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SINPOL E MUSPE LUTAM PELOS 
POLICIAIS E SERVIDORES

A greve dos policiais civis de-
cretada dia 16 de janeiro no Clube 
Municipal – que inicialmente seria 
uma paralisação de 72 horas – perdu-
ra por tempo indeterminado até que 
o Estado regularize o pagamento do 
13º salário, a premiação por metas 
desde dezembro de 2015 e o paga-
mento do RAS, atrasado desde agosto 
do ano passado. O SINPOL sempre 
esteve presente nas manifestações e 
protestos a favor dos policiais civis 
desde a sua fundação em 1993, oca-
sião em que o Sindicato foi criado 
durante duas greves. 

Engajado junto ao Movimento 
Unificado dos Servidores Públicos 
Estaduais – MUSPE, desde 2015, o 
SINPOL vem participando de todas 
as reuniões e manifestações em con-
junto com o Movimento Unificado 
não só a favor dos policiais ativos, 
inativos e pensionistas, mas tam-
bém em benefício dos demais ser-
vidores, sempre auxiliando no que 
for necessário.

Pacote de maldades
Graças ao empenho do Sindicato 

com o MUSPE comparecendo em 
todos os protestos na Alerj e reu-
niões no Palácio Guanabara, junto 
com outras 41 entidades aguerri-
das, foi possível ganhar o primeiro 

round contra o governo que recebeu 
de volta da Alerj o Pacote de Mal-
dades enviado pelo governador em 
novembro de 2016. Com essa par-
ceria e ação conjunta os policiais 
civis tiveram uma importante vitó-
ria: o Parlamento rejeitou o PL que 
adiava a terceira parcela da GDL 
para 2020, da mesma forma que re-
tirou de pauta o PL que aumentava 
o desconto previdenciário de 11% 
para 14%. O MUSPE com seus co-
ordenadores e o SINPOL com seus 
diretores lutaram e lutam para que 
os policiais civis não sejam preju-

dicados, assim como os demais in-
tegrantes do funcionalismo público.
SINPOL pioneiro com o MUSPE

Já em dezembro de 2015, o SIN-
POL com o MUSPE fez uma grande 
manifestação com passeata do Largo 
do Machado até o Palácio Guanaba-
ra, cobrando o 13º salário que estava 
atrasado e reajuste salarial. À época, 
o SINPOL foi a única representação 
dos policiais civis presente tanto na 
passeata, junto com os demais com-
panheiros da PM e Bombeiros, quan-
to na audiência com o governador 
Pezão. Em assembleia no dia 27 de 
dezembro o SINPOL junto aos po-
liciais presentes decidiu não fazer a 
paralisação de 24 horas a partir do 
meio-dia do dia 31 de dezembro, em 
consideração à população carioca e 
aos turistas que vieram passar o Ano 
Novo no Rio.

Entretanto, em apoio às pensio-

nistas que estavam sem receber pa-
gamento do mês e o 13º, decidiu-
-se por uma “Operação Tartaruga” 
amplamente divulgada. Já na as-
sembléia de algumas entidades da 
classe no dia 16 de janeiro, da qual 
o SINPOL participou com a vice-
-presidente, Daisy Rocha, decidiu-se 
por uma paralisação por 72 horas 
convertida em greve caso o governo 
não pagasse o salário de dezembro 
e o 13º salário dos ativos, aposen-
tados e pensionistas.

Greve repercute na mídia
Procurado pela imprensa, o pre-

sidente do SINPOL, comissário Fer-
nando Bandeira, explicou aos jor-
nalistas de emissoras de TV, Rádio 
e jornais que a greve infelizmente 
seria o único meio de pressionar o 
governo a atender às reivindica-
ções da categoria. Recentemente, 

na 18ª DP, o presidente Bandeira 
falou do atraso no pagamento dos 
ativos, aposentados e pensionistas, 
das péssimas condições de traba-
lho, da falta de material básico pa-
ra trabalhar, como papel, tinta para 
impressora, além da sujeira em que 
algumas delegacias se encontram, até 
mesmo com banheiros interditados. 
Bandeira lembrou que os policiais 
têm que fazer “vaquinha “ para pa-
gar o serviço de manutenção e lim-
peza nas DPs e IML.                                                                                                                                            

Com o acordo feito entre o gover-
nador e a União, o pacote anticrise 
volta à Alerj para ser votado com a 
anuência do presidente da casa, Jorge 
Picciani (PMDB), que esteve com 
Pezão em Brasília. Por isso, a união 
com o MUSPE é fundamental para 
enfrentar mais esse round contra o 
governo do Estado que não medirá 
esforços para aprovar o novo pacote.  

SINPOL lutando pelo reajuste salarial com Álvaro (E), em cima do caminhão de som

PM Wagner (E) com Daisy e Bandeira do SINPOL, indo para 
o palácio Guanabara com os servidores

GREVE POR TEMPO INDETERMINADO
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EDITORIAL

Vivemos o pior dos mundos no Rio.  Dois paco-
tes de ajustes foram editados recentemente, um pelo 
presidente Temer e o outro pelo governador Pezão. 
O que há de semelhança entre ambos é que tanto 
um como outro, tratam de um rigoroso ajuste fiscal. 

O de Temer, conhecido como PEC 55, restrin-
ge as despesas do governo ao IPCA dos últimos 12 
anos anteriores e terá duração de 20 anos, com pos-
sibilidade de mudança na forma de limitar os gas-
tos do governo a partir do décimo ano. Visa o con-
gelamento dos investimentos em saúde, educação e 
serviço sociais, assim como o salário dos servidores 
públicos municipais, estaduais e federais. Na práti-
ca, com a PEC, os governantes brasileiros não vão 
poder aumentar os gastos com impostos tomados do 
trabalhador além do corrigido pela inflação. A PEC 
foi apelidada de “Fim do Mundo” e de “novo AI-5”, 
porque foi aprovada no mesmo dia do “aniversário” 
do Ato Institucional número 5, que transformou o 
Brasil em ditadura militar.

Pesquisas da Consultoria Legislativa do Senado 
Federal diz que a PEC fere diversos preceitos da 
Constituição de 1988. Segundo entidades represen-
tativas dos servidores, o projeto ameaça os investi-
mentos no setor público e pode provocar congela-
mento de salários.

Os servidores públicos cariocas e fluminenses 
serão prejudicados duplamente, pois sofrerão as 
conseqüências da PEC 55 e das medidas de austeri-
dade baixadas pelo governador Pezão, num total de 
22 projetos entre os quais o que aumenta a alíquo-
ta da contribuição previdenciária dos servidores pú-
blicos de 11 para 14%.

Em decorrência destes ajustes, grandes manifes-
tações foram feitas no país, tanto em Brasília e ou-
tras cidades, como no Rio, na Alerj. Aqui ante a rea-
ção dos servidores o pacote foi devolvido pela Alerj 
ao governador.

Entretanto, muita batalha ainda será travada, 
pois os servidores deixaram claro que não vão pa-
gar a conta do ajuste. Tanto os policiais civis e mi-
litares, como os bombeiros, agentes penitenciários 
e do Degase estão sem receber os salários correta-
mente, sem 13º depositado, sem RAS e sem a incor-
poração da Gratificação de Delegacia Legal – GDL.

Por causa dessa questão os policiais civis estão 
em greve desde o dia 17 de janeiro (terça feira)

DIRETORIA EXECUTIVA 2014/2018

Essa conta 
não é nossa! A situação das dele-

gacias e órgãos da Polí-
cia Civil continua dra-
mática. Além da falta 
de material já abordada 
nesta edição, há falta de 
pessoal, o que prejudica 
as investigações. A Lei 
699/83, elaborada pelo 
então deputado, Fernan-
do Bandeira, enviada à 
Alerj pelo governador 
Leonel Brizola, através 
de mensagem, previa um 
efetivo de 23.600 poli-
ciais civis. Passados 33 
anos o contingente de 
policiais não ultrapassa 
10 mil agentes na ativa. 
Para oxigenar os quadros 
e melhorar o trabalho de 
apuração de crimes é ne-
cessário mais concursos 

Uma semana após José Mariano Beltrame pedir demissão 
da secretaria de Segurança ao então governador em exercício 
do Rio, Francisco Dornelles, seu substituto assume a pasta: 
delegado da Polícia Federal Roberto Sá, que era subsecretário 
de Planejamento e Integração Operacional do órgão. Tomou 
posse em uma cerimônia com a presença do governador em 

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)

Falta de material e pessoal 
nas DPs e no IML

Novo secretário Roberto Sá 
já estava na SSP há 10 anos

exercício, Dornelles e do Ministro da Justiça e Cidadania, 
Alexandre de Moraes. 

O delegado da Polícia Federal Roberto Sá, substituiu o 
também delegado da federal José Mariano Beltrame, que ficou 
mais de 10 anos no cargo, sendo respeitado pela sua competên-
cia, honestidade e rigor à frente do SSP. Foi o Secretário que 
ficou mais tempo no SPP em relação a todos os antecessores. 

Quem é Roberto Sá
Subsecretário durante os dez anos da gestão de Beltrame 

– considerado por ele homem de confiança -, Roberto Sá co-
nhece bem os bastidores da secretaria. Ele ajudou a planejar 
ações, a supervisionar, a avaliar e a coordenar o emprego das 
polícias Civil e Militar, além de ter sido o responsável pela 
implementação do Sistema de Metas e Acompanhamento de 
Resultados, que premia batalhões e delegacias que cumprem 
objetivos estipulados.

Formado em Direito pela PUC-RIO, Sá tem 51 anos e é 
natural da Barra do Piraí, no Médio Paraíba. Em 1983, in-
gressou como cadete na Escola de Formação de Oficiais da 
PM. Ex-integrante do batalhão de operações Especiais (Bo-
pe), chegou a tenente-coronel. Em 2006, entrou para a po-
lícia Federal.

 Banheiro do IML depredado e sem manuntanção

Roberto Sá assume na presença do Ministro Alexandre Moraes e 
Dorneles

Banheiro interditado na 
delegacia

a fim de preencher as va-
gas existentes. As psicó-
logas, sociólogos e assis-
tentes sociais que faziam o 
primeiro atendimento no 
balcão das DPs, também 
abandonaram seus postos 
porque o Estado não pa-
ga a empresa que fornece 
esse pessoal.

A falta de limpeza nas 
delegacias só não se agrava 
mais porque os próprios po-
liciais se cotizam e pagam 
uma faxineira para manter o 
ambiente limpo. Entretanto 
no IML a situação é caótica. 
Por não receberem do Esta-
do, a empresa que prestava 
serviços de limpeza retirou 

seu pessoal e os peritos e 
auxiliares são obrigados 
eles próprios a fazerem 
a limpeza das salas de 
necropsia, entre outras 
instalações do Instituto.
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SINPOL fala sobre crise no estado

O auditório da ACM Lapa foi pequeno para receber cerca 
de 200 pessoas que se inscreveram para participar do tradi-
cional Café da Manhã do SINPOL, na sexta feira, dia 2 de 
dezembro. Na ocasião, o presidente do Sindicato, Fernando 
Bandeira, distribuiu 27 brindes e 300 cestas de Natal para os 
associados que se inscreveram durante o mês de novembro. 
Mesmo os associados que se inscreveram e não foram à con-
fraternização, receberam as cestas no SINPOL até dia 29 de 
dezembro.

Após o farto café da manhã, do qual participaram policiais 
da ativa, aposentados, pensionistas e familiares, foi feito um 
minuto de silêncio pelas 71 mortes de jogadores, jornalistas 
e delegação da Chapecoense, na Colômbia. Em seguida hou-
ve a apresentação impecável do Grupo Vieira Brum’s Piper 
de Gaita de Fole, pelo terceiro ano consecutivo, que recebeu 
aplausos da família policial civil. Após a apresentação do 
grupo houve a distribuição de brindes e ,de 150 cestas na-
talinas que complementaram a ceia de Natal dos associados 
do SINPOL - que este ano foi enriquecida com um legítimo 
bacalhau norueguês. 
Mesmo na crise, o SINPOL distribuiu cestas natalinas

“Apesar da crise, o SINPOL procura proporcionar ao asso-
ciado a confraternização anual com brindes e cestas de Natal 
para todos”, disse Bandeira, presidente do Sindicato. O as-
sociado Severino Barbosa da Silva, de 83 anos, que ganhou 
um ferro de passar, disse estar feliz porque Bandeira mantém 
essa tradição, reunindo os policiais num suculento café da 
manhã. E nos últimos anos, com música ao vivo – se referin-
do ao grupo de gaita de fole – fechando o ano com chave de 
ouro, apesar da crise que tomou conta do Estado.

Pela diretoria compareceram além do presidente Bandeira, 
os diretores Leonardo Motta, Geraldo Ferreira, Daisy Rocha, 
André Luigi e Natalício Ferreira. A organização do Café da 
manhã ficou a cargo de Solange Soares, Andréia Bandeira, 
Rafael, Thaís Soares, Geórgia Teixeira, Lena Barbosa, Már-
cia Silveira  e Katião.

Moradores do Rio têm dado mostras de grande 
solidariedade à situação de penúria das delegacias e 
socorrido as unidades policiais de vários bairros com 
material de limpeza e de escritório, entre outros. O 
agravamento da crise no Estado, declarado “Cala-
midade Financeira”,  evidenciou que em delegacias 
onde falta tudo, os policiais não têm condições de 
elucidar crimes, fazer perícias e investigações, tra-
balhos que lhes são reservados constitucionalmen-
te. No fim de 2016 o SINPOL foi ouvido por várias 
emissoras de TV – Record, Rede TV e SBT – sobre 
a crise financeira do estado. 

Delegacias recebem ajuda de moradores
 A Associação de Moradores do Leblon, segundo 

declarações de sua presidente, Denise Correia, em en-
trevista à TV Record, dia 24 de novembro, tem dado 
recursos às delegacias para que os policiais possam 
trabalhar com dignidade. Pedro Froés, outro morador 

O presidente Bandeira fala sobre a crise financeira do Estado

O Grupo Vieira Brum’s Piper numa apresentação impecável
Associada Zélia Fialho recebe sanduicheira 

das mãos do diretor, Leonardo Motta

Elzir Ribeiro recebeu de Bandeira a cesta e o brinde

Ao lado presidente Bandeira, diretor Luigi fala de medidas 
jurídicas contra o governo Luiz Otávio recebe da diretora Dayse um DVD

Mais de 200 pessoas lotaram o auditório da ACM

CAFÉ DA MANHÃ NO SINPOL
Distribuição de cestas e brindes

do bairro, disse que as pessoas chegavam à delegacia 
para fazer o BO e não havia papel para imprimir. “O 
boletim de ocorrência só pode ser feito on line, mas 
nem todos têm acesso à Internet”, diz ele .

A 9ª DP no Catete foi a primeira a ser “adotada” 
por moradores do Flamengo e região, que através da 
Associação de Moradores tem recebido todo o mate-
rial que necessita para funcionar, inclusive câmeras 
de monitoramento. A Delegacia Especial de Apoio 
ao Turista – DEAT foi adotada por um grupo de em-
presários do setor hoteleiro, preocupados com as di-
ficuldades da especializada. Já a 5ª DP, conta com os 
próprios policiais que se cotizam para fazer frente às 
necessidades de material e manutenção da unidade. 

De acordo com Fernando Bandeira na entrevista 
à Record “as doações são bem vindas. Essa colabo-
ração tem ajudado muito as delegacias”. Segundo o 
SINPOL, são várias unidades que estão recebendo 
doações regularmente. Os donativos arrecadados são 
encaminhados para a delegacia do bairro ou para o 
quartel de bombeiros da Gávea e para o Batalhão da 
Polícia Militar do Leblon.



Foram vários em-
bates; no dia 8 de 
novembro de 2016 
houve a invasão 
da Alerj, quando 
os manifestantes 
ocuparam o plená-
rio do parlamento. 
Já no dia 16/11, 
os manifestantes 
– boa parte deles 

ALERJ – PALCO DE BATALHAS NO CENTRO DO RIO
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Desde o início de 
novembro que a 
Alerj transformou-se 
num grande campo 
de batalhas. De um 
lado os servidores 
públicos que não 
querem ter seus 
salários e direitos 
reduzidos e de ou-
tro a Polícia Militar. A mobilização dos sindicatos 

e associações que integram o 
Muspe (Movimento Unificado 
dos Servidores Públicos Esta-
duais) foi determinante para 
que o presidente da Assem-
bleia, deputado Jorge Picciani 
(PMDB), devolvesse o pacote 
anticrise ao Palácio Guanaba-
ra. Foram devolvidos ao go-
verno o projeto que adia para 
2020 reajustes concedidos à 
segurança pública em 2014; o 
que fixa um teto para despesa 

No protesto do dia 23 de novembro pas-
sado, o diretor do SINPOL, Álvaro Luiz, foi 
atingido por dois tiros de balas de borracha 
quando estava sentado na mureta do jar-
dim do Edifício Garagem Menezes Cortes. 

O dirigente do SINPOL, inspetor Leonardo Motta, chegou a dormir 
no acampamento montado em frente à Alerj com os demais servi-
dores de outras categorias. No dia 18/12, o presidente do SINPOL, 
Fernando Bandeira visitou o acampamento levando ajuda em espécie 
para a alimentação dos que ali estavam para o pernoite nas barracas.

 Para Bandeira, a devolução do pacote ao governo foi a decisão 
mais sensata do presidente da Alerj, deputado Jorge Picciani “Pres-
sionado pela invasão do Parlamento e grandes manifestações dos 
servidores, teve que devolver os projetos ao Executivo”, disse Fer-
nando Bandeira.

Aos jornalistas que cobrem o Palácio Tiradentes, Jorge Picciani ex-
plicou que, diante da falta de acordo entre a proposta dos chefes da 
Segurança pública e os sindicatos, “era preciso dar tempo ao Execu-
tivo preparar a folha de janeiro”. Agora o Estado que mal consegue 
quitar a folha, terá que gerir seuas recursos para garantir a correção 
salarial das categorias, inclusive pagar a terceira parcela da incor-
poração da Gratificação de delegacia Legal (GDL) prevista para este 
mês de janeiro.

Policiais vítimas da PM pedem reparação

Mobilização do 
MUSPE faz Alerj 
devolver pacote

Ajuda do SINPOL

PMs dispersam servidores na ALERJ

Funcionários Públicos ocuparam o plenário

Bandeira, presidente do SINPOL, disse que nunca viu a ALERJ 
totalmente cercada

Policiais e servidores foram duramente reprimido

Servidores publicos ocuparam toda avenida em frente da ALERJ

Manifestantes derrubaram a cerca em volta do Parlamento

Lideranças sindicais fizeram vigília em frente a ALERJ

de pessoal do Executivo, Le-
gislativo e Judiciário; e o que 
vincula à receita corrente lí-
quida, o valor dos duodécimos 
concedidos aos três poderes. 
Outro projeto polêmico, o do 
desconto previdenciários de 
11% para 14% saiu de pau-
ta, mas pode voltar a qualquer 
momento. Daí a mobilização 
permanente dos servidores 
públicos continuar com mani-
festações e protestos na Alerj 
e sede do governo. 

Foi socorrido pelo SINPOL e levado ao Hospi-
tal Souza Aguiar, com hematomas na perna 
direita. Álvaro está licenciado da Delegacia 
de Itaguaí, onde é lotado.  Também o policial 
civil aposentado, Wagner Gomes, foi preso 

arbitrariamente na manifestação dia 7/12 
pelo comandante do 6º BPM, tenente coro-
nel Marcos Vinícius da Silva Mello. Ambos 
pedirão na Justiça reparação pelos danos 
morais causados. 

bombeiros milita-
res, agentes peni-
tenciários, policiais 
civis, profissionais da 
educação e saúde – 
foram recepcionados 
pelo Batalhão de 
Choque com bombas 
de efeito moral, de 
gás lacrimogêneo 
e gás de pimenta, 

principalmente após 
terem derrubado a 
primeira cerca na 
frente da Alerj. Ao 
tentar ultrapassar a 
segunda, um profes-
sor foi atingido por 
uma bomba jogada 
por um oficial do BP 
Choque. O diretor 
do Sindicato, Álvaro 
Luiz, que estava 
próximo, também 
foi atingido por tiros 
de bala de borracha. 
Socorrido, foi levado 
para o hospital Souza 
Aguiar e liberado 
com ferimentos na 
perna esquerda.

Do caminhão de 
som, Fernando Ban-
deira, presidente do 
SINPOL, disse que 
desde 1983, quando 
foi deputado estadual 
por dois mandatos, 
até agora, nunca 
viu a Alerj cercada, 
impedindo o povo 
de participar das 
discussões e assistir 
às sessões das gale-
rias. A manifestação 
do dia 22/11 trans-
correu sem maiores 
problemas, sem 
qualquer tentativa 
de invasão, mesmo 
porque havia forte 
esquema de segu-
rança no entorno da 
Alerj. Os deputados 
não têm mostrado 
interesse em votar 
o pacote com 22 
projetos da forma 
como foi enviado 
ao legislativo. En-
tretanto, a atenção 
dos sindicatos e as-
sociações continuou 
redobrada, pois a 
pressão sobre os 
parlamentares é 
grande. 
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O chefe de polícia, de-
legado Carlos Augusto 
Leba, recebeu no dia 15 
de dezembro a diretoria 
do SINPOL. O objetivo 
da reunião foi entregar a 
pauta de reivindicações 
do Sindicato e também 
externar a preocupação 
quanto aos atrasos no pa-
gamento de salários, do 
13º, a ser efetuado só em 
janeiro, parcelamento da 
remuneração das pensio-
nistas. E também, o pa-
gamento da 3ª parcela da 
incorporação da Gratifi-
cação de Delegacia Le-
gal, que deveria ser feita 
no início de 2017, além 
do provável aumento da 
alíquota do desconto da 
previdência de 11% pa-
ra 14%, que prejudica a 
categoria e será votado 
em fevereiro.

O delegado Carlos 

Dra Goretti, Geraldo, Dr. Leba, Daisy e Bandeira A diretoria do SINPOL levou reivindicações ao Chefe de Polícia

Leba fez um histórico 
da crise do Rio dizendo 
que como conseqüência 
dela, o governo fede-
ral estava exigindo que 
os estados elevassem o 
desconto previdenciário 
de 11% para 14%, como 
condição para emprestar 
os recursos que o Rio ne-
cessitava. Afirmou para 
o SINPOL sua intenção 
de “envidar todos os es-

forços para preservar ao 
máximo nossos policiais”.
“Se todos se aposentarem 

- Pcerj fecha’
O chefe de polícia 

mostrou-se apreensivo 
com os 3 mil policiais ci-
vis querendo se aposen-
tar e já recebendo o abo-
no permanência. Sem di-
nheiro para gerir a pasta, 
não pode contratar mais 
policiais e nem tem re-

cursos para mantê-los na 
Academia de Polícia.  “Se 
formos atender todos os 
pedidos de aposentado-
ria a polícia fecha,” con-
ta Leba.

Outro fator desespe-
rador é a Reforma da 
Previdência que se for 
aprovada pelo Congres-
so, acaba com a aposen-
tadoria especial do poli-
cial civil.  Com a aprova-
ção dessa reforma have-
rá outra enxurrada de pe-
didos de aposentadoria. 
A vice-presidente, Daisy 
Rocha, presente à reunião, 
disse que o policial civil 
que está à disposição 24 
por dia não pode se apo-
sentar aos 65 anos. 

Carlos Leba disse ain-
da que fez esforços junto 
à Alerj e ao governo para 
que os salários dos poli-
ciais civis sejam pagos na 

Chefe de polícia recebe SINPOL e diz: 
objetivo é preservar policiais no pacote 

SINPOL cobra nomeação dos 
Oficiais de Cartório 2013

integralidade e não esca-
lonado como tem acon-
tecido com outras cate-
gorias de servidores. “Já 
é um avanço receber in-
tegralmente, sem parce-
lamento”, disse Leba ao 
presidente do SINPOL, 
Fernando Bandeira, acom-
panhado da vice-presi-
dente, Daisy Rocha, di-
retor Geraldo Ferreira e 
advogada Maria Goreti.

O presidente do SIN-
POL elogiou a indepen-
dência do novo chefe 
Carlos Leba, que foi in-
dicado por suas condi-
ções técnicas de gestor 
e não por questões polí-
ticas. Para Bandeira, al-
guns que antecederam Le-
ba utilizaram a Chefia de 
Polícia para se promove-
rem politicamente e dis-
putar eleições.

O SINPOL continua cobrando da Polícia Civil o aproveitamento da 4ª 
Turma do cronograma de nomeações do concurso dos Oficiais de Cartório 
Policial – conhecida como Casas Bahia – que até hoje não foi nomeada e 
empossada.  O governo vem descumprindo o acordo feito em novembro de 
2015 na Alerj, com presença do SINPOL, que estabelecia o aproveitamen-

to em quatro parcelas, dos 734 formados pela Acadepol. Segundo o acor-
do, todos teriam que ser nomeados até maio de 2016. O SINPOL reivindi-
ca o aproveitamento desses 284 aprovados e já cobrou da Chefia de Polí-
cia, que chame esse contingente de suma importância, preenchendo as va-
gas existentes.

Investigadores aguardam 
nomeação há onze anos

O Governo perdeu a oportunidade de suprir investigações paradas nas 
delegacias com a convocação para a Acadepol dos 400 aprovados do Con-
curso de Investigador de 2005. Passadas as Olimpíadas as investigações 
continuam precárias por falta de pessoal. O descaso com esse grupo, que 
aguarda há 11 anos para fazer o curso de formação, não tem precedentes 
na história de concursos para a PCERJ. Procurado pelos candidatos apro-

vados, o SINPOL conseguiu na Justiça garantir a manutenção do concur-
so até o trânsito em julgado da sentença. O Judiciário já tinha declara-
do suspenso o prazo de validade. Cabe agora ao governo diante da carên-
cia de investigadores chamar essa turma de 400, objetivando o prossegui-
mento do concurso com o ingresso dos aprovados na Academia de Polí-
cia Sylvio Terra. 
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O SINPOL participou dia 8 de novembro da 
grande manifestação das categorias que integram 
a Segurança Pública no Rio, em frente à Alerj. O 
abraço simbólico ao Parlamento Estadual, ini-
cialmente previsto para ocorrer, foi substituído 

Revoltados servidores invadiram a ALERJ
Pelo SINPOL, Leonardo Motta (acima), conclamou união de todos 

através do MUSPE

OCUPAÇÃO DA ALERJ É JUSTA E DEMOCRÁTICA 
por uma invasão ao prédio e ocupação do plená-
rio, quando centenas de manifestantes romperam 
o cordão de isolamento feito pelos policiais mili-
tares do 5º BPM e entraram na ALERJ. 

Os servidores do Corpo de Bombeiros, Polícia 
Militar, Polícia Civil, Degase, Sistema Penitenci-
ário, Educação e da Saúde, também entraram sem 
problemas na sede do Legislativo. Nesse dia hou-
ve “suposto” quebra-quebra na vice-presidência da 
Casa, mas ninguém saiu ferido.

Para Fernando Bandeira, presidente do SIN-
POL, a ocupação da ALERJ “é justa e faz parte 
da democracia. Só não podemos concordar com a 
subida nas mesas e cadeiras e com as supostas de-
predações que foram feitas em suas instalações” – 
disse Bandeira.

O ato público foi contra as medidas do gover-
no que não só retiram direitos conquistados, mas 
também diminui salários não só dos policiais ci-
vis, mas de todos os servidores públicos do Esta-
do. Pelo Sindicato compareceram os diretores Leo-

A Justiça citou o Estado a se explicar na ação movida 
pelo SINPOL, visando cobrar do governo as horas exceden-
tes e o adicional noturno que o policial civil tem direito na 
escala de trabalho 24hX72h – um dia de trabalho por três 
dias de folga. A determinação para que o Estado seja ouvi-
do é da 3ª Vara de Fazenda Pública (Processo nº 0209562-
85.2016.8.19.0001)

Normalmente o policial trabalha oito plantões por mês, 
somando em média de 190 a 200 horas mensais, ultrapas-
sando em 40 horas por mês sua jornada de trabalho. Essa 
diferença é que o SINPOL está pleiteando ao judiciário para 
que o Estado pague a todos os policiais as horas exceden-

tes. A ação prevê também o pagamento do Adicional Noturno 
conforme prevê a Constituição do Estado e o Estatuto do Servi-

dor Público. O pedido na Justiça remete às horas extras que deixaram 
de ser pagas nos últimos cinco anos, a contar da distribuição da ação.

De acordo com o presidente do SINPOL, comissário Fernando Ban-
deira, a ação se justifica no sentido de que muitos policiais trabalham 
acima das 40 horas semanais previstas na Constituição do Estado, sem 

receber as horas extras e tampouco o adicional noturno entre 22h e 6h 
da manhã. Segundo Bandeira, esses benefícios garantidos pela Consti-
tuição nunca foram pagos pela Polícia Civil.

O SINPOL entrou com mandado de segurança coletivo preventivo no 
Tribunal de Justiça para assegurar o pagamento do mês de dezembro e o 
13º salário de todos os policiais civis – ativos, inativos e pensionis-
tas. Processo nº  0060504-11.2016.8.19.0000.

No pedido, elaborado pelo Escritório Teodoro da Silva Ad-
vogados Associados, o SINPOL pede que o Estado demonstre 
solvência financeira para arcar com suas responsabilidades. 

Se na Justiça o Estado se declarar solvente, terá que pagar o 
mês de dezembro e o 13º salário no 10º dia útil e sem parcela-
mentos. Caso se declare inadimplente, cabe arresto nas contas 
do governo. De acordo com o advogado Augusto Moutella, o 
Sindicato ingressará com petição de distinção no TJ para que 
se perceba que o mandado de segurança do SINPOL difere da 
ação da Defensoria Pública – que defende todos os servidores 
– e o processo deve prosseguir para julgamento.

Em abril de 2016, os servidores começaram a receber os salários 
parcelados. Aposentados e pensionistas ficaram quase dois meses sem 
pensões e aposentadorias. A pronta ação do Sindicato junto à Defen-
soria Pública regularizou o pagamento de todos.

SINPOL: Dezembro e 
13º salário na Justiça

Horas Extras e 
Adicional Noturno

SINPOL defende pensionistas
“É inconstitucional parcelar salários das pensionistas ou de qualquer 

servidor público por ser considerada verba alimentar”, disse o presidente 
do SINPOL, Fernando Bandeira. O Sindicato elaborou uma ação na Jus-

tiça a fim de assegurar o pagamento integral das pensionistas da Polícia 
Civil até o décimo dia útil. Só em janeiro de 2017, as pensionistas come-
çaram a receber em cinco parcelas o pagamento de novembro de 2016.

nardo Motta, Daisy Rocha e Humberto Fittipaldi.
Do caminhão de som, o dirigente Leonardo 

Motta conclamou todos à união para poderem 
enfrentar as severas medidas do governo que 
atingem direto o bolso do servidor público ati-
vo, aposentado e pensionista.
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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 – A, 2º andar, Centro.
Academia do Concurso Público: Nos cursos 
preparatórios para 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.

Escritório Teodoro da Silva & Advogados 
Associados: oferece atendimento com desconto a 
ser negociado com o advogado. O referido escritório 
atua perante a Administração Pública do Estado e 
na área criminal.

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.
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Tel.: 2224-9571

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

Convênios e Descontos Maluco Beleza – Único 
policial eleito Vereador 

em Duque de Caxias

Natação à disposição do associado do Sinpol

Luiz Machado empossado vereador em Caxias, cumprimentando o 
Prefeito eleito Washington Reis

SINPOL doou ao MUSPE cestas às pensionistas do estado 

PENSIONISTAS RECEBEM 
CESTAS DO SINPOL

Assistência jurídica: Associado do 
SINPOL com atendimento gratuito

O Sindicato contratou o 
Escritório Teodoro da Silva 
& Advogados Associados. 
Garante ao associado do SIN-
POL o atendimento gratuito nas 
mais diversas áreas do Direito 
administrativo, civil, criminal, 
tributário, previdenciário, 
entre outras. Essa parceria 
tem como objetivo propiciar 

A campanha para auxiliar não só as pensionistas 
da categoria, mas também todas as pensionistas 
do Estado, recebeu o apoio do SINPOL que doou 
70 cestas natalinas ao Muspe – Movimento Uni-
ficado dos Servidores Públicos – que centraliza 
a distribuição de cestas básicas. O pagamento de 
novembro está sendo pago em cinco parcelas no 
mês de janeiro.  Muitas estão passando necessi-
dade e não tem como comprar mantimentos ou 
remédios. O pagamento foi parcelado em nove 
vezes a partir de 5 de janeiro, sobretudo, após o 
governo federal bloquear as contas do Estado às 
vésperas do Natal. As pensionistas que quiserem 
apanhar esses donativos devem se dirigir à sede 
do SindJustiça na Travessa do Paço nº 23, Centro, 
ao lado do Fórum.

Nas eleições municipais deste ano vários po-
liciais civis concorreram –  51 candidatos – mas 
o único eleito, foi o investigador de polícia Luiz 
Machado – o popular “Maluco Beleza” – que se 
elegeu vereador no município de Duque de Caxias 
pelo Partido Progressista, com 3.435 votos.

Fez a campanha sem gastar um centavo, con-
tando apenas com um boneco sósia que deixava na 
traseira da sua camionete. Os votos que elegeram 
foram conseguidos graças à simpatia conquistada 
no convívio com os moradores. 

Enquanto não assumia o cargo em janeiro deste 
ano, Maluco Beleza continuava exercendo as ativi-
dades de policial civil na Delegacia de Magé. São 
37 anos na segurança pública . 

Apesar do visual atípico – barba longa, cabelos 
compridos, roupa preta e chapéu – é um dos agentes 
mais respeitados da Baixada Fluminense. “O povo 

ao associado da ativa, inativo 
e pensionistas, atuação judicial 
e esclarecimentos necessários 
à categoria. 

Recentemente o SINPOL 
entrou com ação judicial para 
garantir o recebimento integral 
da remuneração e benefícios 
as quais os servidores da ativa, 

inativo e pensionistas jazem jus.  
As consultas são gratuitas e 

havendo interesse do associado 
na contratação do serviço, as 
condições de pagamento são 
bem abaixo do estipulado no 
mercado. O encaminhamento 
é feito pelo SINPOL na Rua 
Riachuelo nº 191 – 2º andar.

me respeita” diz orgulhoso o vereador que tomou 
posse em 1º de janeiro deste ano.   


