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Bandeira reassume presidência do SINPOL

Associados e diretores autorizaram a permuta

SINPOL e AME (Bandeira e Álvaro) na Defensoria 
antes de ir à Justiça
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Finalmente aberta 
policlínica da PCERJ 

SINPOL apóia 
manifestações em Copa 

Eleições: 51 candidatos 
da Polícia Civil 

Comissários se formam 
na Acadepol 

DPs em péssimas 
condições 

Em assembléia realiza-
da dia 25 de agosto na sede 
provisória do SINPOL (Rua 
Riachuelo nº 191-A), os as-
sociados e diretores do Sindi-
cato aprovaram a permuta de 
cargos feita entre os dirigen-
tes Leonardo Motta de Faria 
e Fernando Bandeira. O edi-
tal foi publicado no jornal O 
Povo de 18 de agosto. Todos 
os presentes concordaram 
com a mudança de cargos 
fi cando Fernando Bandeira 
como o novo presidente do 
Sindicato, enquanto Leonar-
do Motta passou a ocupar o 
cargo de diretor-tesoureiro, 
constando na ata da assem-
bléia. Voltando à presidência, 
Bandeira terá mais condições 
de enfrentar a perseguição 
que vem sofrendo por parte 

Justiça cobra do Estado Horas Extras e Adc. Noturno
O SINPOL entrou com ação na Justiça para cobrar do 

governo as horas excedentes e o adicional que o policial 
civil tem o direito na escala de trabalho 24x72 – um dia de 
trabalho por três dias de folga. Em conseqüência, a 3ª Vara 
de Fazenda Pública determinou que o estado seja ouvido 
(Processo nº020952-85.2016.8.19.0001).

De modo geral a polícia trabalha oito plantões por mês, 

somando em média 190 a 200 horas mensais, ultrapassando 
as 40 horas semanais da sua jornada de trabalho. Essa dife-
rença é que o SINPOL pede ao judiciário para que seja paga 
pelo Estado como horas excedentes. A ação prevê também o 
pagamento do Adicional Noturno conforme prevê a Consti-
tuição do Estado e o estatuto do Servidor Público. O pedido 
na Justiça remete as horas extras que deixaram de ser pagas 

nos últimos cinco anos, a contar da contribuição da ação.

Para o presidente do SINPOL, comissário Fernando 
Bandeira, a ação se justifi ca pelo fato de muitos policiais 
trabalhem até 40 horas semanais previstas na Constituição 
do Estado, sem receber as horas extras e o adicional no-
turno entre 22h e 6h da manhã. Esses benefícios, segundo 
Bandeira, nunca foram pagos pela Polícia Civil.

SINPOL, Defensoria e FASP garantem salários dos policiais
Desde março o Sindicato vem lutando pelo pagamen-

to integral e na data correta dos policiais ativos, inati-
vos e pensionistas. Juntou-se à FASP e ao Muspe para 
que o calendário anterior de pagamentos nos dias 1 e 2 
de cada mês fosse cumprido, repudiando o decreto do 
governador em exercício, Francisco Dornelles que, mu-
dou a data de pagamento para o 10º dia útil. Além do 
parcelamento salarial dos ativos, os aposentados e pen-
sionistas sempre são empurrados a receber mais à fren-
te, causando sérios prejuízos à economia das pessoas. 

No mês de abril os servidores começaram a receber 
salários parcelados. Aposentados e pensionistas fi caram 
sem receber os vencimentos de março.  A pronta ação 
do Sindicato junto à Defensoria Pública ao lado da As-
sociação dos Militares Estaduais (AME) permitiu que 
ofi ciais de justiça fossem ao Rioprevidência, acompa-

do comando da Polícia Civil. 
Sem receber seus salários des-
de abril de 2013, acusado de 
faltar ao serviço, Bandeira foi 
inocentado por unanimidade 
em decisão da 3ª Comissão 
de Inquérito Administrativo 
da Corregedoria Geral Uni-

fi cada (CGU), subordinada 
à Secretaria de Segurança 
Pública. Além de absolver 
Bandeira, a CGU determi-
na que seu pagamento seja 
regularizado e retroativo a 
data que deixou de receber, 
abril de 2013.

nhados pelo SINPOL e AME, entregar intimação do juiz 

da Central de Assessoramento Fazendário do TJ, man-

dando o órgão pagar em 24 horas sob pena de arrestar 
os valores dos bancos em que o Estado tem conta. Co-
mo o governo desrespeitou o prazo, o arresto foi feito e 
todos inativos e pensionistas do Estado receberam gra-
ças à pronta atuação da Defensoria Pública do Estado, 
do SINPOL e da  Associação dos Militares Estaduais.

Em agosto, para garantir os salários em dia, o SIN-
POL enviou ofício ao governador cobrando os venci-
mentos até o 3º dia útil conforme estabelece ação da 
FASP ganha no Supremo. E também a regularização do 
pagamento do RAS e da premiação por metas de todos 
os policiais, inclusive os que fi zeram RAS obrigatório 
nas Olimpíadas. O SINPOL continuará empenhando to-
dos os esforços para que, após as eleições de outubro, 
o Estado continue pagando em dia conforme determi-
nação do Supremo Tribunal Federal.
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EDITORIAL

A Polícia Civil está quase parando. Não é por 
causa de greve ou paralisações visando reivindi-
cações, mas por falta de recursos para sanar su-
as dívidas e fazer novos investimentos. Em do-
cumento enviado pela própria Polícia Civil ao 
Ministério Público a instituição aponta a falta de 
materiais básicos e equipamentos. Estoques de 
insumos estão zerados. Viaturas e aparelhos pa-
ram por falta de manutenção. 

De acordo com uma tabela da subcheia ad-
ministrativa são necessários R$ 14,5 milhões só 
para sanar dívidas. O Departamento de Polícia 
Técnica informou que provas de crimes já foram 
perdidas, não há como manter novas evidências e 
falta até luminol, usado para encontrar manchas 
de sangue em locais de crimes.

A penúria é causada pela crise nas inanças 
do Estado. Os recursos que faltam – R$ 14,5 mi-
lhões – seriam para sanar dívidas com fornecedo-
res e renovar contratos. A tabela enviada ao MP 
lista a falta de 18 itens indispensáveis à realiza-
ção de exames pelo ICCE – Instituto de Crimi-
nalística Carlos Éboli. Por exemplo, análises de 
sangue e sêmen não têm sido feitas por falta de 
insumos. Para regularizar esse serviço só a Polí-
cia Técnica precisa de R$ 49.265,34.

O documento entregue ao Ministério Público 
mostra que o aparelho CGMS Shimadzu, utili-
zado para detecção de drogas em amostras, está 
parado por falta de manutenção, prejudicando as 
investigações. O Instituto de Pesquisas e Perícias 
em Genética Forense aponta que já foram perdi-
das várias evidências e as novas também serão 
perdidas, pois não tem como mantê-las.

Ter uma polícia técnica e investigativa deici-
tária na cidade que foi sede das Olimpíadas mos-
tra a falta de estrutura da instituição policial para 
dar segurança à população. Entretanto, no caso 
dos quatro nadadores americanos que mentiram 
ao dizer que foram assaltados no Rio, a Polícia 
Civil foi eiciente e provou que tudo não passou 
de uma farsa. Se a estrutura física precisa de re-
cursos urgentes, a humana também. A policia tem 
pequeno efetivo, os salários são pagos de forma 
parcelada – fora do calendário anterior – e os po-
liciais não recebem em dia algumas gratiicações 
como a premiação por metas e o RAS. 

DIRETORIA EXECUTIVA 2014/2018

POLÍCIA CIVIL À 
BEIRA DO CÁOS O plenário da Alerj i-

cou lotado de sindicalis-
tas, familiares e amigos 
de Bandeira na sessão 
solene em sua homena-
gem. O sindicalista, que 
é da Paraíba, recebeu dia 
30 de junho, dos deputa-
dos, Luiz Martins/PDT 
e Paulo Ramos/PSOL o 
titulo de Cidadão do Es-
tado do Rio. 

Luiz Martins disse ser 
uma honra, como parla-
mentar e militante do PDT, 
entregar o título a Fernan-
do Bandeira que honrou 
a Alerj como deputado 
constituinte e também 
pela idelidade aos ide-
ais de Brizola, a liderança 
maior do PDT. Paulo Ramos ressaltou que Bandeira 
esteve sempre à frente da luta em defesa dos direitos 
dos trabalhadores, tendo organizado ao longo de sua 
vida várias categorias de trabalhadores em sindica-
tos para que pudessem lutar por seus direitos. Como 
parlamentar participou dos esforços de construir um 
Brasil soberano, coerente com as lutas do PDT sob 
orientação de Brizola

Leonardo Motta, diretor do SINPOL, destacou que 
Bandeira na luta constante em defesa dos policiais ci-
vis foi mais de uma vez vitima das cheias. Na greve 
dos servidores da segurança pública em 2012, respon-
deu a vários inquéritos, sendo processado e inocenta-

Apesar do Supremo Tribunal Federal – STF ter con-
cedido liminar à Federação das Associações dos Ser-
vidores Públicos – FASP, para que o pagamento dos 
servidores seja feito até o 3º dia útil do mês, o governo 
não assumiu este compromisso. O Estado recorreu da 
decisão e perdeu no próprio supremo. Portanto, o go-
verno é obrigado a pagar até o 3º dia útil sob pena de 
arresto dos valores nos bancos em que o Estado tem 
contas, como aconteceu em julho e agosto. 

A liminar que obriga o governo a pagar até o 3º dia 

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: Sylvio Moreira da Silva, Gabriel 
Batista da Rosa e Carmelino Maranhão Rangel. Diretor Parlamentar: Edson Ramos (Edinho); e Diretor Inativos: 
Ubiratan da Silva Theodoro (Bira)

Bandeira recebe título de 

cidadão do Rio na ALERJ

FASP consegue no Supremo                                                       
Pagamento dos Servidores

útil foi concedida pelo presidente do STF, ministro Ri-
cardo Lewandowski, em 14 de julho, no plantão ju-
diciário da Corte. Só o pessoal da ativa da segurança 
pública recebeu no 1º dia útil, em conseqüência da re-
alização das Olimpíadas. Aposentados e pensionistas, 
como os demais servidores estaduais foram pagos no 
10º dia útil de acordo com o decreto do governador.  
Os ministros do STF julgaram  improcedente o pe-
dido do Estado e o governo será obrigado a pagar os 
vencimentos sempre no terceiro dia útil de cada mês. 

do pela Corregedoria da Polícia Civil. No momento 
atual a luta de toda a categoria é para receber os salá-
rios com reajuste que não é feito há mais de três anos.  

O ex-ministro do Trabalho e ex-deputado federal 
Brizola Neto também prestigiou o evento e em seu 
discurso lembrou que Bandeira além de fundador do 
PDT junto ao seu avô Leonel Brizola foi um seguidor 
iel do Trabalhismo.

Também compareceram João Luiz, presidente do 
Sindicato dos Servidores do DEGASE, Carlos Senna, 
jornalista do MUSPE e o presidente da Associação 
dos Papiloscopistas e diretor do SINPOL, Humberto 
Fittipaldi, entre outros.

Líderes sindicais com Bandeira. (E) Sacramento (Sintraturb), Leonardo Motta (Sinpol), Dep.Paulo Ra-
mos, Bandeira, Dep.Luiz Martins, Deusélio (Federação da Alimentação) e Antornoio Carlos (SindvigRio)
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Na Alerj, Oiciais de Cartório protestaram

Antes da consulta, o paciente passa pela enfermagem

Consultório Odontológico à disposição da família policial 

Uma das sete psicólogas da policlínica

Aberta inalmente a Policlínica da PCERJ 

SINPOL cobra do governo 
nomeação dos Oiciais de Cartório

O Sindicato dos Policiais Civis – SINPOL está so-
lidário com a 4ª Turma do cronograma de nomeações 
do concurso dos Oiciais de Cartório Policial – conhe-
cida como Casas Bahia – que até hoje não foi nomea-
da pelo Governo.  O Estado descumpriu acordo feito 
em novembro passado na Alerj, que estabelecia o apro-
veitamento em quatro parcelas, dos 734 formados pela 
Acadepol. Segundo o acordo, eles teriam que ser no-
meados em 13 de maio. O SINPOL apóia todos os 284 
concursados que faltam ser nomeados e já cobrou da 

Depois de longa espera, inalmente foi aberta a 
Policlínica da Polícia Civil na Rua Hadock Lobo nº 
60, em frente à Estação Metrô, no Estácio.  A Inaugu-
ração foi adiada duas vezes, mas já está funcionando 
e atendendo à categoria desde 14 de julho, inclusive 
para os aposentados e pensionistas. O atendimento é 
para consultas e exames nas especialidades: angio-
logia, ortopedia, dermatologia, urologia, clínica mé-
dica, proctologia, neurologia, otorrinolaringologia, 
nutrição, endocrinologia, psicologia, fonoaudiolo-
gia, isioterapia, cirurgia plástica e cirurgia geral e 
odontologia. 

A reportagem foi recebida pela Dra. Sílvia Araú-
jo, diretora da Policlínica, e pelo administrador Sér-
gio Matre. A diretora disse que a idéia era fazer um 
hospital desde que a polícia civil icou sem o Hospi-
tal José da Costa Moreira, na Praça Mauá, fechado 
pelo governo em 2010. Devido à crise inanceira, o 
governo quis empurrar uma clínica nos moldes da 
UPA, em container – o que foi recusado. “Consegui-
mos com muita luta e apoios diversos que o governo 
construísse uma Policlínica com 16 especialidades 
médicas e centro cirúrgico para pequenas cirurgias, 
que em breve estará à disposição”, contou a diretora, 
acrescentando que no Estácio há um moderno cen-
tro de isioterapia motora e respiratória e uma sala de 
parada cardíaca que, em caso de emergência, socor-
re quem passou mal dentro ou até fora da Policlíni-
ca. “Não temos verba própria e precisamos abraçar 

Cheia de Polícia o aproveitamento desse contingente 
de suma importância para preencher as vagas existentes.

Drama

Muitos concursados deixaram seus empregos para 
fazer o curso de formação. Com o atraso de mais de um 
ano na nomeação, os aprovados vivem situações dra-
máticas. “Temos um colega que está para ser preso por 
falta de pagamento de pensão. Nós queremos trabalhar, 
defender a sociedade”, contou Leandro Thomé, da Co-
missão de Concursados de Oiciais de Cartório de 2013.

a causa da saúde do policial. Precisamos do apoio 
do Sindicato para ajudar em nossas reivindicações”, 
disparou Dra Silvia.

Sindicato reivindica hospital

O SINPOL reiterou por diversas vezes ao governo 
do Estado a necessidade de ser construído um hos-
pital para a categoria com emergência, livrando os 
policiais baleados de dividir leitos com bandidos em 
hospitais públicos. Outra reivindicação já entregue ao 
governador em exercício, Francisco Dornelles, é que 
o governo pague um plano de saúde aos policiais civis 
e seus dependentes. Desde que o Hospital da Polícia 
Civil foi fechado os policiais e familiares estavam 
sendo atendidos num pequeno espaço na Acadepol.
Prevenir doença antes que ela se instale

De acordo com a Drª Sílvia, o principal objetivo 
da Policlínica é prevenir a doença no policial e seus 
dependentes antes que ela ocorra. Por isso é impor-
tante o policial participar de programas de preven-
ção como de hipertensão arterial, diabetes e excesso 
de peso, postura, vacinação, doenças sexualmente 
transmissíveis, entre outras avaliações médicas. As-
sim que chegar à Policlínica o paciente é atendido na 
enfermagem, que faz avaliação antropométrica, tira 
a pressão e mede a glicose no sangue. A partir dos 
40 anos o policial e seu dependente devem participar 
dos programas de prevenção contra a hipertensão e 

diabetes, a im de prevenir a doença. E se for identi-
icada, o policial ou familiar sai da Policlínica com 
o tratamento prescrito, inclusive com medicamento 
gratuito se estiver disponibilizado na grade oicial da 
Secretaria Estadual de Saúde.

Como proceder para marcar 

as consultas

Na primeira vez que ligar para marcar consulta nos 
telefones 2334-1354 ou 98596-7540, o interessado 
deve fornecer o número da sua matrícula. Para ser 
atendido é necessário fazer cadastro com a seguin-
te documentação: Servidor ativo e inativo; cópia da 
carteira funcional atualizada, cópia do último contra-
cheque, cópia do comprovante de residência e duas 
fotos 3x4. Dependentes; cópia da carteira funcional 

do servidor, cópia de documento de identiicação ex-
pedido por órgão oicial, cópia da certidão de tutela, 
guarda ou responsabilidade do menor, declaração 
de dependência (original e atualizada) emitida pelo 
órgão de pessoal da PCERJ, declaração de matrícu-
la em rede de ensino oicial (original e atualizada), 
cópia do comprovante de residência e 2 fotos 3X4. 
Pensionistas; cópia de documento oicial expedido 
por órgão oicial, cópia do último contracheque, có-
pia do comprovante de residência e duas fotos 3X4.

Alguns medicamentos receitados estão sendo dis-
tribuídos pela farmácia da Policlínica. 
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Balcão vazio na Delegacia de São Cristóvão

Na G2 Casa de Força abandonada. Policiais temem por segurança

Ambulâncias do extinto HPC apodrecem no pátio por falta de manutenção

Na Delegacia do Catete é grande a procura de atendimento 

Na DEAM as próprias policiais é que fazem o atendimento à população

No ICE não há mais os técnicos de atendimento

Ambulâncias do extinto HPC apodrecem no pátio por falta de manutenção

A equipe do SINPOL também esteve no 
Instituto Félix Pacheco. Lá foram informados 
que um grupo de papiloscopistas recém 
formado vai reforçar o IFP que funciona 
com efetivo pequeno. Os terceirizados 
também começaram a voltar.

Como de praxe o SINPOL vem percor-
rendo as delegacias da capital, para ouvir 
a categoria e veriicar as condições de 
trabalho dos policiais e a falta de estrutura 
para atender melhor a população.

Quando a equipe do Sindicato chegou 
à 17ª DP em São Cristóvão, a impressão 
foi de abandono. O balcão de atendimento 
está vazio, já que os funcionários tercei-
rizados foram embora.  A empresa que 
contrata as psicólogas e assistentes sociais 
dispensou todas, uma vez que o Estado 
não paga há seis meses. No entanto, o 
serviço de limpeza foi regularizado com 
dois serventes da empresa Space 2000.

G2 a mesma coisa

18ª DP: 
Terceirizados demitidos 
sobrecarregam policiais

10ª DP tem apoio 
da comunidade

Perícia técnica 
muito precária

DEAM do Centro e 20ª DP – 
sem trabalho terceirizado

Na Garagem da Praça da Bandeira (G2) 
o abandono é visível.  Além do terreno 
com mato alto, duas ambulâncias do ex-
tinto Hospital da Polícia e dois ônibus de 
transporte de policiais estão em estado 
precário. Ao lado, carros oiciais  desca-
racterizados apodrecem no pátio, pois 
a empresa que faz a manutenção dos 
veículos também não recebeu as faturas 
do Estado.   

Um dos maiores problemas na gara-
gem da polícia é a estação de força que 
funciona precariamente. Condenada pela 
Light necessita de reparos urgentes. Os 
policiais que ali trabalham temem por suas 
vidas, pois um curto circuito pode explodir 
toda a instalação, alertou um deles que 
preferiu não se identiicar.

Na 18ª DP / Praça da Bandeira os pro-
blemas se repetem. As atendentes do 
balcão foram dispensadas pela Prol por-

que a empresa não recebe do estado as 
faturas devidas há seis meses. Das duas 
serventes que faziam a limpeza apenas 
uma icou.

Na 9ª DP/ Catete a situação não é dife-
rente das demais. Um policial se desdobra 
para atender as pessoas e ao mesmo 
tempo fazer o seu serviço. Fechada por 
quase dois anos, a delegacia passou por 
reforma física, mas falta tudo. A situação 

Na 10ª DP / Botafogo, sem as atenden-
tes terceirizadas, os policiais se revezam 
no balcão para atender o público.  Como 
a empresa prestadora de serviços não 
recebia do governo, os funcionários da 
limpeza foram demitidos. A alternativa 
encontrada pelos policiais foi acertar 
com uma das funcionárias de fazer a fa-
xina, uma ou duas vezes por semana. A 
delegacia também tem recebido o apoio 
dos moradores e dos comerciantes que 
doam papel, tinta para impressora, copos 
descartáveis, entre outros  materiais de 
escritório.

Na DEAM do Centro, a limpeza é fei-
ta de vez em quando por uma pessoa 
contratada pelos próprios policiais e não 
há atendimento terceirizado. O mesmo 
ocorre na 20ª DP/ Vila Isabel em que a 
pessoa que faz a faxina semanal é paga 
pelos próprios policiais. Segundo apurou 
o SINPOL, tanto os técnicos de atendi-
mento quanto os síndicos dispensados em 
2015 não receberam até hoje as verbas 
da rescisão contratual. Os síndicos que 
ainda trabalham nas delegacias estão 
com quatro meses de salários atrasados 
não tendo recebido nem o tíquete refeição 
nem o vale transporte.  

Na 6ª DP / Cidade Nova, os próprios 
policiais fazem a limpeza das instalações, 
dividindo o serviço com uma pessoa con-
tratada pelos agentes que faz a faxina uma 

vez por semana. Eles também atendem 
ao público no balcão, pois os terceirizados 
foram dispensados porque a empresa não 
recebe as faturas do Estado.

Em Santa Teresa, a 7ª DP não conta 
com os terceirizados que foram demitidos 
por falta de pagamento. O síndico explicou 
que trabalha com diiculdades e que o ar 
condicionado do plantão está quebrado, 
não havendo recursos para consertá-lo. 

foi atenuada por um mutirão de moradores 
e comerciantes que forneceu o que ela 
precisava para atender melhor à popula-
ção. A faxina de todo prédio está sendo 
feita por apenas uma servente. 

No Instituto de Criminalística Carlos 
Éboli – ICE, na Praça Tiradentes, faltam 
produtos e aparelhos indispensáveis para 
a produção de provas e elucidação dos 
crimes. Os computadores e equipamentos 
especíicos para preservar evidências que 
precisam ser conservadas em uma câmara 
fria estão sem manutenção. Não há luvas 
e máscaras para peritos e papiloscopistas. 
A limpeza só está sendo feita porque a 
Polícia Civil contratou outra empresa para 
substituir a Space Brasil – que dispensou 
os serventes em conseqüência da falta 
de pagamento das faturas. Os vigilantes 
que tomavam conta da entrada do ICE 
também foram embora e a portaria está 
abandonada. 

Qualquer pessoa entra no Instituto sem 
se identiicar. O novo IML na Francisco 
Bicalho é outro órgão da Polícia Técnica 
que passa por sérias diiculdades. Os 
telefones foram cortados por falta de 
pagamento, não há água no banheiro e 
faltam produtos essenciais para exames 
que identiiquem a causa da morte.

O antigo IML também sofre com aban-
dono e ainda não tem destino certo. Ape-
nas o arquivo da polícia e o serviço de 
malotes funcionam em suas instalações. 
O prédio, que ocupa área de 5 mil metros  
quadrados na Av. Mem de Sá que dá para 
a Rua dos Inválidos, pertence à União.  
Todo pichado virou abrigo de mendigos 
e estacionamento de carros de funerária.

É caótica a situação da Polícia Civil que 
precisa de recursos para quitar dívidas com 
os fornecedores, renovar contratos e man-
ter as DPs, que pelo exposto, funcionam 
de maneira precária tanto as condições 
físicas como de recursos humanos.
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SINPOL apoia protesto de servidores em Copacabana

SINPOL participa de ato contra a morte de policiais

Sinpol pede 
urgência na 

contratação dos 
investigadores

PL 257 aprovado: prejuízos
aos servidores públicos

O Sindicato participou da manifesta-
ção dos servidores da educação e de ou-
tras categorias, dia 24 de julho, na orla 
de Copacabana, convocada pelo Movi-
mento Uniicado dos Servidores Públi-
cos Estaduais  

O protesto, que contou com a parti-
cipação dos policiais civis e militares 
além dos médicos e bombeiros, foi con-
tra o atraso no pagamento dos salários 
e gratiicações e contra os gastos bilio-
nários dos Jogos Olímpicos, em detri-
mento da Saúde, Educação e Segurança 

No dia 10 de julho, o protesto no posto 5 
em Copacabana, foi convocado pelas mulhe-
res e mães dos policiais mortos revoltadas com 
o número crescente de policiais assassinados, 
depois de um período de queda. Praticamente 
toda semana um policial é morto. Na semana 
em que foi feita a manifestação o PM Victor 
Braga Faria, com apenas 26 anos foi execu-
tado por marginais, dentro da patrulha, quan-
do passava pelo Engenho Novo. O número 
de policiais mortos foi de 75 no fechamento 
desta edição sendo 71 PMs e 4 policiais civis.

O SINPOL levou faixas e apoiou o even-
to com a participação dos diretores, Fernan-
do Bandeira, Leonardo Motta, Álvaro Luiz 
e Daisy Rocha, além da equipe formada por 

 O Projeto de Lei Complementar 
257/16 de autoria do Poder Execu-
tivo dispondo sobre a renegocia-
ção das dívidas dos Estados e do 
Distrito Federal, foi aprovado na 
Câmara de Deputados dia 10 de 
agosto. O PL trará arrocho sala-
rial, pois proíbe reajustes ou ade-
quação de remuneração a qualquer 
título, aos servidores que há anos 
não recebem as devidas reposi-
ções salariais e impede também a 
progressão em planos de cargos 
e carreiras. Com a aprovação do 
PL, quinquênios, licença prêmio, 
férias e licenças em pecúnia tam-
bém icam proibidos, além de au-
mentar de 11% para 14% a contri-
buição previdenciária do servidor. 
O PL segue agora para o Senado. 

O SINPOL vai se mobilizar para 
que no Senado esse projeto nocivo 
aos servidores não seja aprovado. 

O SINPOL sempre defendeu os candidatos apro-
vados de todos os concursos, sejam dentro do nú-
mero de vagas previstas ou não. Notadamente a 
defesa de todos os aprovados no concurso de In-
vestigador Policial de 3ª classe de 2005, uma vez 
que se encontram prontos para o ingresso na Aca-
depol, pois izeram toda a primeira fase do con-
curso, que terminou com a realização do exame 
médico feito no antigo hospital da Polícia Civil, 
na Praça Mauá. Em  poucos meses estarão pron-
tos para atender à população, não nas Olimpíadas, 
pois o Estado perdeu esta oportunidade, não so-
mente nos jogos olímpicos, mas também no PAN 
de 2007 e na Copa do Mundo de 2014. 

Sóstenes Cavalcante - DEM

Paulo Feijó - PR

Roberto Sales – PRB

Hugo Leal - PSB

Otavio Leite - PSDB

Luiz Sérgio - PT

Deley – PTB

Ezequiel Teixeira - PTN

Luiz Carlos Ramos  - PTN

Walney Rocha  - PEN

Altineu Côrtes - PMDB

Celso Jacob -  PMDB

Celso Pansera  - PMDB

Simão Sessim  - PP

Laura Carneiro  - PMDB

Marquinho Mendes - PMDB

Soraya Santos  - PMDB

Julio Lopes RJ  - PP

Dr. João  - PR 

Jandira Feghali - PCdo B

Alexandre Seriotis - PMDB
Alexandre Valle - PR

Rosangela Gomes - PRB

Jair Bolsonaro  - PSC

Chico Alencar - PSOL

Glauber Braga - PSOL

Jean Wyllys  - PSOL

Chico D Angelo – PT 

Fabiano Horta  - PT

Wadih Damous  - PT

Cabo Daciolo  - PTdoB

Alessandro Molon  - REDE

Miro Teixeira  - REDE

O ato contou com a presença de muitos servidores                     

Leonardo,Bandeira, katião, Batman, Daisy, Fittipaldi e Álvaro

Bandeira, 3º Esq. Entre os líderes do Musp

que deveriam ser prioridade do Estado. 
Foi a segunda manifestação que o Sin-

dicato participou em 15 dias em Copa-
cabana. A primeira foi no dia 10 de ju-
lho contra o assassinato de policiais mi-
litares e civis.

O diretor do SINPOL, Leonardo Mot-
ta, comentou que a pouca participação 
dos policiais no ato foi pelo fato de terem 
recebido os salários em dia e não no 10º 
dia útil, de acordo com o decreto do go-
vernador em exercício. “O que será dos 
nossos salários e também dos aposenta-
dos e pensionistas depois das Olimpía-
das e eleições de outubro?” Questionou.

A diretoria do SINPOL marcou pre-
sença com Leonardo, Bandeira e Álvaro.

SIM NÃO

Solange, Rafael, Katião e o assessor de im-
prensa, Cláudio Alves. Também participaram 
a Associação dos Bombeiros Militares, atra-
vés de Cláudio Vinicius e Mesac. Na ocasião 
Fernando Bandeira e Leonardo Motta aten-
deram à imprensa nacional e internacional. 

Entrevistado, Leonardo Motta, lembrou 
que policiais de outros estados ganham cinco 
vezes mais que os do Rio – com gratiicações 
e vantagens durante as Olimpíadas – acres-
centando que a falta de conhecimento da ge-
ograia urbana carioca levou à morte o solda-
do da Força Nacional, Hélio Andrade, da Po-
lícia Militar de Roraima. O ato teve a cober-
tura da TV da Association Press (AP) e da TV 
Finlandesa Yle.
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Álvaro Luiz – vereador Itaguaí – PTdoB: É pre-
sidente da Associação dos Investigadores e diretor 
do SINPOL. É candidato a vereador pelo município 
de Itaguaí que, apesar de ser um dos grandes arreca-
dadores de impostos per capta do Brasil, gasta mais 
do que arrecada, pois sustenta um funcionalismo in-
chado á base de favores políticos para manter seus 
cabos eleitorais. Para Álvaro, a responsabilidade por 
esta situação não é só do prefeito atual, mas tam-
bém da Câmara de Vereadores de Itaguaí, pois uma 
enorme parcela da folha de pagamentos do muni-
cípio vai para o legislativo municipal, para o paga-
mento de funcionários não concursados, cujos sa-

lários em média, são o triplo dos servidores concursados. Álvaro Luis preten-
de, se eleito lutar para reverter esta situação. Como candidato a vereador, pelo 
PT do B, vai iscalizar as prioridades do prefeito e até os indícios de irregulari-
dades serão denunciados. Também lutará como parlamentar pela melhoria dos 
hospitais públicos e pela transformação da policlínica em Hospital da PCERJ.

 
Nilson O Abençoado – vereador RJ – PMN: É co-
missário, casado,  professor da Acadepol e pastor da 
Assembléia de Deus. Com graduação em Políticas 
de Segurança Pública pela UFF, o candidato pro-
põe beneiciar os policiais civis no seguinte: Gra-
tuidade nos transportes públicos municipais (Me-
trô, Trem, ônibus e VTL) para policiais em serviço. 
(OBS: Hoje pedimos favor); Meia entrada para Po-
liciais em espetáculo no Município, bastando apre-
sentar a Carteira Funcional; Retornar às autonomias 
de táxis para os herdeiros dos Policiais; Convênio 
de Atuação – incluindo provimento de pagamento 
de gratiicações para Policiais que atuarem no Mu-

nicípio; O Município pode comprar e ceder ao Estado, então poderia ajudar na 
manutenção das viaturas. Na Unicompol, acredita e luta para que possa melho-
rar e valorizar a Classe dos Comissários, ápice dos Inspetores e dos Oiciais de 
Cartório, transformando-os em categoria. Como vereador vai tratar dos direitos 
pertinentes aos policiais junto ao presidente  da Alerj e ao governo do Estado

Comandante Adonis – vereador RJ – PSC: O pi-
loto foi comandante do Serviço Aero Policial (SA-
ER) prestando relevantes serviços à sociedade e no 
socorro aos policiais em terra. Entre suas propostas 
está o aprimoramento e capacitação da Guarda Mu-
nicipal com foco na iscalização do cumprimento às 
leis, pronta para agir em defesa do cidadão, com to-
lerância zero para condutas lesivas às pessoas e ao 
patrimônio público e privado. Como vereador in-
centivará a integração da GM com as polícias Civil 
e Militar com vistas a otimizar as ações de combate 
ao crime. Buscará ainda apoios para inanciamen-
to de equipamentos à Polícia Civil para incremen-

tar as ações de inteligência e atendimento ao público. Apoiará também ações 
legítimas de proteção à mulher e de melhoria à Educação em geral, por acredi-
tar que estaremos reduzindo os problemas sociais das novas gerações. Levará 
ainda o pleito das associações de bairros à Câmara dos Vereadores, desenvol-
vendo ações voltadas à melhoria da qualidade de vida.

ELEIÇÕES 2016

Os Associados ao SINPOL são:

William Dias – vereador São Gonçalo – PSD: Pre-
tende interceder na melhoria salarial e material da 
Polícia Civil, buscando mais recursos para a corpo-
ração, notadamente às quatro delegacias do Muni-
cípio de São Gonçalo. William é investigador e de-
fende  o sentimento de união em toda a PCERJ para 
que volte a ser aquela grande e forte família, prio-
rizando o irmão policial na hora da necessidade e 
do perigo. Eleito, vai propor: parcerias entre o Le-
gislativo do Estado e do Município para apresenta-
ção de PEC, proposta de emenda à Constituição, na 
transformação das guardas municipais do País em 
Polícias Metropolitanas. Reaproveitamento da mão 

de obra dos Policiais Civis e Militares que prestaram serviços no município e 
se aposentaram. Após a aposentadoria ou reforma possam, através de convê-
nio irmado entre Estado e município, prestar serviços nas secretarias munici-
pais evitando assim a procura por bicos de segurança irregulares ou, a forma-
ção ou envolvimento em milícias.

Mais três sócios candidatos : Até o inal desta edição não conseguimos 
contactar os seguintes candidatos associados: Afonso Russo, João Alves 
de Morais e Jorge Rezende da Silva.

Candidatos não associados a vereador, vice-prefeito e prefeito são: 
Lenilson Rodrigues Junior – SPSD; Alan Gayoso Moreira, investigador 
-127ª DP; Arthur Resende Junior – Inspetor de Polícia – SPSD; Carlos 
de Melo da Silva – Inspetor de Polícia – SPSD; Carlos Rogério M. de 
Carvalho – perito legista – PRTC / S. Gonçalo; César Souza de Olivei-
ra – inspetor de polícia – 4ª CRP; Cláudio Eduardo B. da Rocha – inspe-
tor de polícia – 129ª DP; Edevaldo Glória de Oliveira – inspetor de polí-
cia – DC – Polinter; Eduardo Numes Cordeiro – comissário de polícia – 
SPSD; Guilherme Novaes Moraes – oicial de cartório – 126ª DP; Jorge 
Vargas Dutra – investigador – 127ª DP, José Arthur Filho Amorim – pe-
rito legista – PRPTC / Campo Grande, Luiz da Silva Machado – inves-
tigador – 65ª DP, Marcelo Amaral Carneiro – perito legista – PRPTC / 
Araruama, Marcio Gualberto dso Santos – inspetor de polícia – DEAM / 
Centro, Marcos Antônio Régis Correa – inspetor de polícia – 5ª DP, Má-
rio Diniz da Silva, investigador – 12ª DEAC, Waldemar José de Ávila 
Neto – inspetor de polícia – 34ª DP, Marcelo Honorato Alves – inspetor 
de polícia – SPSD, Antonio Saltarelli Ribeiro – inspetor de polícia SP-
SD, Domingos Oliveira Filho – oicial de cartório – 159ª DP, Edison Ra-
mos – investigador – SPSD, Helder Gil Motta – inspetor de polícia – SP-
SD, Luiz Antônio S. Moreira – investigador – 64ª DP, Ronaldo Mesqui-
ta Damasceno – investigador – 108ª , Sérgio Carlos de Oliveira Jardim – 
oicial de cartório – 109ª DP, Simone Morais Silveira Chagas – 10ª DP, 
Carlos Alexandre da Costa – inspetor de polícia – 75ª DP, Cláudia Simo-
ne dos Santos – oicial de cartório – 124ª DP, Marcelo da Rocha Lopes 
– investigador – 71ª DP, Rubens Boechat Serôdio – inspetor de polícia – 
140ª DP, Wellington Emerick Pinto – inspetor de polícia – 71ª DP, Julio 
César Suzart Coelho – inspetor de polícia – 72ª DP, Jorge Carlos da Ro-
sa – inspetor de polícia – DEAM / S.Gonçalo, Heleno Geral da Silva – 
inspetor de polícia – 89ª DP, Everaldo Pereira Leal – inspetor de polícia 
– 118ª DP, Rogério Moreira de Azevedo – inspetor de polícia – 118ª DP, 
Geudsy Abib da Silva – aux. necropsia – PRPTC / Friburgo, Roberto de 
Barros Batista – inspetor de polícia – DRFA, Eddio Pólo Coutinho Ju-
nior – inspetor de polícia – DH, Celso Bechara Fernandes – inspetor de 
polícia – 157ª DP, Denise G. de Moraes Rivera – perito criminal – DH. 

Polícia Civil tem 51 candidatos
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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 
concursos o desconto é de 20%. Mais informações no 
Tel: 22249571.

Colégio e Curso Tamandaré: Os ilhos 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 SINPOL prestigia novos comissários 
formados na Acadepol

 Sala de musculação da ACM

 Bandeira e Daisy com Zoraide (mãe de Ludmila) e 
Francilaine(mãe de Thiago)

 Acadepol lotou com o curso de gestão para comissários  O representante da turma, comissário Franklin discursa

No dia 28 de julho houve a formatura de 100 comis-
sários de polícia que concluíram o curso de Especiali-
zação e Gestão na Academia de Polícia Sylvio Terra. 
Prestigiaram a solenidade os dirigentes do SINPOL, 
Leonardo Motta e Camila Antunes. 

Franklin Bertholdo, da União dos Comissários de 
Polícia e sócio do SINPOL disse que as novas atribuições 
previstas em lei viriam resgatar a hierarquia policial 
da instituição com os conhecimentos do comissário 

Comissários: a classe mais elevada 
dos agentes da Polícia Civil

A história dos Comissários de Polícia foi contada no 
trabalho assinado por cinco comissários: Adaty Jorge S. 
de Andrade, Ângela Maria R. do Nascimento, Franklin 
Vieira Bertholdo, Nilson Abençoado Filho e Sergio A. 
Henderson.  

A obra é, na sua essência, uma síntese da contextua-
lização da história dos Comissários de Polícia do Estado 
do Rio de Janeiro, desde a criação do cargo, ocorrida no 
ano de 1825 até sua extinção, que aconteceu por meio 
do Decreto nº 675, de 02.04.1976, logo após a fusão do 

Estado da Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro.

Cerca de 30 anos após sua extinção, os Comissários 
de Polícia foram reinseridos nos quadros da institui-
ção policial, por meio da Lei Estadual nº 4.368, de 
05.07.2004, que não é o cargo de comissário e sim a 
classe comissário.

O trabalho realizado visa registrar, e porque não 
dizer resgatar, todos os acontecimentos narrados pelos 
historiadores, sobre o passado dos Comissários de Polícia. 

Os dez anos sem Ludmila 
lembrado em missa

Diretor Sylvio faleceu aos 67 anos

Dia 9 de agosto, na Igreja 
de Santa Rita, no Centro, 
houve a missa para lembrar 
os 10 anos de falecimento da 
oicial de cartório policial, 
Ludmila Maria Fernandes 
Fragoso, assassinada no dia 
4 de agosto de 2006. Ela 
voltava da 22ª DP Penha 
quando foi abordada por 
assaltantes na Rua das 
Torres, Parque Estrela, em 
Piabetá.  Ao revistarem seu 
carro encontraram a arma 
e a carteira de policial. Foi 
torturada,  morta e queimada 
dentro do próprio carro. 
Ludmila tinha 24 anos e 

O SINPOL perdeu no dia 5 de julho seu diretor, 
Silvyo Moreira da Silva, de 67 anos, que integrava o 
Conselho de Ética e Disciplina do Sindicato. Casado há 
14 anos com Neuza Machado, Silvyo Moreira tinha 4 
ilhas maiores e estava aposentado há nove anos. Atuante, 
Silvyo sempre participava das assembléias e reuniões do 
SINPOL, que ica desfalcado de quadros, com a morte 
deste companheiro.

estava grávida de dois meses 
e era associada do Sinpol.

Além dos familiares e 
amigos, compareceram o 
fundador e presidente do 

adquiridos ao longo de sua trajetória na Polícia Civil.

O chefe de polícia, delegado Fernando Veloso, disse 
que os novos policiais serão os comissários do futuro, mais 
valorizados no inal da carreira. Informou que a ultima 
leva dos 284 oiciais de cartório, do acordo negociado 
entre Alerj e governo, serão chamados para a Acadepol 
em breve. Esses policiais serão beneiciados com a lei 
que transforma a classe comissário em cargo, fazendo 
Justiça aos policias que são a memória da Polícia Civil.

SINPOL, Fernando Bandei-
ra, a diretora Daisy Rocha, 
a secretária Solange Santos 
e o assessor de imprensa, 
Cláudio José. 


