso estado. Não se pode permitir que 
esta onda continue a enlutar centenas de 
famílias, deixando filhos, mães e pais 
revoltados com esta situação. O Rio de 
Janeiro precisa reagir à altura.  É uma 
vergonha o que as autoridades vêm 
fazendo com nossos colegas da Policia 
Militar, instalando UPPs em locais re-
conhecidamente hostis, e sem qualquer 
condição de abrigo para os policiais ali 

O Instituto Mudando o Final abriu 
inscrições para o Projeto Sonho Azul, 
dedicado a promover um baile de de-
butantes para filhas, irmãs, sobrinhas e 
enteadas de profissionais de Segurança 
Pública. Podem participar familiares de 
policiais civis, militares, federais, rodo-
viários federais, bombeiros, inspetores 
penitenciários e guardas municipais. O 
projeto tem por objetivo aproximar as 
meninas da profissão do familiar que 
autoriza sua inscrição, assim como 
desenvolver a responsabilidade, au-
tonomia, cooperação e solidariedade.  
Durante aproximadamente seis meses, 

A diretoria do SINPOL parabeniza as 
equipes de policiais civis que retiraram 
de circulação 11 assaltantes de cargas, 
tipo de roubo que vem crescendo e cau-
sando grandes prejuízos à economia do 
Rio. Para se ter uma idéia, de janeiro a 
novembro do ano passado, o roubo de 
carga movimentou R$ 767,9 milhões. O 
volume roubado já supera em 23% todo 
ano de 2016: R$ 619,7 milhões. A megao-
peração realizada no dia 11 de dezembro 
último e batizada de “Homem de Ferro” 
teve por objetivo capturar criminosos e 
suspeitos de envolvimento no roubo de 
cargas. A ação foi desencadeada a partir 
do setor de inteligência da 64ª DP (São 
João de Meriti). Foram expedidos pela 
Justiça 25 mandados de prisão e outros 
25 de busca e apreensão na capital e na 

Finalmente saiu a tão esperada lista de promoção 
de 22 servidores da Polícia Civil. Sete por antiguida-
de e quinze por merecimento, publicada no Boletim 
Informativo da PCERJ do dia 15 de janeiro de 2018. 
O SINPOL já havia falado sobre o assunto com o 
ex-secretário Mariano Beltrame, pouco antes de ele 
deixar a pasta. O secretário se comprometeu com o 
Sindicato em verificar as promoções que estavam 
congeladas há anos.

Ficam promovidos os seguintes policiais ao Qua-
dro Permanente da Polícia Civil, por antiguidade e 
merecimento, na categoria de Oficial de Cartório 

Polícia - Duro golpe conta os assaltantes de cargas. Foto - Natália Furtado ( CBN)

 Roberto Sá - secretário de Segurança Pública 

Baile de Debutantes para 
familiares de policiais

Demorou mas saiu – 22 policiais promovidos pelo secretário
de segurança Pública, Roberto Sá

Em 2017, 134 PMs e 5 PCs 
foram assassinados no Rio

lotados. Em alguns desses lugares, os 
policiais vivem atrás de barricadas. Uma 
vergonha para a instituição.

É preciso que as autoridades do estado 
repensem o que vêm fazendo com seus 
policiais. Devem dar a eles condições 
mínimas de trabalho e de segurança. 
BASTA DE MORTES! A continuar 
este estado de calamidade publica da 
Segurança do Estado, em breve, sequer 
as famílias  poderão sair às ruas.

Humberto Fittipaldi Filho
Presidente Nacional/Scuderie Detetive Le 

Cocq e diretor do SINPOL

as adolescentes participam de várias 
atividades que envolvem o conhecimento 
das diferentes corporações, visitando às 
unidades policiais e se envolvendo com 
os demais projetos sociais, desenvolvidos 
pelo instituto. Ao fim desse período, o 
Projeto Sangue Azul se encerra com um 
grande baile de debutantes. 

Podem se inscrever pelo E-mail 
sonhoazul2018@gmail.com , as meninas 
nascidas entre maio de 2001 e maio de 
2004. A ficha de inscrição encontra-se à 
disposição no site: www.mudandoofinal.
org.br

Baixada Fluminense.  
A operação teve apoio de delegacias 

especializadas e da Coordenadoria de Re-
cursos Especiais - Core. A ação aconteceu 
em locais como Pavuna, Acari, Complexo 
da Pedreira, Quitanda, comunidade da 
Lagartixa e São João de Meriti e reuniu 
cerca de 300 agentes, um helicóptero e 
três veículos blindados. De acordo com 
o delegado titular da 64ª DP (Vilar dos 
Teles), Moisés Santana, os 25 mandados de 
busca e apreensão haviam sido cumpridos. 
Foram recolhidos dinheiro, mercadorias 
e armas. Também foram recuperados sete 
carros e um caminhão roubados. Apesar 
da crise, os policiais civis continuam 
empenhados no combate ao crime, dando 
um forte golpe na organização criminosa 
que rouba cargas no Rio.

Policial de 2ª Classe. Por antiguidade: Sérgio C. 
de O. Jardim, Giselda G. e S. Grossl, Viviane Maria 
da Silva, Luiz A. B. de Souza, Ana P.M.M. Câmara, 
Sulamita França Silva, Cláudio Alves Teixeira. Por 
merecimento: Adriana Cristina de Souza Rezende, 
Lídia C. dos Santos, Luiz Cláudio Pereira, Raphael 
Varotto Ferrari, Marcus Vinícius Reis Xavier, Júlia 
de Paula Veloso, Mario de Souza, Kátia R. dos S. 
Cecim, Rosimeri Soares do Nascimento, Luis A.C. de 
Oliveira, Juraci Souza da Silva, Marcelo S.D. Cola, 
Marcos Othelo Lopes de Oliveira, Marco A. da R. 
Vaz Pinho e Sidnei Borges de Oliveira.
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Vários descontos são oferecidos aos 
associados do SINPOL que para terem 
acesso aos benefícios terão que pegar 
o encaminhamento no Sindicato à Rua 
Riachuelo, 191 – Térreo, Centro.

Colégio Pinheiro Guimarães: Associados 
e familiares têm direito a 50% de desconto na 
formação regular que vai da creche a faculdade, 
assim como nos cursos técnicos e livres. Os 
interessados devem pegar encaminhamento 
no SINPOL.

Academia do Concurso Público: Nos cursos 
preparatórios para concursos o desconto é 
de 20%. Mais informações no Tel: 22249571.

Colégio e Curso Tamandaré: Os filhos dos 
associados têm direito a 30% de desconto 
da 4ª série do ensino fundamental até o 3º 
ano do ensino médio. O mesmo abatimento 
para o curso pré vestibular e preparatório para 
escolas militares, técnicas, CAP da UERJ e 
UFRJ. Válido para as unidades do Centro e 
do Méier.

Faculdade e Colégio Simonsen: Vários 
cursos de 3º Grau com desconto entre 50% 
e 70% nas mensalidades.

Oftalmologista: Exames oftalmológicos com 
30% de desconto são feitos no Centro do Rio 
e em Niterói.

Assistência Jurídica: O atendimento jurídico 
gratuito é feito para associados às terças 
feiras das 10h às 13h e às quintas-feiras, das 
14h às 17h. A advogada responsável pelo 
atendimento é a Dra Maria Goretti Rodrigues. 
Para ser atendido basta apresentar a carteira 
de associado ou o último contracheque.

Atendimento dentário: Um consultório 
moderno para implantes e outros serviços 
com desconto de 30% está à disposição dos 
associados e dependentes.

INE/RJ: 30% em todos os cursos, exceto de 
inglês básico. Tem cursos com maior desconto 
que podem chegar até 70%.

Desconto de 50% na ACM Lapa: em várias 
atividades como natação, hidroginástica, 
voleibol, ginástica localizada, musculação, 
entre outras. IM
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Tel.: 2224-9571

Sindicato dos Funcionários da Polícia 
Civil do Estado do Rio de Janeiro

Convênios e Descontos ATUALIZAR IDENTIDADE É 
FUNDAMENTAL PARA POLICIAIS 

E CIDADÃOS

Falta de de pagamento fez policiais do RN cruzarem os braços em 2017

SINPOL APOIOU GREVE DOS POLICIAIS DO RN  
O SINPOL apoiou a greve 

dos policiais civis e militares 
do Rio Grande do Norte devido 
ao não pagamento dos salários, 
inclusive do 13º de 2017. Os 
policiais cruzaram os braços 
por três semanas em sinal de 
protesto. Eles cobram além 
da regularização dos salários 
atrasados, melhores condições 
de trabalho, pois os veículos 
estão em péssimo estado de 
conservação, sem licenciamento 
e com pouco combustível. 
Após o fim da greve dia 10 
de janeiro, todas as delegacias 
da capital e interior voltaram 
a funcionar normalmente. O 
SINPOL se solidariza com 
os policiais potiguares, reco-
nhecendo a importância deles 
para a sociedade e o trabalho 
árduo que exercem.

Aqui o governador Pezão 
assegurou ao Site do SINPOL 
pagar o 13º salário até o fim de 

O SINPOL esteve no 
Instituto Félix Pacheco 
- IFP e constatou que as 
condições de conservação 
do prédio estão boas, com 
pequenos problemas estru-
turais. No entanto, logo na 
entrada, falta o funcionário 
terceirizado que atendia 
à população. As pessoas 
quando chegam se dirigem 
direto ao guichê do Detran, 
ao lado da recepção, que 
está vazio. Outro problema 
encontrado é a falta de 
elevador, exigindo que 
funcionários e policiais 
com mais idade tenham 
que subir escadas para 
acessar os três andares do 
IFP da Rua Frei Caneca. 
A limpeza dos ambientes 
internos é feita por uma 
pessoa contratada pela di-
reção do IFP para a faxina. 
O estoque de pó revelador 
para impressão digital 
também está chegando 
ao fim. “Através dele, 
conseguimos identificar 
de quem são as impressões 
digitais encontradas na 

fevereiro, “caso não haja mais 
ações na Justiça que obstruam 
a venda de 50% das ações da 
Cedae” – disse Pezão. “Vamos 
colocar os vencimentos em 
dia”, assegurou ele ao jornalista 
Cláudio Alves, do SINPOL.  As 
ações da companhia entraram 
como contragarantia para o 
BNP Paribas emprestar 2, 9 
bilhões ao Estado. Os recursos 
de 2,9 bilhões já vieram, e os 
pagamentos atrasados come-
çaram a ser pagos, faltando as 
gratificações e o 13º de 2017.

cena de um crime”, disse 
um funcionário.

Carência 
de funcionários
Em todo o Estado o 

IFP tem 245 funcionários, 
sendo que o quantitativo 
ideal, de acordo com a Lei 
3586 seria de 700, entre 
pessoal técnico, adminis-
trativo e de apoio. Há 350 
vagas em aberto e só de 
papiloscopistas são  346 
formados na Acadepol, 

Policiais devem comparecer ao IFP - Rua Frei Caneca - para atualizar sua identidade

aguardando nomeação 
e posse. 

O Diretor do IFP, Mar-
cio Carvalho, disse que é 
imprescindível que as car-
teiras de identidade muito 
antigas sejam substituídas 
por mais novas pelo sistema 
de RG Biométrico, mais 
moderno para a identifica-
ção de vítimas e suspeitos. 
E deu exemplo: se um 
policial que mora no Rio 
morre em Santo Antônio 

de Pádua, e os parentes 
não são localizados, fica 
difícil de achar as digitais 
pelo sistema antigo, pre-
judicando a identificação 
da pessoa. 

Ele orienta policiais 
civis e militares com RG 
antigo ou de outro estado 
a tirarem a segunda via 
da carteira de identidade 
emitida pelo Detran a fim 
de identificar pelas digitais 
uma vítima ou criminoso. 


