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Mobilização e pressão
derrotam reforma da
Previdência do governo Temer/

Em 77 cidades gaúchas,
delegacias têm somente
um(a) Policial Civil
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A Polícia Civil de Luto
A morte do Inspetor Leandro de Oliveira Lopes, quando participava de uma
Operação Policial, chocou todos os(as) Agentes do estado. A reação foi
imediata, um grande sirenaço e manifestações por todo o estado demonstraram
a solidariedade e revolta dos(as) policiais Civis. Essa tragédia levanta a
necessidade de uma rediscussão imediata de como estão sendo realizadas as
Operações Policiais. leandro é o segundo Policial morto durante uma Operação
em menos de 1 ano. Isso não é uma fatalidade. Páginas 8 e 9

Em Santo Ângelo, as viaturas foram
estacionadas com as sirenes ligadas

Sirenaço parou o Centro de Santa Maria
Policiais de Parobé prestaram
sua homenagem a Leandro

Santa Cruz do Sul também fez seu Sirenaço

Policiais Civis e Militares de Venâncio Ayres
homenagearam Leandro

Em Passo Fundo, Policiais Civis e Militares
também homenagearam Leandro

Em Lajeado, Policiais realizaram Sirenaço

Luto dos Policiais Civis de Capão da Canoa

Bombeiros participaram de
homenagem em Gramado

DPPA de Tramandaí parou e fez Sirenaço

Em Butiá Policiais fizeram 1 minuto de silêncio

Frederico Westphalen parou em protesto

OpiniãO

Editorial

Ano de eleições
e de defesa do
serviço público
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Em 2018, a população gaúcha irá
às urnas para escolher seus novos governantes. Será ano de eleições para
presidente, governador, senador e deputados federais e estaduais. Para os(as)
policiais civis, será a hora de avaliar o
que foi o governo que acaba e escolher o
governante que comandará a segurança
pública no proximo quadriênio. Será o
momento, também, de renovar a bancada de deputados que votará os projetos
de interesse direto da categoria.
Os últimos três anos, foram difíceis
para os gaúchos e, particularmente,
para os servidores públicos estaduais.
Escolhidos como culpados pela crise
econômica do Rio Grande do Sul, sofreram com três anos de atrasos constantes
de salários. Em seu primeiro ato de governo, Sartori/MDB mostrou qual seria
a tônica do seu mandato. Promoveu um
dos maiores cortes nos investimentos
públicos do estado. Congelou salários,
proibiu contratações, cancelou promoções e anunciou futuras privatizações.
A segurança pública garantiu, através da mobilização dos (as) policiais, a
manutenção da implantação da Tabela
de Subsídios, conseguida ainda no governo Tarso Genro. Apesar de todos os
ataques do governo Sartori/MDB, essa
conquista permitiu que os salários da
segurança pública mantivessem seu
poder de compra.
Porém, em novembro, a categoria terá o último reajuste referente à
implantação da Tabela de Subsídios.
A partir de 2019, não teremos mais
nenhum reajuste previsto. Por isso, as
próximas eleições assumem uma importância ainda maior para os(as) policiais
civis. Desde a sua posse, o governador
Sartori/MDB fez questão de frisar que
era contrário aos reajustes da segurança
pública, o que nos faz acreditar que ele
não assumirá nenhum compromisso,
caso seja candidato a reeleição.
A UGEIRM fará, como faz em todas
as eleições, um amplo debate com os
candidatos a governador. Nesses debates, apresentaremos nossas propostas,
entre elas, a garantia dos reajustes
para a segurança pública. Mas, não
basta conseguirmos o compromisso
dos candidatos, é necessário que os
policiais estejam mobilizados em torno
do seu sindicato. Além disso, temos que
analisar as propostas, compromissos
assumidos e, principalmente, o histórico
dos candidatos a governador, na hora
de votar.
Também é muito importante, que
seja eleita uma boa bancada de deputados estaduais. A votação em parlamentares comprometidos com o
serviço público, pode ser a garantia que
o próximo governo não dê continuidade
à política de sucateamento do serviço
público, implementada pelo governo
Sartori/MDB.
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O Conselho Superior de Polícia, a PGE e
as demissões dos Policiais Civis

O

Por Romeu Karnikowski*

Conselho Superior de Polícia
(CSP), criado pelo Decreto-Lei,
1.466, de 5 de julho de 1947,
como órgão colegiado de assessoramento e aconselhamento
junto ao Chefe de Polícia. Embora seu formato consultivo suas decisões acabaram na
maioria das vezes tendo caráter deliberativo.
Na vigência da Lei 2.027, de 3 de janeiro de
1953, referendado pelo Decreto nº 19.676,
de 30 de maio de 1969, o CSP atingiu ao
seu ponto mais áureo e democrático, onde
entre seus sete membros, incluindo o Chefe
de Polícia, um dos conselheiros era oriundo
dos órgãos técnicos ou administrativos e
outro da classe de comissário de polícia que
era final da carreira dos escrivães e inspetores, representando os Agentes de Polícia.
Essa situação democrática foi alterada pelo
Decreto nº 28.307, de 13 de fevereiro de
1979, que infelizmente retirou a representatividade dos Agentes de Polícia no Conselho
Superior de Polícia. Efetivamente ele constitui o órgão mais tradicional e permanente
da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, com
suas opiniões e deliberações revestidas de
serenidade e severidade. Posteriormente,
o papel central do CSP foi delineado nas
Leis 7.366/1980 e 10.994/1997. A compo-

sição atual do CSP foi estabelecida na Lei
14.649/2014, ao todo nove conselheiros,
incluindo o Chefe de Polícia, 6 delegados
da última classe e dois representantes externos: um da OAB/RS e outro da PGE, e
seus devidos suplentes. A despeito da sua
importância, nos últimos anos esse baluarte
da Polícia Civil vem sendo contestado nas
suas decisões, principalmente, no seu papel
de corregedor, sem que sejam considerados
os resultados de vários dos seus processos
administrativos, em alguns condenando e
em outros absolvendo.
O caso emblemático aconteceu em
2013, quando um servidor policial civil,
depois de transcorrido o devido processo,
foi absolvido pelo CSP, mas o mesmo foi
condenado pela PGE, sem qualquer consideração à decisão do órgão colegiado da Polícia Civil. Aqui ocorreu clara e equivocada
interferência da PGE no coração do CSP. O
art. 119 da Lei 7.366/1980 determina que
todo servidor policial absolvido tem sua
demanda arquivada no CSP, e que somente
vai para apreciação do Governador os servidores condenados pelo colegiado. Somente
nesse caso ocorreria a participação da PGE
como órgão de assessoramento na decisão
jurídica do Chefe do Executivo. Acontece
que a partir dessa interferência absurda da
PGE no âmago do CSP, apoiado em um
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Acordão do Tribunal de Justiça/RS, abriu-se
a porteira demissionária de servidores policiais. Nessa questão os Advogados do Estado se revestem com poderes inquisitoriais
de processar, julgar e demitir os servidores
policiais amparado na Lei Complementar nº
11.742/2002 (Lei Orgânica da Advocacia do
Estado), mas sem a devida guarida do CSP.
Esse órgão colegiado é um dos elementos
mais antigos e respeitáveis que constituem
atualmente a Polícia Civil gaúcha, porém a
grave interferência da PGE nas suas decisões provocou e determinou uma profunda
crise institucional.
Em meio a essa contenda, as maiores
vítimas são os servidores policiais civis que
estão sendo sistematicamente demitidos por
um órgão que auferiu para si atribuições de
julgar e decidir sobre as vidas dos policiais
civis passando por cima das conclusões do
CSP. A composição do CSP tem e deve ser
alterada o mais urgente possível, dando voz
aos Agentes de Polícia, que significam mais
de 90% do pessoal da instituição. Essa crise
que afeta duramente os servidores policiais
civis, têm que ser resolvida de forma urgente,
pois além dos próprios policiais, a grande
prejudicada é a Sociedade do Rio Grande
do Sul.
* Sociólogo e Assessor da UGEIRM

Esses são os novos e novas associadas da UGEIRM. Sejam bem vindos
à luta! São os sindicalizados que fazem da UGEIRM um dos maiores
sindicatos do estado e que garantem as nossas conquistas.
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JurídicO

Abono de Permanência por decisão judicial pode ter o
dobro do valor dos concedidos na esfera administrativa
Há algum tempo, para conseguir o benefício do Abono de Permanência, os(as)
policiais civis que preenchiam os requisitos
para a aposentadoria especial e optavam por
continuar trabalhando, tinham que recorrer
à esfera judicial.
Após centenas de ações julgadas procedentes e do STF ter proferido uma decisão favorável, com reconhecimento de repercussão
geral do tema, reafirmando a jurisprudência
sobre a matéria, o estado do RS passou a reconhecer o direito no âmbito administrativo.
No entanto, a Secretaria da Fazenda do

Estado, informalmente, comunicou que o
pagamento dos valores atrasados para o(a)
servidor(a) que fizer o pedido administrativo, levará em consideração somente
o valor nominal das parcelas devidas,
sem incidência de correção monetária ou
juros. Além disso, haverá incidência de
desconto de imposto renda sobre o valor
pago, o que em muitos casos judiciais não
tem ocorrido.
Estima-se que, em alguns casos, o valor
que o(a) servidor(a) receberá nas condenações judiciais pode ser o dobro dos valores

Paridade nas pensões por morte

O governo, escorado em Parecer da
PGE, optou por retirar a paridade de todas
as pensões cujo óbito do(a) ex-segurado(a)
tenha ocorrido após 31/12/2003, ou seja,
após a entrada em vigor da EC 41/03. Em
sua decisão, o governo não observou que
a grande maioria das pensões por morte
decorreram de servidor policial, com regime previdenciário especial, com direito a
integralidade e paridade, amparados pela
Lei Complementar 51/85.
O Departamento Jurídico da UGEIRM
obteve, na Justiça, decisão de procedência
para as viúvas que se encontravam nas
seguintes situações:
a) Servidor falecido que teve sua aposentadoria concedida antes de 31/12/2003, data
da entrada em vigor Emenda Constitucional
nº 41/2003;
b) Servidor falecido após 31/12/2003, mas
que teve sua aposentadoria concedida com
direito à paridade e integralidade;

Desconto indevido
dos(as) policiais das
turmas 2012 e 2014
A UGEIRM obteve provimento liminar,
suspendendo os descontos indevidos da remuneração de policiais formados em 2012
e 2014 no curso de formação de inspetor e
escrivão. Os valores referem-se à bolsa de
estudo concedida aos servidores no período
da capacitação.
Para a Turma de 2012 se obteve sentença
de procedência. Todavia, para a Turma de
2014, tendo sido posta matéria idêntica, foi
proferida sentença de improcedência. O Departamento Jurídico da UGEIRM já interpôs
recurso de apelação e aguarda julgamento.
Ao final dos processos, havendo êxito nas
demandas, a UGEIRM promoverá, através
de seu Departamento Jurídico, execuções
individuais em nome de cada associado(a)
lesado(a), a fim de buscar seus créditos.

c) Servidor falecido quando em atividade, mas
que tenha ingressado no serviço público até
16/12/98, e preencheu, cumulativamente, às
seguintes condições:
I - trinta e cinco anos de contribuição, se
homem, e trinta anos de contribuição, se
mulher;
II - vinte e cinco anos de efetivo exercício
no serviço público, quinze anos de carreira
e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;
III - idade mínima resultante da redução,
relativamente aos limites do art. 40, § 1º,
inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano
de contribuição que exceder a condição
prevista no inciso I do caput deste artigo.
A assessoria jurídica do sindicato,
escritório Bergamaschi Advogados, vem
ajuizando ação para buscar a revisão das
pensões por morte dos dependentes de
policiais falecidos.

Diferença da
bolsa de estudos
dos formados em
Dezembro De 2014
Por meio da assessoria jurídica do
Bergamaschi Advogados Associados,
a UGEIRM Sindicato ajuizou ação
(Processo n.º 001/1.16.0014333-5)
para pleitear diferenças de valores
da bolsa de estudo paga aos policiais
civis formados(as) em dezembro de
2014. Os servidores(as) receberam
valor menor do que os 50% dos vencimentos (subsídio) estipulados em lei.
O referido processo encontra-se desde
13/03/2018 concluso para julgamento.

concedidos no âmbito administrativo.
Neste mês de março, a UGEIRM oficiou à Secretaria da Fazenda, buscando
informações formais quanto aos critérios
aplicados nos cálculos de apuração dos
valores retroativos referentes ao abono de
permanência. Até o momento do fechamento desse jornal, o sindicato ainda não tinha
obtido uma resposta.
Outro fator que o(a) servidor(a) deve levar em conta, é que o Estado vem condicionando o pagamento na esfera administrativa
aos servidores que possuem ação judicial,

à desistência do processo ou renúncia ao
título executivo.
O escritório Bergamaschi Advogados
Associados, que presta assessoria jurídica
à UGEIRM, solicita aos associados(as) que
ajuizaram ação do abono de permanência
através do sindicato e queiram fazer o
pedido administrativo, que compareçam
pessoalmente ao sindicato ou, aos impossibilitados, que entrem em contato telefônico
para viabilizar a documentação necessária
para ser assinada e encaminhada ao processo judicial.

Ação busca garantir Ajuda de
Custo das turmas de 2014 e 2016
A UGEIRM está promovendo Ações que
objetivam o pagamento da ajuda de custo
dos(as) policiais formados em 2014 e 2016.
Este benefício deveria ser pago antecipadamente aos servidores lotados em regiões
diferentes da sua origem. Os valores visam
cobrir custos de viagens, novas instalações,
transferência, entre outros. No entanto,
passados mais de três anos, o Estado se
nega a indenizar os(as) servidores(as) e
pagar o que é deles por direito.

Policial pode também
ajuizar Ação individual

A ação coletiva tem o objetivo de
garantir o direito à ajuda de custo a todos
os(as) policiais associados(as), uma vez que
interrompe a prescrição. Entretanto, para
agilizar seus interesses, o Sindicato estará
recebendo os documentos de cada policial,
a partir do mês de Março/18, para também
ajuizar ação individual. Tem direito à ajuda
de custo o(a) policial civil que preencher
os seguintes requisitos cumulativamente:

a) Por conveniência do serviço (ordem e
interesse da administração e não a pedido
do(a) policial civil) for transferido;
b) transferência efetiva de sede;
c) mudança de domicílio em caráter permanente;
d) em caso de transferência de sede para
município limítrofe, demonstrar a necessidade de mudança de domicilio em caráter
permanente;
Documentos necessários: Procuração
(preencha, imprima e assine o documento – não necessita de assinatura
em cartório); Contrato de honorários
(preencha com seus dados, imprima e
assine); Fotocópia integral do expediente
administrativo manejado por Vossa Senhoria, para concessão da ajuda de custo;
Fotocópia RG ou CPF.
Todos os documentos acima listados
deverão ser remetidos, via CORREIO, para
sede da UGEIRM: Rua Lobo da Costa, n°
480, Bairro Santana, Porto Alegre/RS, CEP
90.050-110.

Aposentados(as) podem ter
isenção do Imposto de Renda
Os(as) servidores(as) aposentados(as),
portadores(as) de doença grave, mesmo que
contraída depois da aposentadoria, podem
obter a isenção do desconto do Imposto de
Renda.
Para obter a isenção, é necessário um
laudo médico atualizado com o CID da
doença, bem como, se houver, exames
atinentes à enfermidade.
Além da isenção do Imposto de Renda,
os(as) servidores(as) podem pleitear a redu-

ção da contribuição para o IPERGS. Pois,
sendo portador de doença grave, lhe é de
direito ver descontado, a título de contribuição previdência, somente o percentual
sobre o valor que exceder o dobro do limite
máximo estabelecido para os benefícios do
regime geral de previdência social.
A UGEIRM vem ajuizando ação para
buscar a redução do IPERGS para os(as)
aposentados(as) portadores(as) de doença
grave.

Ação de Desvio de Função terá sentença ainda este ano
A UGEIRM, através do Escritório
Bergamaschi Advogados Associados,
vem, desde o ano passado, ingressando com ações judiciais individuais,
que buscam coibir o desvio de função
dos(as) policiais civis que executam
a custódia de presos nas delegacias.
O problema da manutenção de
Jornal da Ugeirm - Maio/2018
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presos nas carceragens das delegacias
tinha diminuído no fim do ano passado.
No entanto, desde janeiro, a situação
vem novamente se agravando nas carceragens (veja matéria na página 4).
Diante dessa situação que, agora, começa
a atingir outras DPPAs, a UGEIRM chama
os(as) policiais a ingressarem com Ações

para garantir seus direitos.
A previsão da Assessoria Jurídica do
sindicato, é que já nesse ano teremos
sentenças dos Tribunais em relação ao
assunto. Portanto, é fundamental que
os (as) Agentes procurem o sindicato e
se informem afim de ingressar com suas
Ações. No site da UGEIRM é possível se

informar da documentação necessária
e os dias de atendimento da Assessoria
Jurídica do sindicato.
A demanda é passível de aforamento por qualquer servidor policial
que tenha efetivamente exercido a
custódia de presos, comandado pela
Administração.
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Carceragens

Situação das carceragens das
delegacias está insuportável

O fantasma que assombrou os(as) policiais e a segurança pública gaúcha desde o início do
governo Sartori/MDB, voltou com toda a força a partir do mês de março.
As carceragens das delegacias da Capital, Região Metropolitana e Litoral, que
tiveram um alívio no fim do ano passado,
voltaram a ficar superlotadas no mês de
março. Os sinais já vinham sendo detectados desde o início do ano. Em janeiro,
as delegacias da Região Metropolitana já
voltavam a abrigar presos por vários dias
e a ficar superlotadas. A partir do início
desse mês, o roteiro se completou. O caos
se instalou em várias delegacias da região
metropolitana, capital e litoral.

Na Semana Santa os presos
lotavam as carceragens das
delegacias

Na segunda-feira (2/4), dia seguinte
ao feriado da Semana Santa, a cena de
presos espalhados pelas celas, viaturas e
pátios das delegacias do RS se repetiam.
Em Novo Hamburgo, São Leopoldo
e Canoas a situação era preocupante,
com presos lotando carceragens sem
nenhuma condição de funcionamento.
No Litoral a situação chegou ao limite.
Presos espalhados pela delegacia de
Tramandaí, lotando as carceragens e
algemados em viaturas esperavam uma
transferência para algum presídio. Com
a interdição da Penitenciária de Osório,
a situação se agravou ao ponto de, na
semana anterior, o Delegado Antônio
Carlos Ractz Jr. decretar a interdição das
celas e a proibição da entrada de novos
presos, até que os que se encontravam
nas carceragens fossem encaminhados.

Policiais Civis e população
estão com suas vidas em risco

A população gaúcha não pode encarar essa situação como natural. É a vida
das pessoas que procuram a delegacia

Presos acorrentados em viatura, na frente da DPPA de Tramandaí

para serem atendidas e dos(as) policiais
de plantão que está em risco. É preciso
que a imprensa, novamente, noticie
a situação absurda que se encontram
as delegacias. Que os riscos a que os
Policiais Civis e a população gaúcha
estão expostos sejam mostrados para o
restante do país. Enquanto uma cortina
de fumaça estiver cobrindo o descaso
do governo com a vida dos(as) policiais
civis, nada será feito. Para tentar impedir que a situação seja mostrada para a
população, o governo deu ordem para
que seja impedido o registro fotográfico
das DPPAs. Mesmo assim, a UGEIRM
conseguiu várias fotos mostrando a
situação absurda a que os(as) policiais
e presos estão submetidos(as).

Sindicato solicita interdição
da DPPA de São Leopoldo
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A UGEIRM ingressou, junto a Promotoria de Justiça de São Leopoldo, com uma
denúncia das condições de trabalho na DPPA da cidade. Na denúncia, o sindicato
elenca a total falta de condições de funcionamento da delegacia, colocando em
risco a integridade física dos policiais, das pessoas que são atendidas e dos presos
custodiados nas suas dependências.
Rachaduras nas paredes, infiltrações e risco de desabamento, esgoto que transborda
em dias de chuva, instalações elétricas em péssimo estado, infestação constante de
ratos e baratas, presos que permanecem, por vezes mais de 30 dias, algemados em um
ônibus e espalhados pelos corredores, sem banho e em condições sanitárias precárias,
são algumas das denúncias levantadas pela UGEIRM.
Todas essas situações colocam em risco a saúde e a integridade física dos (as) Policiais
Civis lotados na Delegacia. Por isso, o sindicato pediu a interdição imediata da DPPA, para
que as providência necessárias sejam tomadas. O presidente da UGEIRM, Isaac Ortiz,
que esteve em São Leopoldo, apela para que o judiciário tome uma providência: “já
cansamos de recorrer ao Executivo e nada foi feito. Agora, esperamos que o Judiciário
se manifeste e interdite a delegacia. Não podemos mais colocar a vida dos policiais e
da população em risco. O judiciário tem que agir, antes que uma tragédia aconteça.”
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Direção da UGEIRM foi ao Uruguai
reunir com representante da OEA
Em outubro do
ano passado, a
UGEIRM esteve
em Montevidéu
para se reunir com
James Cavallaro,
representante da
OEA (Organização
dos Estados
Americanos).
Diretores entregaram denúncia ao representante da OEA

O sindicato levou a Cavallaro a denúncia feita pelo sindicato na OEA, em
fevereiro de 2017, sobre as condições
absurdas das carceragens das delegacias
gaúchas. A UGEIRM apresentou ao representante da Organização, um pedido
para que a Comissão Interamericana de
Direitos Humanos fizesse uma vistoria
urgente nas carceragens da capital e da
região metropolitana, afim de verificar a
série de denúncias feitas pelo sindicato.
A reunião aconteceu no Palácio Legislativo, em Montevidéu, onde Isaac Ortiz,
Fabio Castro e Cládio Wohlfahrt, representantes da UGEIRM, apresentaram a James
Cavallaro um pedido de medidas cautelares,
por parte da OEA, em relação à situação das
carceragens das delegacias. No documento
apresentado, a UGEIRM afirma que os (as)
Agentes de Polícia estão, sistematicamente,
expostos ao risco de agressões e, inclusive,

a doenças contagiosas por conviverem em
condições de absoluta insalubridade.
Após a reunião e a repercussão na
imprensa, o governo Sartori/MDB tomou
medidas emergenciais que esvaziaram as
carceragens, momentaneamente, já no
mês de novembro. Com a situação, provisoriamente resolvida, a visita de James
Cavallaro foi suspensa.
O encontro com o representante da
OEA, foi intermediada pelos deputados Jeferson Fernandes/PT (Presidente
da Comissão de Direitos Humanos da
Assembleia Legislativa) e Stela Farias/
PT, que também estavam presentes em
Montevidéu. A ideia de uma reunião para
apresentar a situação das carceragens
das delegacias ao representante da OEA,
surgiu a partir das várias Audiências Públicas realizadas na Assembleia Legislativa
a pedido da UGEIRM.
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Governo Sartori

Sartori/MDB aprova adesão ao RRF mas
continua pagando salários atrasados
A Assembleia legislativa aprovou, na madrugada do dia 8 de fevereiro, a proposta do governo Sartori/MDB
que autoriza o RS a aderir ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) do governo federal.

Por 30 votos contra 18, os deputados
aprovaram o Projeto de Lei Complementar 249/2017. Nenhuma das 21
emendas apresentadas à matéria foi
votada, já que foi aprovado requerimento de preferência do líder do governo,
deputado Gabriel Souza (PMDB), para
votação apenas do texto do projeto.
Durante a discussão da matéria, que
se estendeu até às 4h30min, aproximadamente, parlamentares da oposição
fizeram severas críticas a proposta,
definindo-a como “um cheque em branco” dado ao Executivo, já que a minuta
do contrato entre Estado e União não
foi apresentada à Casa. As entidades
representativas dos servidores públicos estaduais, entre elas a UGEIRM,
lotaram as galerias, pressionando pela
rejeição do projeto. De acordo com as
entidades, a adesão ao RRF vai engessar
o futuro do Rio Grande do Sul. Com a
aprovação do PLC 249, haverá aumento
de impostos, a dívida com a União aumentará de R$ 60 bilhões para R$ 106
bilhões, não serão realizados concursos
públicos e não haverá reajustes salariais
para servidores públicos pelo período
de três anos (renováveis por mais três),
com o aumento da precarização dos
serviços prestados à população.
Além disso, o projeto obriga o Rio
Grande do Sul a abrir mão de contestar
na Justiça qualquer ponto do contrato
da dívida com a União. Os planos de

demissão voluntária vão ser incentivados, assim como novas privatizações de
empresas públicas, como a Companhia
Riograndense de Mineração (CRM),
Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) e Sulgás, por exemplo.

Governo prometeu acabar com
atraso de salários

Um dos principais argumentos

apresentados pelo governo, para tentar
convencer os parlamentares, seria de
que, com a adesão ao RRF, o governo
teria dinheiro para pagar em dia os
salários dos servidores. De acordo com
o governo, caso a adesão não fosse
aprovada, o estado teria que voltar a
pagar a dívida com a União, o que inviabilizaria financeiramente o estado.
Com a adesão, poderia voltar a pagar

os salários em dia.
Passados três meses, os servidores
comprovaram que isso não passava
de simples chantagem. Em fevereiro e
março, os salários continuaram sendo
pagos com atraso. Com um agravante, a
faixa de corte para o pagamento em dia
baixou ainda mais. Em março, somente
os servidores que recebem até R$ 1.200
tiveram seus salários pagos em dia.

Assembleia aprovou alterações que ameaçam existência do IPE
A Assembleia Legislativa aprovou, no
dia 6 de março, a proposta do governo
Sartori/MDB que altera a estrutura do
Instituto de Previdência dos Servidores
do Rio Grande do Sul (IPE). A proposta
divide a autarquia em duas. Com a alteração, o atual IPE ficará responsável
por administrar o Plano de Saúde dos
servidores públicos estaduais e uma
nova autarquia, o IPE Prev, passa a ser o
gestor único do regime de previdência
dos servidores.
A proposta foi duramente criticada
pelos servidores públicos. De acordo
com as entidades, as alterações propostas pelo governo foram feitas de forma
apressada, sem a devida discussão com
os servidores, que são os verdadeiros
donos e interessados na reestruturação
do IPE. As entidades argumentam, que as
alterações feitas abrem a possibilidade de
privatização e sucateamento do IPE Saúde, causando uma grande migração de
servidores para Planos de Saúde privados.
Jornal da Ugeirm - Maio/2018
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Emenda da UGEIRM resguarda
pensão de viúvas de servidores
mortos em serviço

Uma das grandes injustiças no projeto, diz respeito à alteração nas pensões
de viúvas de servidores. Pela proposta
aprovada, as pensões perdem o caráter de
vitaliciedade. Uma Emenda, sugerida pela
UGEIRM, excluiu dessa alteração as viúvas
de servidores mortos durante o exercício
da sua função. Com isso, as cônjuges, companheiras ou companheiros continuarão
tendo direito à pensão vitalícia nos casos
em que os servidores morrerem durante
o exercício da sua atividade profissional.
Para o Vice-presidente da UGEIRM, Fábio
Castro, “essa Emenda proposta pela UGEIRM
é de grande importância para os policiais
gaúchos. Se o sindicato não estivesse presente e atento durante a votação, o governo
Sartori/MDB teria cometido, mais do que
uma injustiça, uma crueldade com trabalhadores que arriscam suas vidas diariamente
para garantir a segurança da população”.

Com a
intermediação
do deputado
Ronaldo Santini
(PTB), a direção
da UGEIRM
conseguiu
resguardar a
pensão das
viúvas dos
policiais.

Emenda garantiu privilégio dos
outros poderes em relação ao
Executivo

Durante a votação, os parlamentares
sofreram uma grande pressão dos representantes dos outros poderes. A pressão
teve o objetivo de preservar a autonomia
do Judiciário, Ministério Público e Legislativo
na concessão de suas aposentadorias e na
gerência dos seus fundos de previdência.

Com isso, os mesmos setores que já são
resguardados dos constantes atrasos de
salários e demais consequências da crise
financeira do estado, são novamente
protegidos. Enquanto isso, os servidores
do Executivo, além de serem os principais
alvos dos ataques do governo e terem os
menores salários do serviço público, terão
sua previdência e sua assistência à saúde
colocada em risco.
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PEC da Data-base aguarda Parecer da Comissão
de Constituição e Justiça da Assembleia
A PEC que institui a data-base para os servidores públicos estaduais gaúchos, encontra-se desde setembro de 2017 na Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa, aguardando um Parecer do seu vice-presidente, Gabriel Souza (PMDB).
A Proposta, de autoria da deputada
Juliana Brizola (PDT), foi protocolada
na Assembleia Legislativa no dia 24
de agosto de 2017, tendo sido enviada
para a CCJ no dia 26 de setembro, onde
aguarda parecer desde então.
A PEC da data-base é uma proposta
fundamental para garantir a qualidade
do serviço público gaúcho. Um dos
principais pontos da proposta, é o que
altera o parágrafo primeiro do art. 33
da Constituição estadual, estabelecendo
uma data para que ocorra a revisão geral
anual dos vencimentos dos servidores
públicos do Estado, sem distinção de
índices.
Essa alteração garantirá uma segurança aos servidores públicos estaduais, particularmente os do Executivo,
que terão uma data determinada para
a negociação da reposição dos seus
vencimentos. Os outros Poderes, como
o Legislativo, o Judiciário, o Ministério
Público, a Defensoria Pública e o Tribunal de Contas tiveram suas remunerações recompostas nos últimos anos,
no mesmo índice, pela aprovação das
Leis Estaduais sobre o assunto, cada
uma delas de iniciativa do respectivo
Poder ou Órgão. No caso dos servidores do Executivo, a revisão depende de
iniciativa do Chefe do Poder Executivo
(Governador do estado), que não tem
exercido essa prerrogativa, deixando
esses servidores sem nenhuma revisão
dos seus vencimentos. A proposta da

Ugeirm, junto com entidades de servidores públicos, acompanhou o protocolo da PEC da Data-base na Assembleia legislativa

deputada Juliana Brizola busca sanar
essa injustiça.
Além do estabelecimento da data-base para negociação de salários dos
servidores públicos, a PEC visa garantir
também a isonomia entre os vencimentos de mesmos cargos com atribuições
iguais ou assemelhadas e as correções
devidas quando ocorrerem atrasos nas
folhas de pagamentos.

Entidades preparam estratégia
para aprovação da PEC

A UGEIRM participou, no dia 1o

de março, de uma reunião com várias
entidades do serviço público, para traçar uma estratégia para aprovação da
proposta. O encontro definiu uma série
de ações para pressionar os deputados
e fazer com que a PEC tenha sua tramitação encaminhada na Assembleia
Legislativa.
Uma das ações definida na reunião,
foi um pedido de reunião com o deputado Gabriel Souza, relator do Projeto
na Comissão de Constituição e Justiça,
solicitado que o mesmo dê o seu Parecer, liberando a tramitação da PEC

na Assembleia Legislativa. Paralelo a
isso, as entidades definiram que começarão uma campanha de mídia para a
divulgação da importânica da PEC na
qualificação do serviço público.
Outra medida aprovada, foi a de
buscar os candidatos a governador e deputado estadual nas eleições de outubro
desse ano, cobrando o comprometimento
dos mesmos com a proposta de data-base
para os servidores públicos estaduais. A
UGEIRM vai aproveitar as reuniões com
os candidatos para pedir um compromisso por escrito com a proposta.

Projeto que institui o Programa de Segurança e Saúde
para Policiais é apresentado na Assembleia Legislativa

6

Foi apresentado na Assembleia Legislativa, pelo deputado Pedro Ruas (PSOL),
um Projeto de Lei (PL 41/2018) que institui o Programa de Segurança e Saúde
no Trabalho dos Agentes de Segurança
Pública do Rio Grande do Sul. A ideia é
baseada em um projeto aprovado no
Rio de Janeiro, de iniciativa do deputado
Marcelo Freixo. O Projeto se encontra, no
momento, na Comissão de Constituição e
Justiça, aguardando um Parecer do Relator, deputado João Fischer (PP).
O Projeto pretende instituir um
programa que implemente, de forma
permanente e eficaz, propostas que garantam a saúde dos servidores da segurança pública. O programa tem três eixos:
garantir a vida, os direitos e a dignidade
dos trabalhadores da segurança; prevenir
doenças laborais através do mapeamento
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dos principais riscos à saúde e segurança
e fornecer o atendimento adequado aos
agentes que enfrentarem problemas físicos
ou psíquicos.
A necessidade de um programa de
atendimento a saúde dos profissionais da
segurança pública, é uma reivindicação
antiga da categoria. Além disso, o projeto
pode ser uma importante ferramenta no
combate ao Assédio Moral, que tanto mal
traz à saúde dos (as) policiais. Atualmente,
já existe uma atuação da Divisão de Saúde
da Polícia Civil (antigo SAS) nesse sentido.
Apesar do importante trabalho executado
pelos profissionais da Divisão, a existência
de uma legislação que regulamente e padronize essa questão é muito importante.
“O assédio moral é um problema histórico
na Polícia Civil, são recorrentes as denúncias. Muitas chefias não sabem distinguir o

limite entre a autoridade e o autoritarismo,
isso, via de regra, vira assédio moral”, aponta Fábio Castro, vice presidente da Ugeirm.
São inúmeros os avanços assegurados
pelo projeto. Um deles é o treinamento dos
(as) Agentes e a garantia de utilização dos
equipamentos obrigatórios. Além disso, o
projeto garante a proteção à maternidade
e a erradicação do trabalho em ambiente
de risco e/ou insalubre (quem trabalha ou
freqüenta a DPPA de São Leopoldo saberá
da necessidade de uma lei que regule aspectos como esse).
Em seu Art. 10, o Inciso V assegura “a
garantia de que todos os atos decisórios de
superiores hierárquicos dispondo sobre punições, escalas, lotação e transferências sejam
devidamente motivados e fundamentados”.
O presidente da UGEIRM, Isaac Ortiz ressalta
que “é de vital importância um debate em

Incluir Relator na CCJ, João Fischer PP

torno desse projeto, vamos pressionar pela
sua aprovação”.
A UGEIRM está em contato com o deputado Pedro Ruas, proponente do projeto, para estabelecer um diálogo com a
categoria. A Escrivã Lisiane Paganotto,
que atua no DAS, ressalta a importância
do projeto: “todas as iniciativas que vão
no sentido de somar no atendimento
à saúde do policial são positivas. No
caso, uma legislação que regulamente a
questão, é muito interessante. Algumas
questões colocadas no Projeto já são
executadas por nós. Por isso, queremos
estabelecer um diálogo para fazermos
sugestões que possam aprimorar e aprofundar o projeto”. Lisiane lembra ainda
que “a iniciativa também é importante
para trazer o assunto da saúde policial
à discussão”.
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É preciso um novo modelo de
promoções na Polícia Civil

Após muita reivindicação e luta, no fim de fevereiro foram publicadas as tão esperadas Promoções da Polícia Civil. Junto com a alegria
de, finalmente, verem reconhecido o seu direito à progressão na carreira policial, muitos (as) policiais civis tiveram uma grande
decepção pela forma como foram distribuídas as vagas. Muitas queixas e denúncias de injustiças foram encaminhadas à UGEIRM.
O número de reclamações e
denúncias de injustiças, mostrou
que é urgente que seja repensada a
forma como são elaboradas as listas
de promoções da polícia civil. Os
critérios genéricos, pouco transparentes e subjetivos, não dão conta da
complexidade do trabalho policial.
A UGEIRM, há anos, reivindica a
abertura de diálogo acerca do tema.
Infelizmente, a entidade nunca foi
ouvida.
Ao longo dos anos, essa situação
tem contribuído para sedimentar na
instituição a cultura do favorecimento pessoal e da pressão política.
Como não existe uma política definida e transparente, as promoções
ficam submetidas ao governo de
ocasião. A atuação e pressão da
UGEIRM e uma abertura maior
ao diálogo por parte do governo,
vinham evitando maiores problemas, apesar de injustiças pontuais
ainda existirem. Porém, essa última
publicação escancarou o problema.
O critério de 50% para os melhores
colocados, um subterfúgio que conseguia estabelecer algum regramento no manejo da lista de promoções
foi claramente desrespeitado. Como
essa norma não é formalizada, a elaboração da última lista seguiu critérios que ninguém sabe quais são.
A quem serve a falta de critérios
nas Promoções?
Uma instituição como a Polícia
Civil tem que ter um grau de profissionalismo muito alto. Isso passa,
nec essariamente, pela impessoalidade nas relações profissionais.
Quando a progressão dentro da
carreira depende de bons relacionamentos dentro da instituição e
à discricionariedade da Chefia de
Policia, o profissionalismo fica em
segundo plano. Há muito tempo esse
problema já foi apontado, porém
nunca foi enfrentado.
O resultado é um clima instalado
entre os(as) policiais que em nada
contribui para o bom funcionamento da Instituição. Agentes com
medo de se expor e serem perseguidos, indo para o final da fila
de promoção. Assédios explícitos,
com perseguições a policiais que
se posicionam em defesa dos seus
direitos, pressões políticas externas
e um clima de medo na instituição,
Jornal da Ugeirm - Maio/2018
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Número recorde de
Promoções em 2018 é fruto
da mobilização da categoria
O número de Promoções que a Polícia Civil tem hoje em dia, é uma prova
de que o diálogo do governo com a categoria pode trazer resultados positivos
para a instituição.
Em 2010, a Polícia Civil vivia uma situação absurda, em relação à progressão na Carreira. Para se ter uma ideia, naquele ano foram 249 Promoções
publicadas. Após uma ampla discussão da UGEIRM com o governo Tarso
Genro, foi elaborada uma legislação que ampliou o número de vagas. Como
resultado, desde 2011, a quantidade de policiais promovidos aumentou
substancialmente, chegando em 2018 a mais de 1700 promoções publicadas.
Isso foi resultado da mobilização da categoria e do diálogo com o Governo.
O que a UGEIRM espera, é que isso sirva de exemplo para o processo de
discussão dos critérios para Promoções na Polícia Civil. Um debate amplo e
aprofundado que vise a capacitação da atividade policial para sua finalidade
principal, que é a garantia da segurança da população.

Total de Promoções em 2018
Merecimento

865

Escrivao 4a para Comissario
Escrivao 3ª para 4ª
Escrivao 2ª pra 3ª
Escrivao 1ª para 2ª
Inspetor 4a para Comissario
Inspetor 3ª para 4ª
Inspetor 2ª pra 3ª
Inspetor 1ª para 2ª

61
103
108
111
94
99
124
165

Antiguidade

861

Escrivao 4a para Comissario
Escrivao 3ª para 4ª
Escrivao 2ª pra 3ª
Escrivao 1ª para 2ª
Inspetor 4a para Comissario
Inspetor 3ª para 4ª
Inspetor 2ª pra 3ª
Inspetor 1ª para 2ª

60
103
108
110
93
98
124
165

é o resultado de uma política que
usa a Polícia Civil para objetivos
políticos e pessoais.
Os critérios para a promoção por
merecimento na policia civil gaúcha, servem de exemplo negativo.
O artigo 32 do Decreto Estadual
nº 32.669/87 diz que o Governador

poderá promover, à sua escolha,
qualquer servidor relacionado na
lista de merecimento, não sendo
necessário respeitar a ordem de
classificação. Com isso, a pontuação alcançada não é um critério
para a Promoção e, sim, a vontade
do governador. Esse decreto, que

regulamenta as Promoções, é anterior à Constituição de 1988. Uma
verdadeira aberração que, se comparada com os processos efetivados
na Polícia Federal e PRFs, seria
motivo de vergonha e de piada entre
os servidores dessas instituições, ou
de qualquer outra carreira moderna
do serviço publico.
A Polícia Civil não pode ficar
submetida às vontades do governo
de plantão
Para o bem da segurança pública,
essa situação tem que ser mudada.
É urgente uma política clara para
as promoções na Polícia Civil. Não
existe motivo para que não tenhamos datas definidas (que sejam
respeitadas) para a publicação das
Promoções. Além disso, é necessária uma dotação orçamentária
específica para esse fim, para que
uma política de estado não fique
submetida aos humores e políticas
adotadas pelo governo de plantão.
A publicação das Promoções
virou uma arma política, utilizada
pelo governo para aprovar seus
projetos e fazer os(as) agentes se
submeterem às suas vontades.
A Polícia Civil, periodicamente,
realiza um Planejamento Estratégico.
Nesse processo, a modernização da
carreira deveria figurar entre os objetivos imediatos da innstituição. Porque não deliberar pela criação de um
fórum que faça uma discussão ampla,
que tenha como objetivo a construção
de uma proposta que oxigene e democratize o processo de publicação
e efetivação das promoções? A quem
interessa essa situação de insegurança,
em relação a um direito que deveria ser
natural a quem desenvolve seu trabalho de forma honesta e eficiente? Qual
o objetivo em manter os (as) Agentes
em constante suspense se serão promovidos ou não?
O governo e a Chefia de Polícia
precisam responder a essas perguntas, sob o risco da Polícia Civil se
consolidar como uma instituição
sem critérios, onde o que passará
a valer não é a competência ou
dedicação dos seus agentes e sim
a pressão e o jogo político. Uma
Polícia que não se pauta pelo profissionalismo, competência e impessoalidade, não serve para a sociedade
que a sustenta.
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Policiais fazem greves históricas
contra o parcelamento de salários

Após o não pagamento dos salários de setembro, no dia 5 de outubro os(as) policiais civis reunidos(as) em
Assembleia Geral na frente do Palácio da Polícia, deliberaram por entrar em greve até a regularização do
pagamento de salários.
O início da greve foi marcado para o dia 9 de outubro,
uma segunda-feira. A avaliação
unânime na Assembleia era que
a situação havia chegado a um
ponto insuportável. Se antes os
salários eram pagos de forma
parcelada, em setembro o governo simplesmente não pagou
os(as) policiais. Sem salários,
os(as) policiais civis resolveram desafiar a decisão do STF
que proibia greves nas Polícias
Civis do país e pararam as atividades até o pagamento total dos
salários. A greve durou cinco
dias e se encerrou no dia 13 de
outubro, com o pagamento de
todos(as) os(as) Agentes.
Novamento sem salários, em
novembro policiais retomam
a greve
Após mais um final de mês
sem salários, os(as) policiais
resolveram retomar a greve
no dia 6 de novembro. Mais
uma vez a greve teve grande
adesão da categoria, com
mobilizações acontecendo
por todo o estado e uma boa

Foto: Luiza Castro

aceitação da população. Em
várias cidades, os(as) policiais
realizaram manifestações em
frente às delegacias, explicando à população os motivos da
greve e a situação em que se
encontra a segurança pública
no Rio Grande do Sul. Um
exemplo foi dado pelos(as)
colegas de Santa Maria, onde
os(as) policiais civis em greve
fizeram uma campanha que arrecadou mais de uma tonelada
de alimentos, que foi doada
para duas creches da cidade.
Greve teve grande
repercussão na imprensa
Desde o momento da divulgação da Assembleia Geral que
votaria a greve, o movimento
teve uma grande repercussão
na imprensa. Esse fato levou,
inclusive, o governo a procurar
a UGEIRM, na noite anterior à
assembleia, para tentar demover o sindicato da deflagração
da greve. Para a categoria, é
muito importante entender que,
ao noticiar a greve, a imprensa
reconhece a importância do

trabalho da Polícia Civil e,
também, a representatividade
da UGEIRM. Esse espaço dado
pela imprensa não é um favor,
ele acontece porque a greve
repercute no cotidiano da população e porque o movimento
realmente teve grande adesão
da categoria.

Mobilizações garantiram
implementação da Tabela de Subsídios
Quando assumiu o governo,
em seus primeiros pronunciamentos, o governador Sartori/
MDB responsabilizou a implementação da Tabela de Subsídios da Segurança Pública e
os reajustes daí decorrentes,
pela crise econômica do RS.
Inclusive, em um desses pronunciamentos, o governador
afirmou que, pela sua vontade,

suspenderia a implementação da
Tabela. Essa foi a tônica de todo
o seu governo.
Porém, a grande resistência e
mobilização permanente dos(as)
policiais, impediu o governo
Sartori/MDB de realizar sua
vontade.
Com isso, chegamos em 2018
com a Tabela sendo implementada na íntegra. Em novembro,

acontecerá o último reajuste e
a partir do próximo ano, a luta
passa a ser outra. Os(as) policiais
terão que se mobilizar pela manutenção da recomposição dos
salários. Essa luta começa já em
outubro, com a eleição do novo
governador e da nova bancada de
deputados estaduais e prossegue,
em 2018, com a mobilização
dos(as) policiais.

Tabela de Subsídios da Polícia Civil a partir de 2015
2016

2015
Maio
Comissário

8

Novembro

10.635,76 11.485,66

Maio

Novembro

12.385,85 13.385,83

2017
Maio

Novembro

14.465,81 15.620,89

2018
Maio

Novembro

16.484,46

17.364,00

1a Classe

3.689,85

4.016,36

4.372,09

4.759,16

5.180,71

5.641,20

5.922,98

6.366,80

2a Classe

5.239,06

5.722,36

6.250,70

6.827,59

7.458,03

8.149,00

8.687,07

9.260,80

3a Classe

6.925,04

7.503,75

8.131,44

8.811,31

9.548,43 10.350,14

10.945,86

11.576,00

4a Classe

8.259,23

8.957,30

9.715,08

10.536,60

11.428,06 12.398,48

13.123,61

13.891,20
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UGEIRM e SINPOL/RS orientam:
Operações Policiais só com
salários em dia
No dia 9 de abril, a UGEIRM, em conjunto com o SINPOL/RS,
emitiu uma nota onde orienta os(as) policiais civis a não participarem das Operações Policiais enquanto não tiverem seus
salários pagos. Veja, abaixo, a íntegra da Nota das entidades.
O governo do estado vem, desde o ano passado, intensificando a
realização de Operações Policiais, mesmo com os constantes atrasos
de salários e o flagrante déficit de pessoal da Polícia Civil. As entidades
representativas da Polícia Civil entendem a importância das ações
que objetivam garantir a segurança da população gaúcha. Porém,
também entendemos que essas ações não podem estar descoladas
da realidade do cotidiano do trabalho policial e, nem mesmo, servir
para propaganda do governo.
Em uma instituição que se encontra com seus profissionais sem
receber salários, com condições precárias de trabalho, onde muitas delegacias se encontram sem a mínima condição de funcionamento, com
suas carceragens superlotadas e presos que passam dias algemados em
viaturas estacionadas na porta das delegacias, esse tipo de Operação
tem que ser repensada imediatamente. Não é mais possível que policiais com salários atrasados saiam para realizar operações policiais. O
próprio governo afirma que vivemos um momento extraordinário, de
uma grave crise financeira do estado, o que impossibilita o pagamento
dos seus servidores. Nessa situação, manter o funcionamento das
atividades da Polícia Civil, participando das operações policiais como
se estivéssemos em uma situação de normalidade, é referendar essa
política que tanto mal tem causado à segurança da população gaúcha.
Diante do exposto acima, as entidades representativas dos (as)
Policiais Civis se posicionam contrárias a participação em novas
Operações Policiais enquanto os policiais civis do estado estiverem
sem o pagamento dos seus salários. Por entender a importância do
nosso trabalho para a segurança da população gaúcha, não podemos
concordar com essa política que coloca em risco a vida dos policiais
e precariza, ainda mais, os serviços prestados à população. O discurso de fazer mais com menos não serve para garantir a segurança
da população. É impossível implementar um política de segurança
pública séria e eficiente sem pagar em dia os salários dos seus policiais. Operações policiais só com salários em dia.
UGEIRM/Sindicato e SINPOL/RS
Jornal da Ugeirm - Maio/2018
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Dia de protesto e sirenaço marcaram
despedida ao Inspetor Leandro

A quinta feira (03) vai ficar marcada na memória de todos(as) Agentes da Policia Civil do RS. No dia anterior, o Inspetor de
Polícia Leandro de Oliveira Lopes fora brutalmente assassinado quando participava de uma operação policial no Vale do Caí
A notícia da morte de Leandro atingiu fortemente a
categoria. Em poucas horas foi
decidida a realização de um dia
de paralisação e um sirenaço
que marcariam o dia de LUTO
e serviriam de alerta para as
autoridades. Um comboio de
viaturas sairia do frente do
Palacio da Policia até o local
do sepultamento de Leandro,
em Guaíba.
A partir das oito horas da
manhã, atendendo à convocação da Ugeirm, Policiais
Civis de Porto Alegre e da
Região Metropolitana começaram a se reunir no Palácio
da Policia, em Porto Alegre,
e em frente às delegacias do
interior do estado. Os departamentos e delegacias, estavam
todos paralisados.
Policiais Federais e da Força Nacional se juntaram aos
(às) Policiais Civis, formando
uma pequena multidão. Às
nove horas o comboio partiu,
com as sirenes ligadas, pelas
ruas de Porto Alegre em direção à Guaíba, para dar o adeus
ao colega que teve a sua carreira e seus sonhos interrompidos
a tiros. Leandro ingressara na
Polícia Civil há cinco meses e
era descrito como profissional
dedicado e muito querido pelos
colegas.
Em Guaiba, pontualmente
às 10h, um sirenaço foi realizado. A enorme quantidade de
viaturas e de Policiais Civis,
Policiais Federais, Policiais
Militares e integrantes da
Força Nacional, dava conta
da importância daquele ato.
“É preciso um basta. A morte, em nenhuma hipótese,
deve ser encarada como algo
inerente à nossa profissão.
Isso é um mito criado, que
devemos refutar com todas as
forças”, destacou a diretora da
UGEIRM, Neiva Carla.

Interior aderiu em
massa ao Sirenaço

Por todas as regiões do
estado, se sucederam os protestos e homenagens a Leandro.
Exatamente às 10 horas, os(as)
Policiais Civis paralisaram
suas atividades em frente às
delegacias, onde realizaram
um sirenaço em homenagem
ao colega morto.
Em vários locais, foram realizados comboios, com as sirenes
ligadas, que circulou pelas principais ruas da cidade, chamando
a atenção da população para a
morte de mais um policial.

Brigada, Polícia Federal e
SUSEPE também fizeram
homenagem

O Inspetor Leandro, antes
de ingressar na Polícia Civil,
serviu na Brigada Militar durante cinco anos. Os seus antigos colegas de farda também
prestaram sua homenagem ao
ex-colega. No momento do
seu sepultamento, os Policiais
Militares paralisaram e prestaram continência, enquanto
no Batalhão da Brigada, era
executado o toque de silêncio
pelo corneteiro da corporação.
Os servidores penitenciários do Grupo de Ações Especiais da SUSEPE, mostraram
sua solidariedade, perfilando e
realizando um sirenaço às 10

Policiais “vestiram” o Palácio de Polícia de luto, para homenagear o Inspetor leandro

horas, na frente da sede Grupo.
O SINPEF-RS (Sindicato
dos Policiais Federais do RS)
emitiu uma nota de solidariedade a todos os Policiais Civis,
além de participar, com as
viaturas da PF, da carreata que
partiu de Porto Alegre para o
sepultamento de Leandro.
A grande representatividade, por todas as forças de
segurança, mostraram, além do
caráter de Leandro, que a morte
de um policial é um fato grave,
que atinge toda a sociedade.

Carreata tomou as ruas de Porto Alegre

Policiais Civis e Brigadianos fizeram sua homenagem
Às 8 horas os Policiais já se concentravam na frente do Palácio da Polícia

Policiais Civis, Federais e Militares acompanharam o sepultamento de Leandro

Ao invés de solidariedade, tentativa de retaliações
Foi com surpresa que a
UGEIRM recebeu, de policiais
de diversas regiões do estado,
a informação que a Chefia
de Polícia havia dado uma
orientação para que fossem

apontados aqueles policiais que
aderissem à paralisação convocada pelo sindicato. Para a direção da Polícia Civil, o movimento
paredista era ilegal.
“Diferente de outras ocasi-
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ões, a paralisação convocada
para o dia 3 de maio, tinha um
significado muito especial. Um
Policial Civil perdeu sua vida e
a culpa vai além da mão assassina que apertou o gatilho. A

sociedade precisa saber disso”,
afirmou Ortiz. “Um de seus
profissionais morre de forma
violenta e a polícia tem que
continuar trabalhando como se
nada houvesse acontecido? De

jeito nenhum! Nos recusamos
a ser somente estatística, vamos parar e protestar sempre
que uma tragédia dessas ocorrer” encerrou o presidente da
Ugeirm, Isaac Ortiz.
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Morte de Leandro exige uma
rediscussão das Operações Policiais

A perda do Inspetor de Polícia Leandro de Oliveira Lopes acendeu o sinal de alerta da Polícia Civil gaúcha. Essa é
a segunda morte ocorrida em menos de um ano. Assim como Rodrigo Wilsen, morto em junho do ano passado,
Leandro participava de uma Operação Policial para prender um traficante.
A morte de Leandro, a segunda em menos de um ano
ocorrida em operações, expõe a
fragilidade do modelo de segurança vigente no RS. Mais um
triste capítulo de um governo
lamentável.

Policiais exigem
rediscussão das Operações

Assim que ficaram sabendo
da morte de mais um colega,
Agentes de todo o estado passaram a exigir uma resposta
do sindicato. “A vida de um
Policial Civil interrompida
de forma trágica, em hipótese
alguma pode ser relativizada.
É preciso gritar muito alto, a
sociedade precisa saber que
um policial morreu defendendo a sociedade e o direito das
pessoas à cidadania”, afirmou
Isaac Ortiz, presidente da
Ugeirm.
Não dá para creditar duas
mortes, em um período de
menos de um ano, à fatalidade.
É necessário que se faça uma
avaliação profunda sobre os
procedimentos adotados nas
Operações Policiais. A SSP e
a Polícia Civil precisam abrir,
imediatamente, um processo de discussão onde os(as)
Agentes e delegados(as) sejam
ouvidos(as).

Agentes querem ser
ouvidos

Os(as) Policiais Civis estão
na linha de frente das Operações, sendo os mais indicados

Durante Ato no Palácio da Polícia, Ortiz exigiu que administração da Polícia chame policiais para reavaliar Operações Policiais

para avaliar e propor medidas
que melhorem a sua segurança,
tornando-as mais eficientes e
seguras. “Duas mortes em um
curto espaço de tempo é um
sinal óbvio de que algo não
está funcionando. A categoria
tem se queixado fortemente
do excesso de operações e da
fadiga que essa situação tem
causado. Quem administra
a polícia tem a obrigação de
interromper essas operações

e reavaliá-las”, enfatiza Isaac
Ortiz, presidente da Ugeirm.

Excesso de Operações e
pressão por metas

De acordo com o diretor
da UGEIRM, Pablo Mesquita,
nas discussões que o sindicato já fez com a categoria, os
principais questionamentos se
centraram no excesso de Operações e na pressão excessiva
pelo cumprimento de metas.

“Temos inúmeros problemas,
o excesso de operações e a
pressão por metas, certamente,
estão entre os mais danosos”,
afirma Pablo Mesquita.
Esses problemas, aliados aos
atrasos de salários e à falta de
contingente na corporação, têm
causado sérios danos à saúde
dos(as) Policiais Civis. O que
os(as) Agentes exigem, é que a
Secretaria de Segurança e a Chefia de Polícia ouçam a categoria.

“Não podemos deixar que a
morte do Leandro seja apenas
mais uma triste estatística da
Polícia Civil. Temos que aproveitar esse momento para uma
correção de rumos na nossa
política de segurança. Algo está
muito errado. Não queremos
fazer novos sirenaços para chorar a morte dos nossos colegas
durante o cumprimento do seu
dever”, afirma Neiva Carla,
diretora da UGEIRM,

Provável assassino de Leandro é fugitivo
da carceragem da DPPA de São Leopoldo
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A Operação Policial, na qual
foi morto o Inspetor Leandro,
tinha como objetivo o cumprimento do mandado de prisão
de Valmir Ramos, 41 anos, conhecido como “Bilinha”.
Ramos já havia sido preso,
no fim de 2016, por tráfico de
drogas. O traficante foi detido
com 331 quilos de maconha
durante abordagem, na BR-
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116, e levado para a DPPA de São
Leopoldo. Enquanto aguardava
uma vaga no sistema prisional, o
que em São leopoldo pode levar
semanas, Valmir Ramos fugiu da
carceragem da delegacia.
A UGEIRM tem denunciado a
total falta de condições da DPPA
de São Leopoldo há muito tempo.
Inclusive já foi feito um pedido de
interdição da delegacia (veja maté-

ria na página 4). Infelizmente, o governo Sartori/MDB se fez de surdo
e não tomou nenhuma providência.
Essa é mais uma face da crise
nas carceragens das delegacias
gaúchas. Além do risco aos(as)
policiais que fazem o Plantão nas
DPPAs, a fuga de presos é uma
constante ameaça.
A surpresa não é que alguns
bandidos fujam das precárias ce-

las das DPPAs. O que é espantoso
é que mais fugas não aconteçam.
Isso só acontece, devido ao trabalho arriscado e competente
dos(as) Agentes que cuidam dos
plantões nas nossas delegacias.
Dizem que uma tragédia não
tem apenas uma causa, mas sim
uma conjunção de fatores que
levam a um desfecho trágico. Um
dos elementos que levaram à

morte de Leandro, com certeza,
é a incompetência e descaso do
governo Sartori/MDB com as carceragens das delegacias e a verdadeira cortina de fumaça que
tenta levantar sobre esse tema.
Se houvesse menos improviso e
um programa de segurança pública efetivo, talvez a sociedade
gaúcha não estivesse chorando a
morte de mais um policial.
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Em 77 cidades gaúchas, delegacias têm
somente um(a) Policial Civil
Levantamento da UGEIRM constatou que em quase um quarto dos municípios gaúchos, que possuem
delegacia, apenas um(a) policial civil é responsável pela delegacia local.

Uma policial de uma dessas cidades, ao ser questionada como é o seu
trabalho, sendo a única policial civil
da cidade, responde: “a investigação
é praticamente nula. Como vou investigar sozinha? Eu, basicamente, fico
na delegacia registrando ocorrência”.
Essa situação impede os (as) Agentes de
realizarem a função para qual foram cotratados: investigar e solucionar crimes.
Com o aumento da criminalidade
nas cidades do interior, esse dado se
torna mais alarmante ainda. Além da
insegurança que isso representa para os
próprios policiais, a população se sente
completamente desassistida. Crimes
sofridos por moradores de cidades do
interior, ficam sem solução.

Número mínimo
deveria ser de 5 policiais

De acordo com dados da Secretaria
de Segurança, em 2017, as cidades que
possuem apenas um(a) policial tiveram,
entre outros crimes, 29 homicídios, dois
latrocínios, 3,5 mil furtos, 349 assaltos,
1.082 ameaças contra mulheres, 54 estupros e 506 abigeatos (furto de animais).
A pergunta que se faz é: com um policial
por cidade, como é possível fazer todas
as investigações necessárias? Se os(as)
Agentes se dedicassem exclusivamente
às investigações, mesmo assim seria
uma tarefa praticamente impossível.
O Chefe de Polícia, Emerson Wendt,
admite que o número mínimo para o funcionamento adequado de uma delegacia

Em Maximiliano de Almeida, delegacia fechou após funcionário entrar em férias (André Ávila/Agencia RBS)

é de cinco policiais civis. Pois, além das
investigações, esses(as) policiais devem
executar os serviços de cartório e atendimento ao público, entre outros. O governo
anunciou o retorno de policiais aposentados, como uma forma emergencial para
amenizar o problema. Além da demora na
implementação da medida, sabemos que
essa é uma solução temporária, que logo
adiante vai se tornar obsoleta.

A quem interessa a existência
dessas delegacias

A direção da UGEIRM já se posicionou, sobre essa questão, ao Secretário

de Segurança Cezar Schirmer. Para o
sindicato, as delegacias com menos de
três policiais, devem ser fechadas. O
Presidente da UGEIRM, Isaac Ortiz, é
taxativo: “manter abertas as delegacias
com apenas um policial, é uma irresponsabilidade e não faz nenhuma diferença
para a população. Esses(as) policiais estão trabalhando em condições precárias e
com suas vidas em risco. O governo tem
que fechar essas delegacias”.
O secretário já afirmou que concorda
com esse posicionamento. O Chefe de
Polícia também já disse que 56 DPs
poderiam ser fechadas, por não terem

alta incidência de criminalidade ou por
estarem a até 20 quilômetros de outra.
A pergunta que se faz é: porque não são
fechadas?
Sabemos que existe a pressão das
prefeituras e de parte da população.
Além disso, é preciso levar em conta
que boa parte dessas delegacias também não têm delegado titular. Elas
são atendidas por delegados de outras
cidades, que recebem um adicional
que corresponde a 1/3 de seus salário.
Com o fechamento dessas delegacias,
esses delegados deixam de receber o
adicional.

Assaltos a bancos no interior instauram o novo cangaço no RS
Uma nova modalidade de crime tem
aterrorizados a população do interior
gaúcho. Os assaltos a banco, que ficaram
conhecidos como o “novo cangaço”.
Nesse tipo de assalto, bandos com armamentos pesados, invadem a cidade,
assaltam as agências bancárias e tomam
os moradores como reféns, como forma
de se proteger da ação da polícia.
As forças policiais, em número reduzido, ficam impotentes diante das ações
criminosas. Quando tentam intervir, colocam a vida dos policiais em grande risco.
O caso de Erval Grande é emblemático. Em 2016, dois policiais militares
realizavam uma patrulha, quando se
depararam com um bando de 12 assaltantes fortemente armados. Após uma
intensa troca de tiros, um sargento foi
baleado no abdomem. Ao ver seu colega
ferido, o outro policial foi obrigado a se
render. O sargento foi levado ao Hospital
Jornal da Ugeirm - Maio/2018
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de Erechim, mas veio a falecer em seguida.

Butiá também
foi vítima de ataque

Em janeiro desse ano, a cidade de Butiá
passou por situação semelhante. Um bando
de, pelo menos, 15 assaltantes fortemente
armados, efetuaram ataques com explosivos às agências do Banrisul, Banco do Brasil
e Caixa Econômica Federal.
No momento do assalto, apenas dois policiais militares realizavam o patrulhamento da
cidade, que tem mais de 20.000 habitantes.
Esses dois policiais chegaram a trocar tiros
com os assaltantes, com um deles sendo
ferido de raspão. Durante a ação criminosa,
os assaltantes desferiram tiros contra o prédio
da Brigada Militar, com um dos tiros passando
ao lado de um dos policiais.
A direção da UGEIRM esteve na cidade
no dia seguinte ao assalto. O quadro encontrado pelos diretores, que foram à cidade

prestar solidariedade aos policiais civis, foi
assustador. A falta de efetivo era absurda.
Oito Agentes estavam lotados em Butiá,
sendo que quatro deles são responsáveis
pelo plantão, restando para os outros
quatro todo o serviço de investigação e de
cartório da delegacia.
É importante ressaltar, que a DPPA de
Butiá é uma das únicas de toda a região
carbonífera que possui plantão permanente, sendo responsável por atender várias
outras cidades da região.

Em Taquari, moradores foram
usados como escudos humanos

Em março desse ano, foi a vez de Taquari ser vítima do “novo cangaço”. Um grupo
de assaltantes armados com fuzis, invadiu
a cidade e fez um grupo de moradores,
que estava na praça da cidade, de reféns.
Das trinta pessoas que estavam na praça,
três foram colocados no capô do carro e

Prédio da
BM em Butiá
foi alvo de
tiros dos
assaltantes
serviram de escudo durante a fuga dos
assaltantes.
Esse foi mais um caso, que mostra a
precariedade da segurança pública no
estado. A falta de efetivo e de investimentos está tornando essas cidades alvos
privilegiados dos assaltantes.
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Reforma da Previdência

Mobilização e pressão derrotam reforma
da Previdência do governo Temer/MDB

No dia 19 de fevereiro, Michel Temer anunciou a desistência de colocar em votação sua
proposta de reforma da Previdência, que acabaria com a aposentadoria de milhões de brasileiros.
Para não ter que reconhecer a sua
derrota, Temer utilizou o anúncio midiático da intervenção militar na segurança
pública do Rio de Janeiro, para enterrar
de vez o seu projeto. Porém, a verdade
é que o governo não conseguiu os votos
necessários para aprovar sua proposta.
Caso fosse colocada em votação no
Congresso Nacional, a reforma da
Previdência seria derrotada. A grande
maioria dos deputados sabia que votar
a favor do fim da aposentadoria, significaria um suicídio político nas eleições
de outubro desse ano. Essa grande rejeição da proposta do governo Temer,
foi conseguida com as mobilizações
chamadas pelos sindicatos e entidades
do movimento popular.
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Primeiras mobilizações foram
no início de 2017

O governo Temer protocolou a
PEC 287 em dezembro de 2016. Já no
início de 2017, os(as) trabalhadores
(as) começaram as mobilizações. Na
sua primeira visita ao RS, em janeiro
de 2017, o presidente teve que encarar
uma mobilização de vários sindicatos
de servidores públicos, que protestaram
contra a proposta de reforma da Previdência e, também, contra o governo
Sartori/MDB que acompanhava Temer
em uma entrega de ambulâncias na
cidade de Esteio.

Segurança Pública ocupa
Brasília

No dia 8 de fevereiro, foi a vez da
segurança pública protestar contra a
reforma da Previdência. Mais de 10
mil policiais de todo o Brasil, tomaram
a Praça das Bandeiras ao lado do Congresso Nacional em Brasília/DF. Aos
gritos de “Se a PEC passar, a polícia
vai parar”, policiais civis, federais,
servidores penitenciários, servidores
das perícias e guardas municipais se
manifestaram contra a Proposta de
Emenda Constitucional (PEC) 287 de
Michel Temer/PMDB.
A UGEIRM enviou dois ônibus com

80 policiais civis gaúchos para protestar
contra a reforma da Previdência. Após
mais de 30 horas de viagem, a delegação da UGEIRM enfrentou a repressão
e mostrou a capacidade de luta dos(as)
policiais gaúchos(as).
A principal reivindicação, era a manutenção dos direitos dos(as) policiais que,
naquele momento, eram atacados pela
PEC 287, como a aposentadoria policial, a
integralidade, a paridade e a aposentadoria
especial da mulher policial.
Como resultado da manifestação, em
seguida o governo recuou em vários pontos da sua proposta, no que dizia respeito
aos trabalhadores da segurança pública.

Jornal da Ugeirm - Maio/2018

Reforma da Previdência
tares qual era a opinião da maioria da
população brasileira: um grande não à
proposta do governo Temer/MDB.

UGEIRM pressionou
parlamentares gaúchos

Além das várias atividades de rua,
com atos públicos, marchas e passeatas,
a UGEIRM fez uma grande articulação
com os parlamentares gaúchos. Junto
com os sindicatos dos policiais federais
e dos policiais rodoviários federais, a
UGEIRM promoveu várias reuniões
com os parlamentares gaúchos. Em
todas elas foi expressa a posição dos policiais civis, que era a rejeição da íntegra
da proposta de reforma da Previdência.
Também foram realizadas campanhas
de envios de e-mails e pressão nas bases eleitorais dos deputados gaúchos.
O resultado foi uma grande rejeição,
inclusive na base do governo, contra
a proposta de reforma da Previdência.
A manutenção da Aposentadoria da Mulher Policial foi uma das principais reivindicações na luta contra as Reformas

8 de Março foi dia de luta
contra as reformas

Após esse primeiro ato, o passo
seguinte para mostrar à população o
retrocesso que significaria a reforma
proposta pelo governo Temer, foi a organização do 8 de março. A comemoração do Dia Internacional das Mulheres,
foi um grande grito contra a reforma,
que atingia em cheio os direitos das
mulheres, acabando com a diferenciação no tempo de contribuição entre
homens e mulheres. Para marcar esse
dia, as mulheres adotaram o slogan “8
de Março vai ter luta contra a reforma
da Previdência”.
Por todo o país foram realizados
grandes atos públicos. Aqui em Porto
Alegre, a UGEIRM participou da Marcha que tomou o Centro da Capital,
quando as trabalhadoras se manifestaram contra as reformas e todas as
formas de opressão contra as mulheres.
Até aquele momento, aquelas haviam
sido as maiores manifestações contra
as reformas.

Atos preparam a Greve Geral

A partir da articulação entre as diver-

sas Centrais Sindicais e os movimentos
populares, foi definida a realização de
uma Greve Geral contra as reformas
do governo Temer. A data escolhida foi
28 de abril e, como preparação, foram
marcados dois Dias de Luta contra as
Reformas.
O primeiro dia de luta foi em 15 de
março. Com o lema “Aposentadoria
fica, Temer sai”, dezenas de milhares
de trabalhadores ocuparam as ruas das
principais capitais do país. No dia 31
de março, novamente os trabalhadores saíram às ruas. As mobilizações e
atos públicos eram cada vez maiores e
prenunciavam um momento histórico
para os trabalhadores brasileiros. Esse
momento aconteceu no dia 28 de Abril.

Maior Greve Geral da história

O dia 28 de Abril vai ficar marcado
na história do país. Nesse dia, mais de
40 milhões de brasileiros(as) cruzaram
os braços e deram um grande não às
reforma do governo Temer/MDB. Por
todo o país, inclusive em várias cidades
do interior, os trabalhadores(as) não
foram trabalhar e ocuparam as ruas em
grandes atos públicos.

Os(as) policiais civis gaúchos também pararam. Em todo o estado, as
delegacias foram fechadas e os(as)
Agentes foram para a rua dialogar com a
população, explicando o que significaria
a aprovação da reforma da Previdência.
Em Porto Alegre, os(as) policiais se integraram no grande ato público realizado na Esquina Democrática, onde mais
de 60 mil pessoas rejeitaram a reforma
da Previdência.

Maio ficou marcado pelo
Ocupa Brasília

Após o grande sucesso da Greve Geral
de 28 de abril, os(as) trabalhadores(as)
marcaram um grande dia de mobilização na capital do país. O ocupa Brasília
levou mais de 200 mil pessoas de todos
os cantos do país para protestar contra
a reforma da Previdência.
Novamente, a UGEIRM estava presente. Com a participação de mais de
80 policiais civis, a delegação gaúcha
marcou sua presença, com uma grande
capacidade de luta, apesar da intensa
repressão das forças de segurança de
Brasília e, até mesmo, do exército. Os(as)
manifestantes mostraram aos parlamen-

UGEIRM participou de atos
unificados no aeroporto

Uma das formas de mobilização utilizada contra a reforma da Previdência, foram as mobilizações nos aeroportos, em
dias de grande movimento. Em conjunto
com os policiais federais e os policiais
rodoviários federais, a UGEIRM foi para
o aeroporto Salgado Filho, dialogar com
a população. Panfletos explicando o que
significaria a reforma da Previdência,
eram distribuídos nos setores de embarque e desembarque. Esses atos alcançaram boa repercussão nas mídias, além de
dialogar com setores que também seriam
atingidos pela PEC 287.

UGEIRM foi a Brasília para
pressionar deputados

Por várias vezes, os diretores da
UGEIRM estiveram em Brasília, para
percorrer os gabinetes do Congresso Nacional. Em atividades promovidas pela
COBRAPOL, os diretores conversaram
com os parlamentares, particularmente
os das bancada gaúcha, tentando convencer os mesmos a rejeitar a PEC 287
na sua íntegra. Nessas conversas também
eram expostas as consequências que a
reforma trazia para a Segurança Pública.

Lei que concede isenção de ICMS na compra de
armas por policiais será analisada pelo CONFAZ
A Assembleia Legislativa gaúcha aprovou, no dia 21 de dezembro, o Projeto
de Lei que concede isenção do ICMS na
compra de armamento, munição, coletes
balísticos e demais equipamentos de
proteção individual por profissionais que
atuam na segurança pública. O Projeto,
de autoria do executivo, foi gestado na
Comissão Especial da Segurança Pública da
Assembleia Legislativa e sancionado pelo
governo Sartori/MDB em janeiro de 2018.
Como se trata de uma legislação que
altera a cobrança de impostos, a mesma
tem que ser aprovada pelo CONFAZ (ConJornal da Ugeirm - Maio/2018
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selho Nacional de Política Fazendária). Este
conselho é composto por representantes
do Ministério da Fazenda e pelos Secretários Estaduais da Fazenda. A lei aprovada no
Rio Grande do Sul entrará em pauta ainda
no primeiro semestre.
Essa medida é uma antiga reivindicação
dos (as) Policiais Civis gaúchos. É muito importante que seja aprovada pelo Conselho
Nacional para que entre em vigência o mais
rápido possível. A UGEIRM está se articulando com a COBRAPOL, no sentido de
sugerir uma resolução nacional do conselho
regulamentando as várias leis estaduais já

aprovadas no país.
Até agora, o Conselho já rejeitou várias leis que chegaram até ele. Por isso, é
fundamental que os Policiais se mobilizem
para pressionar o Secretário da Fazenda
gaúcho, Giovani Feltes, pedindo ao mesmo
que se articule com os outros secretários
de Fazenda no sentido de aprovar a lei do
nosso estado quando ela entrar em discussão. Também é importante que os policiais
pressionem os parlamentares gaúchos,
para que os mesmos se articulem com seus
partidos e discutam com os Secretários de
Fazenda sobre a importância da aprovação

da lei no CONFAZ.
Essa lei é de grande importância para
todos os operadores da segurança pública.
Com ela, haverá uma redução significativa
nos custos dos equipamentos de segurança, possibilitando a aquisição por parte
dos profissionais, mesmo que através de
recursos próprios, de equipamentos adequados para a realização de sua atividade.
A UGEIRM enviou um ofício ao Secretário da Fazenda do RS, Giovane Feltes,
reafirmando a importância para os Policiais Civis da aprovação da legislação
no CONFAZ.
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Categoria

Negociação com Chefia de Polícia encaminha
manutenção da Promoção Extraordinária

Governo enviou à Assembleia Legislativa, em regime de urgência, o PLC36/18, que alterava as regras para concessão de Promoção
Extraordinária aos policiais mortos em serviço. Após mobilização das entidades, o regime de urgência foi retirado e a Chefia de Polícia
abriu negociação com a UGEIRM, ASDEP, Sinpol/RS e ACP.
Após a mobilização do dia 3 de abril,
que retirou o regime de urgência, as
entidades realizaram uma série de reuniões, onde fizeram uma análise detalhada
dos problemas do PLC. Nessas reuniões, também foram traçadas estratégias
para abrir um canal de diálogo com o
governo do estado, particularmente com
a Chefia de Polícia.

Reunião com liderança do Governo

O primeiro passo na articulação das
entidades, foi a realização de uma reunião
com o líder do governo na Assembleia
Legislativa. Nessa reunião, as entidades
expuseram os problemas identificados no
PLC e solicitaram a intermediação junto
ao Governo. O líder, deputado Gabriel
Souza, se comprometeu a encaminhar
as questões internamente no governo
e buscar uma abertura de diálogo das
entidades com a Chefia de Polícia.

Chefia de Polícia apresenta
Emendas

No dia 19 de abril, o Chefe de Polícia, delegado Emerson Wendt, chamou
as entidades para conhecerem as propostas de alterações no PLC36. Após
a apresentação das propostas, Emerson Wendt solicitou que as entidades
fizessem uma análise das propostas e
retornassem suas sugestões, para que
pudesse apresentá-las internamente ao
governo.

Entidades analisaram propostas

No dia 24 de abril, a UGEIRM se reuniu com a ASDEP, o Sinpol/RS e a ACP,
para analisar as propostas da Chefia de
Polícia. A primeira alteração sugerida, é

Entidades se reuniram na sede da ASDEP para analisar as propostas do Governo

de que as propostas sejam encaminhadas
através de um Substitutivo ao PLC36
e não através de Emendas ao Projeto,
como sugerido pela Chefia de Polícia. No
Substitutivo proposto, é feito um resgate
da situação anterior, com a garantia da
Promoção Extraordinária automática
para a última classe da Carreira, aos
policiais mortos em serviço. Outro ponto
contemplado pelo Substitutivo, é o que
garante o direito à Promoção Extraordinária a todos(as) policiais que estejam
de folga, férias ou qualquer outro tipo
de afastamento previsto em lei.

Paridade para Pensionistas

Na negociação do Governo com as
entidades, outra situação que já vinha se
arrastando a algum tempo, também foi
encaminhada para uma solução.

No início do seu mandato, em 2015, o
governo Sartori/MDB adotou o entendimento de que as pensionistas não teriam
direito a paridade com os policiais da
ativa. Com isso, elas deixaram de receber
os reajustes que vêm sendo concedidos à
categoria, relativos à implementação da
Tabela de Subsídios.
O governo apresentou ás entidades,
um Projeto de Lei que regulamenta o
direito á paridade para as pensionistas.
Com isso, o direito que só estava sendo
conseguido através de Ações Judiciais,
passa a valer formalmente. A s entidades
concordaram com os termos apresentados pelo governo.
Por último, as entidades referendaram o projeto construído juntamente
com a Chefia de Polícia, que garante
aos policiais a contagem do tempo de

exercício de mandato classista para
fins da aposentadoria especial.
A UGEIRM, agora, vai aguardar
o posicionamento do Governo em
relação às adequações propostas pelas entidades. Havendo acordo por
parte da Chefia, os projetos serão
encaminhados às outras instâncias do
governo e, finalmente, enviados para
apreciação na Assembleia Legislativa.
O presidente da UGEIRM, Isaac
Ortiz, afirmar que “essa situação provou
que a abertura ao diálogo é a melhor
solução para garantir os direitos dos
(as) policiais. Nesse caso, a Chefia
de Polícia teve uma atitude exemplar,
ao chamar as entidades para debater e
propor soluções para os problemas apresentados. A UGEIRM vai estar sempre
aberta ao diálogo”.

Chefia de Polícia apresenta Projeto de Lei para
regulamentar atuação do Conselho Superior de Polícia
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Há algum tempo, a Procuradoria
Geral do Estado (PGE) vem revertendo decisões do Conselho Superior de
Polícia (CSP), a respeito de Processos
Administrativos Disciplinares (PAD) que
têm envolvido os (as) Policiais Civis
gaúchos. Em muitos casos, Agentes que
são absolvidos pelo CSP e na Justiça, tem
essas decisões revertidas pela PGE, que
recomenda ao governador do estado, a
punição do policial.
A UGEIRM, por diversas vezes já
levou essa questão ao governo, em
audiências com o Chefe da Casa Civil e
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com o Secretário de Segurança Pública.
Nessas ocasiões, a direção da UGEIRM tem
argumentado que a PGE não tem autoridade para avaliar o mérito de decisões de
um órgão colegiado, do qual a mesma faz
parte. A argumentação do governo é que
a PGE tem a prerrogativa constitucional
de emitir pareceres sobre decisões encaminhadas ao governador, preservando-o
de possíveis atos ilegais.
Acontece, que a PGE deve se ater à
ilegalidade ou não do ato, não devendo
se manifestar a respeito do mérito da
decisão do órgão colegiado. No caso

dos PADs da Polícia Civil, a PGE deveria
se restringir à avaliação da ilegalidade
ou não da decisão do CSP e não rever o
mérito da decisão.

Chefia de Polícia apresenta
proposta de Projeto de Lei

A UGEIRM já havia sugerido, à Casa
Civil, a proposição de um Projeto de Lei
para definir mais claramente as atribuições do Conselho Superior de Polícia.
A partir dessa sugestão do sindicato, a
Chefia de Polícia apresentou à UGEIRM,
em reunião realizada no dia 19 de abril,

um Projeto de Lei com esse objetivo. O
projeto estabelece que as decisões do
Conselho Superior de Justiça, em relação
aos PADs , têm caráter terminativo. Ou
seja, as decisões só poderão ser revistas,
quando objeto de recurso ao governador do Estado. dessa maneira, a PGE não
terá mais a atribuição de rever todas as
decisões tomadas pelo Conselho.
Agora, o sindicato vai fazer gestões
junto ao Governo, para que a proposta
siga em frente, sendo apresentada à
Assembleia Legislativa o mais rápido
possível.
Jornal da Ugeirm - Maio/2018

Dia Internacional da Mulher

Apesar de avanços, mulher policial ainda
sofre com assédio moral e sexual

No mês de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Momento de comemoração, mas, principalmente, de reflexão sobre os problemas que afligem as mulheres na sua vida cotidiana e no seu local de trabalho. Na Polícia Civil, vários avanços foram alcançados com a ocupação
de espaço e luta das mulheres. A Instituição, historicamente marcada por um perfil masculino, foi obrigada a se abrir a presença das mulheres.
Porém, alguns problemas e desafios permanecem. Um dos maiores é a erradicação do Assédio Moral e Sexual dentro da Instituição.

Outras formas de discriminação

Uma pesquisa do Fórum Brasileiro
de Segurança Pública, intitulada “As
mulheres nas instituições policiais”,
ouviu 13.055 policiais entre homens
e mulheres. A pesquisa, realizada em
2015, mostra que 39,2% entre as policiais mulheres que responderam ao
questionário, dizem já ter experimentado assédio moral ou sexual dentro
da sua instituição de trabalho. Dessas,
74,1% diz que o assédio partiu de um
superior hierárquico. Apenas 11,8%
delas afirmam ter registrado queixa.

No Rio Grande do Sul casos de
assédio também asssustam

Aqui no nosso estado a realidade
não é diferente. O caso de uma Agente
do interior do estado é exemplar. Em
2016, ela foi vítima de reiterados atos de
assédio por parte do delegado responsável pela delegacia onde trabalhava, no
interior do estado. Após constatar que a
atitude de seu superior hierárquico não
mudaria e que continuaria sendo alvo
de assédios morais e sexuais explícitos,
a Agente decidiu denunciar a situação.
Com o apoio do sindicato e de algumas
colegas, levou o caso até o final na justiça, conseguindo a punição do delegado
e sua transferência da delegacia.
Porém, todo o processo foi extremamente traumatizante e doloroso para a
policial. “O mais horrível, além de toda
aquela decepção de entrar na polícia
(chora) (…) a gente pensa que é uma
coisa e é outra, né?! Teve audiência
do Conselho Superior de Polícia e foi
pior, porque o lugar onde achei que
ia ter pessoas com uma capacidade
intelectual, um ambiente sério, que
iam ouvir, eu fui atacada. A autoridade
processante disse na minha cara que a
culpa foi minha. Primeiro ele me disse
que, quando um delegado chama, eu
tenho obrigação de ir (…) e depois ele
disse que eu fui porque eu quis, porque
eu sou uma mulher adulta e que a culpa
foi minha”, desabafa a policial.
Na avaliação da Agente e da Promotoria, que recorreu da sentença, a punição
foi amena. “Infelizmente a gente vê que
parece que ele era um coitadinho. Eu
me senti muito humilhada. Tudo que eu
falava o sindicante rebatia. Eu senti que
não fui lá para depor, eu fui lá para ser
julgada”. Apesar de tudo que passou, a
Policial diz que faria tudo de novo. “Eu
sei que tenho um X nas costas, mas eu
sei que não devo nada e denunciaria
de novo sim. Porque é um absurdo isso
acontecer dentro da Polícia, que é o local
Jornal da Ugeirm - Maio/2018
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onde deveríamos investigar e combater
esse tipo de situação”.
Depois de todo o desgaste e sofrimento, a Agente afirma que a situação,
hoje, é muito diferente. “O comportamento de todo mundo hoje é normal,
não tem mais nada a ver como que
aconteceu. Hoje eu trabalho com três
delegadas e a relação é completamente
diferente”. A Policial encerra afirmando
que quando escuta alguém falando que
ela teve muita coragem, responde que
“não é coragem, é nossa obrigação. Nós,
principalmente nós, não podemos ficar
quietas. Não podemos nunca nos omitir,
não podemos ser coniventes com esse
tipo de atitude. Se ficarmos quietas, o
que vamos passar para as mulheres que
procuram a polícia em busca de ajuda
para casos de assédio ou violência sexual?”
A diretora da UGEIRM, Neiva
Carla, que acompanhou todo o processo de denúncia da colega, ressalta a
importância da implementação de um
programa que combata concretamente o
assédio moral e sexual na Polícia. “Não
podemos mais encarar situaçãoes dessas
como naturais. É necessário um programa que faça uma campanha educativa
dentro da Instituição. Além disso, precisamos dotar as policiais de ferramentas

que possibilitem as denúncias dos casos
que continuam acontecendo na Polícia.
Essa situação só vai mudar, quando as
punições acontecerem e os assediadores
souberem que suas atitudes terão consequências”, encerra Neiva Carla.

A mesma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostra
que a discriminação vai além da violência e do assédio e que o machismo não é exclusividade dos colegas
homens. Ele pode se esconder nos
detalhes.
Como, por exemplo, no fato de
que 65% das mulheres policiais nunca
exercerem uma atividade fora da sua
profissão e 75,4% delas serem responsáveis pelas tarefas domésticas em
seu tempo livre. Enquanto isso, 50%
dos policiais homens “exercem outra
atividade remunerada ocasionalmente
ou sempre”.
Ou ainda no fato de que apenas
39,7% das policiais diz ter colete à prova de balas com modelagem apropriada
à sua anatomia e 43,3% relata não ter
equipamento de proteção individual
(EPI) apropriado à disposição.
O problema se estende para as oportunidades apresentadas às mulheres dentro das corporações. Enquanto 76,8%
das mulheres policiais possuem ensino
superior completo e/ou pós-graduação,
entre os homens essa estimativa cai para
56,7%. Ainda assim, 38% dos policiais
homens acreditam que as mulheres
trocam favores sexuais para ascender
dentro da carreira. Um dado ainda pior:
40,4% das mulheres concordam com a
afirmação.

Termo ‘feminicídio’ passa a ter
campo próprio em BOs da PC/RS
No RS, desde o dia 1º de janeiro, o termo feminicídio passou a constar no
primeiro protocolo criminal, o Boletim de Ocorrência (BO). No Brasil, o Rio Grande
do Sul é pioneiro no reconhecimento do qualificador. Antes disso, não existia um
campo próprio para a inclusão do termo em nenhuma parte do processo de registro do crime. “Quando a gente qualifica dados, quando a gente coloca o holofote
num crime de feminicídio e não em um crime passional, dá nome aos fatos, e
reconhece uma série de violações de direitos de uma ordem que nunca começa
pelo feminicídio” afirma a delegada Tatiana Bastos, da DEAM/Porto Alegre.
Os boletins registrados durante o verão serão analisados pela Polícia Civil e
servirão como base para uma capacitação de oficiais que realizam o primeiro atendimento. No momento, apenas os delegados regionais foram instruídos sobre
o novo protocolo. Somente a partir de março, policiais e agentes civis realizarão
um curso para entender os desdobramentos do termo e garantir que casos de
feminicídio não se percam por erros burocráticos.
A delegada enfatiza que feminicídio é um caso de saúde pública, como toda violência contra mulher. O caráter de epidemia pode ser dado por gerar uma série de
sequelas, como a própria violência psicológica. “Ela é muito danosa, muito perversa.
Destrói a mulher. Por isso o termo precisa aparecer. Talvez ela não morra vítima
de feminicídio, mas talvez as circunstâncias ao redor provoquem um suicídio. Por
isso, deve-se qualificar os dados cada vez mais para que seja evitado”, diz Tatiana.
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Serviços

Sindicalizado tem direito a descontos
e vantagens com convênios da UGEIRM
(13h30 às 18h) – Pessoal – Rua Inácio
Montanha, nº 77, Santana, Porto Alegre
Telefone: (51) 3072-2081. Atendimento de
emergência: O atendimento emergencial é
restrito aos casos de prisão. O telefone é
(51) 8404-4416

A UGEIRM é um sindicato que se
sustenta exclusivamente da adesão voluntária dos (as) sindicalizados (as). O
intenso trabalho em defesa dos direitos
dos (as) Policiais Civis, fez com que a
UGEIRM alcançasse a marca de mais
de 5.000 sindicalizados (as).
Além de ter seus direitos garantidos,
os (as) policiais que são sindicalizados contam com um grande leque de
convênios, que facilitam a sua vida.
A possibilidade de negociar coletivamente, garante o acesso a descontos
variados, em diversos setores. Entre
os convênios oferecidos, temos prestadores de serviços na área de educação,
saúde, jurídico e esportes e lazer. Para
ter direito aos descontos oferecidos,
basta ser sindicalizado. Veja, abaixo,
os convênios oferecidos pela UGEIRM.

EDUCAÇÃO
IDC-Instituto de Desenvolvimento Cultural – Desconto de 10% nos cursos preparatórios para concursos e nos cursos e extensão
em Direito para filiados do sindicato. Antes
da matrícula, solicitar declaração específica
na sede da Ugeirm. Informações (51)30284888 (51)3028-4888 ou www.idc.org.br.
IDRS – Rede de Ensino Luiz Flavio Gomes. Desconto em cursos preparatórios para
concursos e em cursos de pós-graduação para
filiados do sindicato. Antes da matrícula,
solicitar declaração específica na sede da
Ugeirm. O IDRS tem endereços em Porto
Alegre (Centro e Bom Fim), Pelotas, Santa
Maria, Santo Ângelo, Caxias do Sul, Passo
Fundo, Santa Cruz do Sul, Uruguaiana, Ijuí,
Rio Grande, São Borja, Santiago, Novo
Hamburgo, Itaqui e Lajeado. Informações
(51) 3226-0808 (51)3226-0808, ou www.
idrs.com.br.
CPC – Centro Preparatório para Concursos – Desconto sobre o valor dos cursos
preparatórios para concursos (10%) e de
pós-graduação (20%) para filiados. Livros
e apostilas não incluídos no valor do curso.
Antes da matrícula, solicitar declaração
específica na sede da Ugeirm. Informações
(51) 3212-2425 (51) 3212-2425 ou www.
cpcrs.com.br.
Uniritter/Fadergs – Desconto de 10% nos
cursos de graduação e de pós graduação das
duas instituições, com exceção dos cursos de
graduação da Fadergs que oferecem descontos progressivos de acordo com a quantidade
de créditos. Informações: (51) 3230-3333.
Bola e Bombolê Escola Educação Infantil
– Desconto de 10% na matricula e 17,5%
sobre os serviços oferecidos para os filiados
e dependentes da UGEIRM.Informações:51
3012.8216/3019.8219. Rua Vicente da Fontoura 855 – Santana/POA/RS.
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ESPORTE E LAZER
Duo-Dança - Escola de Arte – Concessão
de 25% de desconto sobre os valores oferecidos aos associados e seus dependentes bem
como aos funcionários da entidade. Fone 51
3226.5963 – 9230.2442.Rua Bento Martins
302-Centro-POA/RS.
Academia Sprot Training – Convenio
com a Academia Sport Training – desconto para policiais e dependentes mediante
apresentação da autorização. Av.Marcilio
Dias,1081 – esq.Erico Verissimo (51) 30260654 e 3019-8500
– Oferecem um bom desconto aos associados e seus dependentes. Informações: 51
3228.1354 – Av Borges de Medeiros 340-1º
andar POA/RS.
Faculdade Estácio (FARGS) – Benefício
para conveniados: Graduação: - 1ª mensalidade apenas R$59,00; bolsa de 40% nas
demais mensalidades para ingressantes,
durante todo o curso de graduação ou tecnólogo. Em caso de transferência de outra instituição de ensino superior, disponibilizamos
o benefício de 50% nas mensalidades até a
conclusão do curso. Pós-graduação/MBA:
- Desconto de 60% na 1ª mensalidade; bolsa
de 40% em todo o curso. Informações: (51)
3214.1157/98237.0038 - Marco Aurélio
Martins
Faculdades Decision de Negócios – FGV
– Concede desconto, a título de bolsas de
estudos no percentual de 10% nos cursos de
graduação e pós-graduação. Informações:
(51) 3027.3001 – ramal 301 - Giuliani Carvalho. Av. Praia de Belas, 1510 - Menino
Deus. Face: decision.fgv | Whats: (51)
98401.3996 Site: decision.edu.br.
Verbo Educaciobnal Ltda. – 30% de desconto sobre o valor de tabela dos cursos de
Pós-gradução, limitado ao numero de duas
matriculas por turma. Fone: (51) 3076.8686
/99964.9668/99321.6657- ou danubia@
verbojuridico.com.br
Faculdade de Tecnologia Alcides Maya Concede oferta de bolsas de estudos parciais
para associados e seus dependentes no percentual de: a) 30% para os Cursos Técnicos
(turno manhã, tarde ou noite); b) 50% para
cursos técnicos (tarde); c) 25% para cursos
de graduação tecnológica; d) 25% para cursos de pós-graduação; e) 30% para cursos
de extensão e/ou qualificação profissional
(manhã ou noite); f) 50% para Cursos de extensão e/ou qualificação profissional (tarde);
g) 5% de desconto progressivo no caso de
parentes com matricula ativa simultânea; h)
5% de desconto para pagamento semestral

antecipado. Informações: (51) 3254.8383 –
Rua Dr. Flores, 396/402 – Centro Historico.
Wizard Curso de Idiomas – Desconto de
20% oferecidos aos associados da UGEIRM
e a seus dependentes, mediante apresentação
de autorização da entidade. Informações:
(51) 3266.0669 Silvana Maricato e no site:
grupowizardpoa.com.br.
Damasio Educacional-Unidade Capão
da Canoa- Cursos de Pós- Graduação e
Atualização e Prática Jurídica nas modalidades telepresencial ou on-line,desconto
25%; MBA IBMEC nas modalidade on-line
desconto 20%; Carreiras Públicas nas modalidade telepresencial e on-line desconto
30%; Carreira Jurídicas nas modalidade
telepresencial e on-line desconto 30%; Exame da OAB na modalidade telepresencial e
on-line desconto 30% e Clio nas modalidade
telepresencial e on-line desconto 30%. Contatos: (51) 34161055/ 980109546 whastsapp
- Site:www.damasio.com.br
CCAA Paissandu – Passo Fundo – Desconto de 10% aos associados do sindicato e
seus dependentes. Fone: 3313.0707 – Rua
Paissandu, 641, centro– Passo Fundo/RS.
Mauá- Preparatorio para Concursos
Militares - Concede 10% de desconto aos
associados do sindicato e seus dependentes,
mediante apresentação de autorização da
entidade. Contatos: (51) 3557.8817 e E-mail: maua

JURÍDICO
Bergamaschi Advogados – Atendimento
jurídico aos filiados da Ugeirm. Como forma de assegurar presteza nos serviços de
assistência, solicitamos que todas as datas
de audiências e prazos sejam informadas ao
escritório imediatamente após a intimação. A
orientação vale tanto para sindicâncias como
para processos administrativo-disciplinares.
Atendimento regular: segundas e quartas a)
Manhã (8h30 às 12h) – Telefone b) Tarde

CVC Viagens e Turismo – Desconto de
3% em pacotes nacionais e internacionais especiais para policiais civis e seus
dependentes. Pagamento em até 12x sem
juros no cartão 10x no boleto. Informações 51 3396.2666 ou 51 3396.2665 com
Vanessa Lima ou vanessalima.1160@
cvc.com.br.
Aikido policial – Desconto de 50% para os
agentes da segurança publica interessados
na pratica dessa arte marcial. Informações
com Leonel Radde através do fone 51
9962.2988c ou radde@aikido.com.br.
Academia Sport Training – Valores especiais para associados da UGEIRM e seus dependentes. Informações 51 3025.0654.Rua
Freitas de Castro 327 – 4ºandar POA/RS.
Associação Atlética Banco do Brasil
(AABB) – Propiciar a utilização das dependências da AABB pelos associados
vinculados a UGEIRM. Isenção total da taxa
de adesão. Informações: (51) 3243.1101 e
aabbportoalegre.com.br
Moinhos Fitness Academia – Desconto de
15% nas mensalidades calculado sobre o valor de contrato a ser firmado pelo associado
com a academia, mediante apresentação de
comprovação de vínculo com o sindicato.
Lutas, ginásticas, esteiras, transports, bike,
aulas de bike, musculação, pilates. TUDO
LIVRE, SEM OUTRAS COBRANÇAS,
disponíveis em nossas 12 sedes localizadas nos principais pontos de Porto Alegre,
Canoas e Guaíba. Informações: (51) 33072753/98162-8924 - João Fernando Zanenga.

HOTÉIS
Hotel Pampa – Concede 10% de desconto para associados da UGEIRM. É
necessário encaminhar e-mail para reservas@hotelpampa.com.br. Telefones: (51)
32265510/3022.6898.
Pousada La Lavande – Gramado - O
desconto concedido para a Ugeirm, foi de
Jornal da Ugeirm - Maio/2018

Serviços
15% para seus associados. Para utilizar tal
desconto, basta acessar o nosso site www.lalavande.com.br e clicar no botão RESERVAS, e
verificar nossas disponibilidades online. Após
selecionar o quarto, ele deverá inserir o código
promocional (CUPOM): Ugeirm**ass, para
finalizar a reserva.

Sindicalizados participaram
de curso de táticas policiais

Tche Aprochega - Pensionato de Pelotas Concessão de 10% de desconto nas parcelas
de mensalidades e 35% nas diárias de quarto
individual e percentual de 15% para casais
em regime de apartamento ou quitinete aos
funcionários do sindicato e seus dependentes, mediante apresentação de autorização
da entidade. Rua Bento Martins, 1390 –
centro – Pelotas/RS. Informações: contato@
tcheaprochega.com.br ou 53-981516918.

Memorial Vera Cruz Crematório Ltda –
Desconto de 10% sobre os serviços de contratação antecipada de cremação de corpos,
oferecidos para funcionários e associados
do Sindicato, bem como seus dependentes.
Fone: (54)3314.6126/(54)9960.21047.
Rua Erexim, 48-Bairro Vera Cruz-Passo
Fundo,RS. www.memorialveracruz.com.br.
Cafeteria Capitólio – Concede 5% de
desconto aos funcionários, associados do
sindicato e seus dependentes Fone: (51)
3237.3814- Rua Demétrio Ribeiro, 1085Centro, Porto Alegre, RS.
Simpala Veiculos – Concessão de 20% nas
peças e prestação de serviços de manutenção em veículos Chevrolet aos associados
do sindicato e seus dependentes, mediante
apresentação de autorização da entidade.
Serviços oferecidos: Manutenção mecânica;
Revisões; Funilaria e pintura; Geometria e
balanceamento. Francisco Oliveira - (51)
3535 3311 – Ramal 3318.
Guarde Mais – Guarda Tudo -Self Storage - Locação de espaço para armazenamento
por períodos variáveis. 10% de desconto na
mensalidade da tabela vigente.Informações:
Tainá Lourenço Fone: (51) 3478-5555 (51)
98225-8300 www.guardemais.com.br.

SAÚDE
Uniodonto – Planos odontológicos para
policiais e dependentes com desconto em
folha de pagamento. Informações através da
Portomed, telefone (51) 3017.6200.
Odontologia – Bagé – Vanessa Mendonça
Moreira (CRO 15.149), cirurgiã-dentista.
Desconto de 20% para os filiados do sindicato em procedimentos clínicos, exceto
próteses. Primeira consulta sem custo.
Telefone (53) 3311-1211 (53) 3311-1211.
Centro Clínico Ollé – Rua Salgado Filho,
nº 174, Bagé.
Ortodontia – Dra. Helen Carolina Letti
Mottin – dentista, – especializada em orJornal da Ugeirm - Maio/2018
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Conrae radiologia e ecografia Ltda. –
Concede 30% de desconto aos associados
e seus dependentes mediante apresentação
de autorização do Sindicato. Informações:
(51) 3328.9000 – Av. Plinio Brasil Milano,
1313. Porto Alegre/RS.
CBR Clinica Beira-Rio LTDA – Serviços
em Raio-X e Ecografias. Informações:
(51) 3224.7477/ 3224.7789. Av,. Venâncio
Aires, 479- Tv. Acelino de Carvalho, 21
Porto Alegre, RS.
Psicóloga Érica Santos da Rosa – Desconto de 50% no valor da consulta para filiados
e dependentes da Ugeirm. Informações fone
(51)99319.2522 ou psicoerica@outlook.
com – Avenida Getúlio Vargas, 774 – sala
404 – Bairro Menino Deus–POA/RS

DIVERSOS
Granero Transportes – Concessão de desconto exclusivo de 10% sobre os valores dos
serviços oferecidos (mudança residencial
e comercial em todo território nacional).
Fone: (51) 3477.4222. Rua Ary Dias Ferreira, 70 Distrito Industrial Jorge Lanner
– Niterói-Canoas, RS. poa@granero.com.
br www.granero.com.br

Informações: (51) 9548.4310 ou Luciane.
chiapinotto@gmail.com.

Em agosto do ano passado, os sindicalizados da UGEIRM/Sindicato
participaram do Curso de Táticas Policiais – Entradas e Deslocamentos em
Ambiente Fechado. O curso fez parte de um convênio do sindicato com
o CTTE (Centro de Treinamento de Técnicas e Táticas Especiais), que tem
larga experiência em formação para a polícia, inclusive com vários de seus
instrutores já tendo sido professores na Acadepol/RS.
O curso contou com uma grande participação da categoria, durante
os dois dias de treinamento. Nesse primeiro curso, o sindicato priorizou
os policiais da capital e região metropolitana. Para 2018, já está sendo
programado um novo curso, buscando atender os Agentes do interior
do estado.

todontia. Desconto de 20% para os filiados
do sindicato e seus dependentes (Casados:
cônjuge e filhos / Solteiros: pais).Pegar autorização na Ugeirm para levar na consulta.
Não será desconto em folha. Os serviços e
a forma de pagamento serão negociados
diretamente no consultório.
Saude Pas Medicina e Odonto – 50% de
desconto na carência do plano para os associados, mediante apresentação do ultimo
contracheque. Informações s.obre valores
e plano através do fone 51 8428.6458 com
Andreia Schultz.
Dental Arte Clinica Odontológica – Oferece aos associados e dependentes mediante
pagamento de uma taxa anual de R$39,90
e individual de R$19,90.Desconto de 10%
nos procedimentos ortodônticos e 20% para
procedimentos clínicos, mediante apresentação de autorização emitida pela UGEIRM.
Informações 51 3013.0806 ou Ouvidoria@
dentalartepoa.com.br
Dr. Paulo Rogério Pinto – Especialista e
Mestre em Ortodontia e Ortopedia Facial.
Desconto de 15% para os filiados do sindicato e seus dependentes (cônjuge e filhos).
Endereço: Rua Vinte e Quatro de Outubro,
1440/1607. CEP 90510-001. Bairro Auxiliadora. Porto Alegre-RS. Fone: (51) 30120138 / (51) 98405-8498
Radicom – Clínica de diagnóstico médico
por imagem: tomografia, ressonância magnética, densitometria óssea, mamografia
e ecografia. Os filiados do sindicato não
pagam franquia do IPE. Devem apresentar contracheque, carteirinha do IPE e
documento de identidade. Informações
(51)3218-2400 (51)3218-2400 ou www.
radicom.com.br

Clínica Radiológica Caridade – Santa
Maria – Dix – Diagnóstico por Imagem.
Radiologia geral, densitometria óssea,
mamografia, ultrassonografia, tomografia
computadorizada e ressonância magnética.
Filiados do sindicato têm desconto de 20%
nos preços cobrados em tabela própria
em todos os exames. Solicitar na sede do
sindicato declaração específica da Ugeirm.
Contato – (55)3222-3092 (55)3222-3092
ou www.diximagem.com.br.Av. Presidente
Vargas, nº 2.291, Centro, Santa Maria/RS.
Dr. Rafael Roedel Sperb – Médico Oftalmologista – Concessão de desconto de 30%
aos funcionários, associados do Sindicato
e seus dependentes. Rua dos Andradas,
1781- Salas 1403 e 1404 – Porto Alegre-RS
51-3226-2510 / 51-3095-2510
Psicóloga Franciane Moreira Moresco –
50% de desconto oferecidos para associados
do sindicato e seus dependentes. Público
atendido: crianças, adolescentes e adultos.
Fone: (51) 98545.9901 ou Franciane.moreira@gmail.com - Av. Osvaldo Aranha, 1022
sala 1004.
Psicóloga Graciella Tamires dos Santos
– Concede 50% de desconto aos funcionários e associados do Sindicato e seus
dependentes.(55) 3226.4270/ 98447.4649/
(55)99103.8840 ou gtdsb@bol.com.br.
Psicóloga Giane Pontes Pereira – Concessão de 40% de desconto para funcionários,
associados do Sindicato e dependentes.
Contato: (51) 99124.8536 ou giane@florescapsi.com.
Psicóloga Luciane Chiapinotto – Concessão de desconto de 20% aos funcionários,
associados do Sindicato e seus dependentes.

Psicóloga Luciana Wickert – Desconto
de 50% no valor da consulta para filiados e
dependentes da Ugeirm. Informações (51)
9180-7585 ou pelo e-mail luwickert@uol.
com.br. Rua Felipe Camarão, 751/601, Bom
Fim, Porto Alegre.
Psicólogo Jorge Emir Lopes – Desconto
de 50% no valor da consulta para filiados
e dependentes da Ugeirm. Atendimento
em Porto Alegre (Rua dos Andradas,
1234/2109, Edifício Santa Cruz) e em São
Luiz Gonzaga (Rua Bento Soeiro de Souza
2065/203, Centro Clínico). Telefones (51)
3372-0210 e (55) 9905-5814. jorgeemirlopes@hotmail.com
Psicóloga Rosangela Martins – Desconto
de 45% no valor da consulta para filiados
e dependentes da Ugeirm. Informações
(51) 3225-1171 (51) 3225-1171 ou www.
rosangelapsicologa.com. Ou RO4@terra.
com.br.
Psicólogo & Life Coach Carlos C.P. Dos
Santos – Especializado em Psicodrama.
Concede 50% de desconto aos funcionários,
associados do Sindicato e seus dependentes.
Fone: (55) 996619988. Rua Tuiti, 2130,sala
303 Santa Maria-RS ccroaci@gmail.com
Psicóloga Aline Pegoraro – Desconto de
50% aos funcionários, associados e seus
dependentes. (51) 9816.8840 ou aline_pegoraro@yahoo.com.br
SPV Consultorio Multidisciplinar –
Concessão de 4% a 48% de desconto aos
associados do sindicato e seus dependentes,
mediante apresentação de autorização. Oferece serviços de forma individual ou grupal,
dependendo da necessidade e indicação
terapêutica. sonia@spvconsultorio.com.br.
Farmacia Popular Hennrichs & Zandavalli Ltda – Concessão 20% de desconto
em anticoncepcionais; 70% nos genéricos
e até 10% nos demais medicamentos. Fone:
(51) 3392.3002 – Rua são Luis, 705 – Porto
Alegre/RS.
Cipros- Centro Integrado de Postura,
Reabilitação e Osteopatia – Atendimentos
fisioterápicos com o valor de R$ 18,00 por
sessão. Para obter o benefício o associado
deverá apresentar encaminhamento envaido pela UGEIRM. Fones: (51) 30726262/3062-7472 - Leandro Augusto
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1ª Pesquisa de Vitimização

Violência faz com que 77% das pessoas
evitem sair à noite em Porto Alegre
Estudo inédito, realizado pela UGEIRM, em parceria com os Sindicatos dos Policiais Federais e Rodoviários
Federais e o Instituto Cidade Seguro, fez um amplo diagnóstico da violência na cidade de Porto Alegre. A
pesquisa foi realizada através de entrevistas feitas diretamente com a população.
A “1ª Pesquisa de Vitimização de Porto Alegre”, um
estudo desenvolvido pelo
Instituto Cidade Segura, pela
Ugeirm (Sindicato dos Agentes da Polícia Civil) e pelos
Sindicatos dos Policiais Federais e dos Policiais Rodoviários Federais do Rio Grande
do Sul, foi apresentada em
uma entrevista coletiva em
fevereiro. A pesquisa partiu de
uma necessidade, verificada
pelos sindicatos e o Instituto
Cidade Segura, de ter um
diagnóstico mais preciso da
violência na capital. A ideia
é ir além dos dados oficiais,
que se baseiam nos Boletins
de Ocorrência e trazem uma
grande distorção causada pela
subnotificação de crimes por
parte da população.
Os dados apresentados são
preocupantes e surpreendentes,
mesmo para quem acompanha
o cotidiano de violência vivido pelos gaúchos nos últimos
anos. Um em cada quatro
habitantes de Porto Alegre já
teve um familiar assassinado.
Mais de 40 mil pessoas dizem
já ter sido estupradas. Cerca
de 500 mil, um terço da população, convive com tiros nos
bairros onde vivem. Aproximadamente 920 mil (77,1%
da população) evitam sair de
casa à noite, enquanto 864 mil
(72,5%) não portam objetos
de valor quando estão na rua.
170 mil pessoas (14,3%) já sofreram ameaça de morte e 229
mil (19,2%) de agressão física.
Só no último ano, 95 mil pessoas teriam sofrido esse tipo
de ameaça. Os dados foram
coletados em outubro do ano
passado, em mil entrevistas
aleatórias, com 142 perguntas,
realizadas em oito regiões da
Capital, pelo Instituto de Opinião Pública (IPO).
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Informação é fundamental
para segurança pública

O presidente da UGEIRM,
Isaac Ortiz, que participou da
apresentação da pesquisa, afirma
que esse estudo é fundamental
para o trabalho policial. “Ao
traçar uma política de segurança
pública, o gestor tem que ter
em mãos um retrato, o mais fiel
possível, da realidade concreta
da violência. Os índices oficiais
são importantes, no entanto eles
trazem uma grande defasagem
em relação à realidade, pela
subnotificação das ocorrências
criminais. A ideia, com esse
estudo, é suprir essa carência e

subsidiar a elaboração de políticas públicas que melhorem o
trabalho policial e as políticas
de combate à violência”. Ortiz
afirma ainda que “os sindicatos
mostram, com essa iniciativa,
que não é a falta de dinheiro que
impede uma política de segurança eficiente no nosso estado. O
que falta é vontade política de
encarar de frente o problema da
violência. O governo do estado
teria condições de fazer um estudo desse em todo o estado, pois
os custos não são grandes e os
resultados são concretos e palpáveis. A UGEIRM vem, desde o
início do governo Sartori/MDB,

se colocando à disposição para
essa discussão e sugerindo a
parceria com as universidades e
outros setores para a elaboração
de estudos que façam diagnósticos e subsidiem uma política
de segurança. Infelizmente, o
governo nem se manifestou”.
O diretor da UGEIRM, Cládio Wohlfahrt, informou que esse
estudo é o primeiro passo nessa
parceria com os sindicatos dos
Policiais Federais, dos Policiais
Rodoviários Federais e com o
Instituto Cidade Segura. “O próximo passo é a abertura de um
amplo debate para a elaboração
de um programa para a segurança

pública, que será apresentado
a todos os candidatos a governador. A ideia é conseguir um
compromisso por escrito dos
candidatos, com medidas concretas para combater a verdadeira
epidemia de violência que vive o
Rio Grande do Sul. Precisamos
abandonar o discurso da crise,
que permeiou e paralisou o governo Sartori/MDB, e partir para
medidas concretas para tirar o RS
da crise”, finaliza Cládio.
A íntegra da pesquisa
pode ser conferida no site da
UGEIRM, ou no site do Instituto Cidade Segura (www.
cidadesegura.org).

Jornal da Ugeirm - Maio/2018

