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Quatro anos de caos nas
carceragens das delegacias
gaúchas

Calendário e novos critério
para Promoções devem ser
prioridades
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O que esperar dos
novos governos?

O ano de 2019 começou com a posse dos novos ocupantes do Palácio Piratini e do Planalto. Eduardo Leite e Jair Bolsonaro têm o desafio de comandar um estado e um país em grave crise econômica, com índices de violência jamais vistos e uma grande polarização política. Em Brasília, a grande
prioridade apresentada até agora é a reforma da Previdência. Aqui no Rio Grande do Sul, o grande desafio de Eduardo Leite é colocar os salários dos
servidores em dia e combater a epidemia de violência que se abateu sobre o estado nos últimos quatro anos.
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Editorial

Novos governos e
novos desafios para
os(as) policiais
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O ano de 2019 se inicia com novos ocupantes no Palácio Piratini e
o Palácio do Planalto. Candidatos
de oposição saíram vitoriosos, tanto o Rio Grande do Sul quanto no
plano federal. Esses resultados são
reflexos da insatisfação da população com a realidade enfrentada
pelos cidadãos no seu dia a dia.
Aqui no Rio Grande do Sul,
foram quatro anos de descaso,
com salários atrasados, serviços
públicos abandonados, uma violenta crise na segurança pública
que colocou os gaúchos e gaúchas
trancados dentro de casa com
medo da violência e a saúde e a
educação entregues ao abandono.
No país, a persistente crise econômica, que levou o país a índices
de desemprego de quase 14%, os
sessenta mil homicídios anuais e
um quadro sistêmico de corrupção
que revoltou a maior parte da população, levou a maioria a querer
mudanças urgentes.
Nessa edição, a UGEIRM tenta
decifrar os caminhos que serão trilhados pelos novos governos. Aqui
no Rio Grande do Sul, como será
solucionada a questão do atraso de
salários dos servidores públicos e
quais as políticas para a segurança
pública. Outra questão que terá
que ser reolvida com a máxima
urgência pelo governador que já
tomou posse, é a permanência de
presos nas celas das delegacias.
Um problema iniciado no governo
Sartori e que se tornou uma chaga
na segurança pública gaúcha.
Em relação ao governo federal,
a principal questão colocada nesse
início de governo, é a reforma da
Previdência, que ameaça de forma
concreta a aposentadoria policial
acabando com a Paridade e a Integralidade, conquistas conseguidas
com muita luta da categoria.
Por fim, o jornal encerra com
uma matéria sobre o adoecimento
policial. Um assunto pouco tratado e muito presente no cotidiano
de quem cuida da segurança da
população. Os alarmantes índices
de adoecimento e os cada vez mais
frequentes casos de suicídios na
categoria, precisam deixar de ser
temas tabu e passar a fazer parte
das políticas públicas dos governantes. Uma boa leitura e um ano
de muita luta para todos.
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Aposentadoria por capitalização
Por Juremir Machado*

E

stá declarada a guerra da reforma
da Previdência. Militares acham a
reforma fundamental. Para os outros. Querem ser “incluídos fora” dessa
cruzada patriótica para salvar o país. Um
dos argumentos é de que contribuem na
ativa e quando inativos. Fala, sério! Só
eles? Paulo Guedes quer a aposentadoria
por capitalização. Hoje, no sistema por
repartição, existe um tripé para juntar o
dinheiro: empregado, patrão e Estado, ou
seja, a sociedade organizada .
O rombo surge porque o Estado não
bota o que deve e tira o que não deve.
Maria Lúcia Fatorelli explica: “Empresas contribuem sobre o lucro (CSLL) e
pagam a parte patronal da contribuição
sobre a folha de salários (INSS); trabalhadores contribuem sobre seus salários
(INSS) e toda a sociedade contribui por
meio da contribuição embutida em tudo
o que adquire (COFINS). Além dessas,
há contribuições sobre importação de
bens e serviços, receitas provenientes de
concursos e prognósticos, PIS, PASEP”.
No projeto por capitalização, acontece a mágica: patrão e sociedade são liberados de ajudar a fazer o bolo. Na prática,
dá-se um paradoxo: os defensores do

Estado mínimo, adeptos da não intervenção na vida privada das pessoas, obrigam
cada indivíduo a fazer uma poupança,
que deve dar primeiro lucro aos bancos e,
se render, garantir a velhice do poupador.
O Estado apenas fiscaliza. Atualmente,
entramos num jogo irrecusável: bota-se
uma parte para fazer jus a outras duas.
É como um contrato. No que está sendo
gestado pelos novos gênios do regime, o
Estado tutela o poupador obrigando-o a
ser previdente. Sem garantia de retorno.
A vida é risco. Só quem não gosta de
risco é o capital.
O Chile de Pinochet foi o grande
laboratório da aposentadoria por capitalização. Um fracasso. O ministro José
Piñera leu Milton Friedman, guru dos
neoliberais, e teve a iluminação: cada
chileno é obrigado a poupar 10% do seu
salário. Homens aposentam-se aos 65
anos; mulheres, aos 60. A BBC Brasil
informa: “Agora, quando o novo modelo começa a produzir os seus primeiros
aposentados, o baixo valor das aposentadorias chocou: 90,9% recebem menos de
149.435 pesos (cerca de R$ 694,08)”. O
Chile ocupa o primeiro lugar na América
Latina em suicídio de idosos. Em 2008,
o Chile deu o primeiro passo para trás.
Criou uma aposentadoria pública para os
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mais pobres. Agora, a segunda reforma
tramita no parlamento. Pretende aumentar a contribuição, consolidar um sistema
misto e um pilar solidário.
O insuspeito O Estado de S. Paulo
avisa: “O déficit na previdência dos
militares até novembro de 2018 subiu
12,85% em relação ao mesmo período
de 2017, de R$ 35,9 bilhões para R$
40,5 bilhões. Nesse período, as receitas
somaram R$ 2,1 bilhões, enquanto as
despesas, R$ 42,614 bilhões”. Esclarece:
“Militares da reserva e reformados das
Forças Armadas ganham em média, por
mês, R$ 13,7 mil de benefício. O gasto
médio com os pensionistas militares foi
de R$ 12,1 mil. Aposentados e pensionistas civis da União custaram R$ 9 mil
mensais em 2018, enquanto no INSS, o
benefício médio é de R$ 1,8 mil mensais”. Revela: “O Tribunal de Contas da
União identificou que 55% dos militares
das Forças Armadas se aposentam entre
os 45 anos e os 50 anos de idade”. Mas
eles querem ser poupados.
Aposentadoria total por capitalização
é poupança compulsória.
Quem planta, colhe.
* Jornalista, artigo publicado
originalmente no Jornal Correio do Povo

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

UGEIRM amplia Asessoria Jurídica aos
sindicalizados aposentados

ADI 5039 deve
ser votada no
STF em 2019

tramitar o processo na Comarca de Porto
Alegre e Região Metropolitana;
e) ações de direito do consumidor sem
cobrança inicial de honorários para
ajuizamento - contrato com base em
resultados;
f) abertura de processo de inventário para
sócios falecidos, com honorários abaixo
do valor cobrado no mercado; possivelmente, sem cobrança inicial de honorários,
quando os honorários contratuais puderem
ser descontados da parcela preferencial de
eventual precatório que o associado falecido tenha deixado como herança;
g) ações indenizatórias sem cobrança

A ADI-5039, que questiona a
lei do estado de Rondônia, que
estabelece os critérios de aposentadoria dos policiais civis, particularmente no que diz respeito
à paridade e à integralidade, deve
entrar novamente na pauta do
STF (Supremo Tribunal Federal)
em 2019. Essa ADI já foi considerada de repercussão geral, o que
significa que, caso seja aceita pelo
Supremo, poderá acabar com o
direito a integralidade e à paridade também dos policiais civis
gaúchos.
O julgamento da ADI foi suspenso quando o ministro Alexandre de Moraes, segundo a votar na
sessão, pediu vistas do processo.
No único voto proferido antes da
suspensão do julgamento, o ministro
Edson Fachin, relator do processo,
votou pela procedência parcial do
pedido. Fachin propôs declarar parcialmente procedente a ADI 5039,
declarando a inconstitucionalidade
de alguns parágrafos da lei complementar do estado de Rondônia.
A direção da UGEIRM vem
trabalhando, em conjunto com a
COBRAPOL, para convencer os ministros do STF que a aprovação da
ADI 5039 e o fim da integralidade
e da paridade da aposentadoria
policial, acarretará uma grande
desvalorização da carreira policial,
com sérios reflexos na segurança
pública. Outra alternativa trabalhada pelas entidades, é a aprovação no Congresso Nacional, de
uma legislação nacional que regulamente a aposentadoria policial,
contemplando o direito à paridade
e à integralidade.

B

uscando atender de maneira mais
eficaz os policiais aposentados, a
UGEIRM está ampliando o atendimento jurídico para esses sindicalizados.
Veja, abaixo, os serviços jurídicos que o
policial aposentado poderá requerer junto
ao Sindicato:
a) ação de divórcio consensual;
b) exoneração de alimentos consensual;
c) acompanhamento de até 2(duas) audiências por ano no Juizado Especial Cível
e Juizado Criminal;
d) defesa completa em ações de acidente
de trânsito, sendo o Associado aposentado vítima ou autor do evento, quando

Assessoria Jurídica da UGEIRM garante
pagamento de pensão vitalícia à filha
de policial civil morto em serviço
O TJ/RS assegurou pagamento de
pensão vitalícia, de caráter indenizatório,
a uma filha de policial civil morto em serviço em 1998. A ação foi ajuizada pela Assessoria Jurídica da UGEIRM, escritório
Bergamaschi Advogados Associados, que
garantiu o pagamento integral de provento
de Comissário de Polícia à dependente.
Após o falecimento do policial, a filha, ainda menor, foi amparada por dois
direitos cumulativos: uma pensão custeada pelo IPE de caráter previdenciário e
outra pensão, de caráter indenizatório,
decorrente da morte do policial em serviço. Quando a filha completou 24 anos,
o Estado e o IPERGS decidiram cancelar
o pagamento das duas pensões.
“Considerando que a demandante,
na condição de filha do ex-policial
falecido em serviço, deixou de receber
as pensões em razão do implemento da

maioridade previdenciária (24 anos), faz
jus ao restabelecimento da pensão infortunística ora pleiteada (também chamada de pensão especial ou post mortem)
desde a data do cancelamento, Sendo
irrelevantes, para essa pensão indenizatória, quaisquer alusões à dependência
econômica ou à maioridade civil”, observou o desembargador Ricardo Torres
Hermann, relator do recurso. Seu voto
foi acompanhado pelas desembargadoras Lúcia de Fátima Cerveira e Laura
Louzada Jaccottet.
“Formamos um precedente judicial
extremamente importante para a categoria
Policial, o qual assegura que o filho de
policial civil, morto em serviço, maior de
24 anos, possui direito à pensão por morte, de caráter indenizatório e vitalício”,
comemora a Advogada Paula Cristina
Bergamaschi.

Policial que faz custódia de presos
em delegacias pode entrar com
Ação de Desvio de Função
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
presos nas carceragens das delegacias
oi uma constante durante os quatro
anos de governo Sartori (veja matéria
na página 4) e tem colocado os policiais civis em permanente risco. Diante
dessa situação, a UGEIRM chama
os(as) policiais a ingressarem com

Ações para garantir seus direitos.
A Assessoria Jurídica do sindicato
espera que as ações tenham sentenças
dos Tribunais neste ano. 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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inicial de honorários para ajuizamento contrato com base em resultados;
h) ação revisional de pensão por morte –
dependentes sobreviventes;
i) ação revisional de aposentadoria por
invalidez compulsória – DMEST sem cobrança inicial de honorários para ajuizamento - contrato com base em resultados;
j) em caso de acidente em serviço, acompanhamento do policial aposentado nas
esferas administrativa e judicial para reconhecimento de acidente em serviço e/ou
promoção extraordinária, sem cobrança
inicial de honorários para ajuizamento contrato com base em resultados;

Ugeirm
absolve 95%
dos policiais
sindicados
No ano de 2018, diversos
Policiais Civis responderam
Sindicâncias Administrativas
Disciplinares referentes as transgressões insertas no Art. 81 da
Lei n° 7.366 de 1980 (Estatuto
dos Policiais Civis).
A Ugeirm comemora todas
as absolvições, as quais representam 95% das sindicâncias
instauradas em face de seus
associados.
Através da responsabilidade
técnica e empenho do Departamento Jurídico, representado pelo
Bergamaschi Advogados Associados, foi possível comprovar que
os Policiais sindicados não cometeram transgressão disciplinar.

UGEIRM lança Cartão para
seus associados
A UGEIRM implantu uma novidade
que vai facilitar a vida dos seus sindicalizados (as). Já está disponível na sede do
sindicato os cartões de sindicalização da
UGEIRM. Com esse cartão, será possível
ter acesso a todos os convênios do sindicato, podendo desfrutar de descontos em
serviços de várias áreas, como educação,
saúde, lazer e esportes.
A diretoria está organizando uma
estrutura para enviar os cartões para
os associados. No entanto, quem puder
comparecer à sede do sindicato, com
um documento de identificação, já pode
retirar o seu Cartão da UGEIRM.
A lista com todos os convênios do sindicato está disponível no site da UGEIRM,
no link www.ugeirmsindicato.com.br/
convenios. Os associados que tiverem

sugestões de empresas ou serviços que
possam estabelecer convênio com a
UGEIRM, podem enviar o contato para
o sindicato para que seja viabilizado o
estabelecimento do convênio.
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Carceragens

Quatro anos de caos nas
carceragens das delegacias gaúchas
Encerramos o governo Sartori/MDB e o caos instalado nas carceragens das delegacias gaúchas, desde o seu
primeiro ano de mandato, continua colocando a vida dos (as) policiais em risco.

O

mês era julho de 2015, o site da
UGEIRM noticiava uma realidade até então desconhecida dos(as)
policiais gaúchos(as). As carceragens
das delegacias da região metropolitana
estavam custodiando presos por mais
de 24 horas, em virtude da interdição
do Presídio Central.
A direção do sindicato encaminhou
um pedido de liminar contra o Estado,
exigindo a retirada desses presos das
delegacias e a garantia que a situação
não se repetisse. Naquela oportunidade,
o judiciário alegou que seria uma situação temporária, não cabendo, portanto,
o deferimento de liminar obrigando o
governo a retirar os presos que permaneciam nas carceragens das delegacias.
Porém, a realidade demonstrou que a
situação não era temporária. Nos meses
seguintes, o absurdo se repetiu de forma
mais aguda ainda. Chegando ao ponto
de presenciarmos um princípio de rebelião na carceragem do Palácio da Polícia
no final do mesmo ano.
Da Capital, a crise da carceragens
das delegacias se expandiu para a região
metropolitana. Nessa região ela atingiu
uma proporção inimaginável. No segundo semestre de 2017, chegamos a
incrível marca de mais de 300 presos
em carceragens de delegacias da região
metropolitana e da capital.
Entramos em 2019, José Ivo Sartori
saiu do Palácio Piratini, e a situação
das carceragens continua preocupante.
Presos ainda permanecem nas dependências das delegacias por vários dias,
com policiais civis tendo que trabalhar
como carcereiros, em claro desvio de
função.

Um dos principais desafios do
novo governo do estado
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A resolução do problema de presos
em carceragens de delegacias, é um dos
principais desafios do governo Eduardo
Leite na área da segurança pública. O
novo Secretário de Segurança, Delegado Ranolfo, já se pronunciou sobre
a urgência da solução desse problema.
De acordo com o Secretário, a criação
da Secretaria de Administração Penitenciária seria uma forma de acelerar a
criação de vagas em presídios.
A direção da UGEIRM continuará
cobrando do governo uma solução
imediata. No entendimento do Sindicato, essa situação é totalmente ilegal
e coloca em risco permanente a vida
dos (as) policiais civis e da população
que depende dos serviços prestados nas
delegacias de polícia.
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Na DPPA de São Leopoldo, por várias vezes os presos ficaram algemados em um ônibus, aguardando vaga nas celas da delegacia

Prédios em situação precária e falta de efetivo,
a herança maldita do governo Sartori
A situação que o novo governador
Eduardo Leite encontrará as delegacias gaúchas, é desesperadora. Os
quatro anos sem investimentos na manutenção dos prédios e a escassez de
contratação de novos policiais, levou
as delegacias gaúchas a um estado de
quase calamidade. Prédios como o de
São Leopoldo, onde as instalações elétricas ficam expostas, a água escorre
pelos corredores em dias de chuvas e
as paredes estão totalmente comprometidas, colocam cotidianamente a
integridade física dos (as) policiais em
risco. Essa precariedade, combinada
com a superlotação das carceragens
e a falta de efetivo, torna essas DPPAs
verdadeiros barris de pólvora prontos
para explodir.
A Polícia Civil gaúcha conta, hoje,
com menos de 5.000 policiais na ativa.
Esse número é o menor da história.
Em 1996, ano em registrou eu seu
maior efetivo, a instituição chegou a
contar com 6,5 mil policiais na ativa.
A principal consequência disso, é que
hoje temos mais de 100 delegacias do
interior com apenas um policial para
atender a população. Essa realidade
levou a proliferação do “Novo Cangaço”, modalidade de crime onde quadrilhas fortemente armadas, tomam
de assalto uma cidade, fazendo seus
moradores como reféns usando-os
como escudo humano para saquear
bancos e casas lotéricas. Muitas ve-

zes, esses bandidos ainda atacam as
delegacias e os quartéis da Brigada
Militar, para evitar a reação das forças
de segurança.

Suspensão de férias e
mudança na escala de
serviço não são soluções

A atual situação de falta de efetivo e precariedade das delegacias, é
resultado do descaso de sucessivos
governos, culminado com o desastroso governo Sartori. A prática de
empurrar com a barriga a solução
dos problemas, levou a uma situação
insustentável. Infelizmente, ao invés
da elaboração de um planejamento
que se antecipe a esses problemas, a
prática corrente tem sido as soluções
paliativas, que só pioram o atendimento. A imposição de escalas de
24X72 horas e a suspensão de férias
jogam nas costas dos policiais civis a
responsabilidade para resolver problemas que já vem de anos.
A escala de 24X72, além de um
desrespeito aos policiais civis, representa uma deterioração no atendimento prestado à população. A
escala corrente utilizada na polícia
civil gaúcha é a de 12 horas. Estudos
já comprovaram que, ao ultrapassar
as 12 horas de serviço contínuo, o
policial tem uma acentuada queda
na sua capacidade de decisão que,
em uma atividade de risco, é funda-

mental para um serviço eficiente e
seguro. Quanto ao adiamento do gozo
de férias, representa um ataque a um
direito sagrado de qualquer trabalhador. Não é retirando esse direito, que
será resolvido o problema do déficit
de pessoal.

Calendário de
reposição do efetivo

Com a posse do novo governo,
esperamos que essa situação seja encarada de frente. Não adianta falarmos
em políticas de combate à violência, se
a base do atendimento à população
está totalmente sucateada. A primeira
medida a ser tomada pelo governo que
tomou posse no primeiro dia do ano, é
a elaboração de um calendário regular
de reposição de pessoal. Além disso, é
preciso que seja feito um levantamento
rigoroso das atuais condições físicas
das DPPAs de todo o estado. Aquelas
que não tiverem condições de funcionamento, devem ser imediatamente
interditadas e reformadas.
O sindicato já fez um levantamento de todas as delegacias da capital,
região metropolitana e interior, onde
aponta as atuais condições de funcionamento, incluindo instalações
físicas, quantitativo de pessoal e
escalas de trabalho. O mais breve
possível, a direção da UGEIRM pretende compartilhar esses dados com
o novo governo.
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Categoria

Calendário e novos critério para
Promoções devem ser prioridades
Em novembro do ano passado, o governo Sartori/MDB publicou no Diário Oficial as Promoções da Polícia
Civil. Essa foi a terceira publicação nos quatro anos do seu mandato, marcado pela falta de um calendário
permanente e de definição de critérios claros para a progressão na Carreira.

A

definição de uma nova política
para as Promoções da Polícia Civil,
está entre os principais desafios do
governo Eduardo Leite. Após uma gestão
que usou as Promoções como tentativa de
pressionar os policiais, os novos ocupantes
do Palácio Piratini têm o desafio de transforrmar as Promoções em uma verdadeira
política de valorização e qualificação da
Polícia Civil do estado.
É fundamental que a publicação das
Promoções seja entendida como parte
de uma política maior para a Segurança
Pública. Ao valorizar e estabelecer critérios claros para a progressão na Carreira,
dando previsibilidade à vida funcional dos
(as) policiais, o governo dá um grande
passo para a prestação de um serviço de
qualidade à população na área da segurança pública.

Diálogo com a categoria

O primeiro passo para a elaboração e
implementação de uma nova política de
Promoções é o estabelecimento de um
diálogo entre governo e categoria, através das suas entidades representativas. A
UGEIRM já encaminhou aos novos ocupantes da Secretaria de Segurança e Chefia
de Polícia, a necessidade dessa discussão.
Na área da Segurança Pública, essa discussão ganha contornos mais sérios ainda.
Uma instituição que lida com a segurança
da população, tem que ter um grau de
profissionalismo muito alto. Isso passa,
necessariamente, pela impessoalidade
nas relações profissionais. A progressão
na Carreira não pode ficar submetida aos
bons relacionamentos dentro da instituição
e, muito menos, aos humores dos governantes. A falta de critérios bem definidos
e claros, abre espaço para possíveis perseguições aos servidores que se posicionam
em defesa dos seus direitos.

Legislação é anterior à
Constituição de 1988

O Decreto Estadual no 32.669/87,
que regulamenta as Promoções a Polícia
Civil, é anterior à Constituição de 1988.
O artigo 32 desse Decreto diz que o Governador pode 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.
Essa realidade é uma aberração que envergonha o nosso estado. Se compararmos
com os processos de promoção verificados
na Polícia Federal e na PRF, os Policiais
Civis gaúchos podem se considerar na
idade da pedra.

Nova Chefe de Polícia
reconhece problemas

Em seu ato de posse na Chefia de Polícia gaúcha, a Delegada Nadine Anflor fez
questão de citar as promoções da Polícia
Civil, entre os problemas que deverão ser,
inevitavelmente, enfrentados.
A Delegada Nadine sabe que a instabilidade gerada com a indefinição de
um calendário para a publicação das
Promoções, traz um grande prejuízo para
a instituição. Da mesma maneira, a nova
Chefe de Polícia também sabe que somente com relações profissionais, baseadas em
critérios de competência e dedicação, será
posssível termos uma Polícia Civil a altura
dos desafios impostos pela verdadeira
crise por que passa a segurança pública
no nosso estado.

Com a discussão ds critério para as
Promoções, necessariamente, será preciso
a abertura de um debate mais amplo sobre
o próprio Plano de Carreira dos Policiais
Civis. De acordo com o presidente da
UGEIRM, Isaac Ortiz, “Com a posse do
novo governo, esse é o momento ideal
para fazermos uma discussão aprofundada sobre o nosso Plano de Carreira. O
novo governador, Eduardo Leite, e o seu
novo Secretário de Segurança, Delegado
Ranolfo, já expressaram sua disposição ao
diálogo com os policiais civis. Portanto,
é muito importante que, logo após sua
posse, seja aberta uma mesa de diálogo
que abarque, entre outros temas, o Plano
de Carreira dos (das) Policiais Civis gaúchos (as)”
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Novo Plano de Carreira é uma
necessidade

Número recorde de promoções é
resultado da mobilização
Apesar de toda imprevisibilidade e da utilização da publicação das Promoções
para fins políticos, o número de promoções do governo Sartori (MDB), é o segundo
maior a história. .
Esse resultado é fruto da árdua negociação estabelecida pela UGEIRM com
o governo Tarso Genro em 2010. Naquele ano, chegamos ao número absurdo
de apenas 248 promoções na Instituição. Com o acordo conseguido m 2011,
chegamos ao fim do seu governo com mais de 7.000 policiais progredindo na
Carreira. No governo Sartori, apesar da queda, tivemos o expressivo número de
4.812 Promoções.

Alceu Collares (1991/1994) - 3.541
Antônio Britto (1995/1998) - 4.604
Olívio Dutra (1999/2002) - 3.315
Germano Rigotto (2003/2006) - 1.721
Yeda Crusius (2007/2010) - 1.218
Tarso Genro (2011/2014) - 7.045

José Ivo Sartori (2015/2018) -

4.812
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Eduardo Leite assume um estado em
crise e que precisa voltar a crescer
No primeiro dia do ano, o ex-prefeito de Pelotas Eduardo Leite (PSDB), assumiu o governo do estado do Rio Grande do Sul. Leite ecebeu o cargo do
ex-governador José Ivo Sartori (MDB), que conseguiu a proeza de cortar investimentos, atrasar salários, não pagar as parcelas da dívida, aumentar
impostos e, mesmo assim, entregar um estado falido com servidores sem salários e a educação, a saúde e a segurança pública sucateadas.

A

população gaúcha e, em particular, os servidores públicos
esperam que as soluções para a
crise sejam diametralmente opostas às
apresentadas nos últimos quatro anos.
Diferente da arrogância e autoritarismo
do governo Sartori/MDB, espera-se do
novo governo a abertura do diálogo com
os servidores públicos e com os setores
organizados da população gaúcha.
Quanto ao enfrentamento da crise, o
que se espera do governo Eduardo Leite
é que siga o que apresentou no debate
realizado na UGEIRM. Valorizando
os servidores públicos, investindo nos
serviços essenciais para a população,
como educação, segurança pública e
saúde e atacando o déficit através do
aumento das receitas e não do corte de
investimentos.

Salários em dia no primeiro
ano de mandato

Apesar de insistir na necessidade de
ajuste fiscal e privatizações, Eduardo
Leite, em seu discurso de posse, afirmou
que pretende manter um diálogo permanente com as entidades dos servidores
públicos. Leite prometeu que será com
eles a sua primeira conversa como
governador do Estado, acrescentando
ainda que trabalhará para que se sintam
recompensados profissionalmente pelo
caminho que escolheram. “Eu quero
pedir aos servidores estaduais que sejamos parceiros na construção desse
novo futuro”, disse. Também afirmou
que não pretende jogar nas costas do
funcionalismo a responsabilidade pela
crise econômica do estado.
Na coletiva de imprensa que concedeu após a posse, o novo governador
voltou a se comprometer com o objetivo de colocar em dia o pagamento dos
servidores até o final de 2019. Mesmo
ressaltando que receberá de seu antecessor 15 folhas de pagamento para o
seu primeiro ano, com a maior parte do
salários de dezembro e a totalidade do
13º de 2018 ainda a pagar.

Privatizações voltam à pauta
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Na mesma coletiva, Eduardo Leite
garantiu que retomará a discussão sobre
as privatizações de estatais gaúchas.
Leite informou que irá conversar, ainda
em janeiro, com os deputados da atual e
da próxima legislatura para encaminhar
o projeto de privatizações de estatais.
Segundo Leite, apenas a Corsan e o
Banrisul tem a garantia de serem preservadas.
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Ugeirm, junto com entidades de servidores públicos, acompanhou o protocolo da PEC da Data-base na Assembleia legislativa

Delegado Ranolfo Vieira
assume Secretaria de
segurança pública

Nadine Anflor é a primeira
mulher a tomar posse como
Chefe de Polícia do RS

O vice-governador, Delegado Ranolfo Vieira Junior,
foi o nome escolhido para assumir a
Secretaria de Segurança Púbblica do
estado.
Ranolfo foi Chefe de Polícia entre
2011 e 2014, durante o governo Tarso
Genro. À frente da Chefia de Polícia, foi um permanente
interlocutor dos policiais civis, particularmente na
negociação pela implantação da Tabela de Subsídios
da segurança pública. Mesmo antes e asssumir a Secretaria, Ranolfo se colocou à disposição da UGEIRM
para o diálogo busca de políticas de valorização dos
policiais civis.
O novo Secretário de Segurança afirmou que pretende atuar a partir de um tripé na segurança pública:
integração, buscando aproximar município, estado e
União, inteligência e investimento. “Não tem como fazer
segurança pública sem investimento”, afirmou Ranolfo.
O foco do novo governo na segurança Pública será
nos homícios e latrocínios. Ranolfo também disse que
pretende reforçar o combate ao crime organizado, que
inclui os roubos a bancos, além da “criminalidade ordinária”, como ele define, que seria o roubo ao pedestre e
a veículos. “É a que incomoda diariamente o cidadão”.

Nadine Anflor é
Delegada de Polícia
desde 2004 e, também, foi a primeira
coordenadora das
Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher
(Deam) de todo o
Estado e a primeira
mulher a presidir a Associação dos Delegados de Polícia
(Asdep).
Em seu discurso de posse, a nova Chefe de Polícia
fez questão de destacar os males causados pelos atrasos
salariais da categoria e a necessidade de melhoria nos
recursos materiais na instituição. Outro ponto lembrado por Nadine, é o clamor dos policiais a respeito das
promoções na carreira policial, ressaltando que é necessária uma discussão aprofundada sobre os critérios
atuais e o calendário de publicação das promoções. Por
último, Nadine garantiu que as horas extras trabalhadas
e os sobreavisos sem remuneração são “uma realidade
que será enfrentada pela Chefia de Polícia”.
Quanto às prioridades da instituição, a Delegada
garantiu que a Polícia Civil seguirá priorizando às elucidações de crimes de homicídio, inquéritos de lavagem de dinheiro, investigação de crimes patrimoniais,
violência doméstica e familiar, combate ao tráfico e
organizações criminosas, além de crimes contra a administração pública.

Incluir Relator na CCJ, João Fischer PP
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Proposta de reforma da Previdência prevê Idade
Mínima, fim da Paridade e da Integralidade
No dia 5 de fevereiro, o jornal Estado de S. Paulo publicou o vazamento da proposta de reforma da Previdência que estaria
em elaboração pela equipe econômica do governo Bolsonaro.

N

o dia seguinte, o ministro da Casa
Civil, Onyx Lorenzoni, declarou
que o texto ainda não estava fechado. Essa tem sido uma prática comum do
governo Bolsonaro: deixar vazar medidas
polêmicas, observar a repercussão e desmentir, ou não, de acordo com a rejeição
das medidas.
Na proposta vazada pelo Jornal Estado
de S. Paulo, a principal novidade seria a
criação de uma idade mínima de 65 anos
para homens e mulheres e a implementação
do regime de Capitalização para as aposentadorias, no qual cada trabalhador faz a
própria poupança. Quanto a aposentadoria
dos policiais civis, o departamento jurídico
da UGEIRM, Escritório Bergamaschi, fez
uma análise das propostas. Veja, abaixo os
principais pontos da proposta, que afetam
diretamente os policiais civis.
IDADE MÍNIMA: a legislação atual (LC
nº 51/85) não prevê, como requisito para
a aposentação especial, idade mínima do
policial. Caso seja aprovada a PEC da Previdência, para homens ou mulheres, será
exigida a idade mínima de 55 anos para
a aposentação especial. A proposta prevê,
ainda, que, a partir de 1º de janeiro de 2022
a idade (55 anos) será ajustada, para ambos
os sexos, a cada quatro anos, até o objetivo
de 65 anos, em comparação com a média
apurada no ano de publicação da PEC, na
proporção de 75% dessa diferença.
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO: a PEC da
Previdência manteve a disposição de tempo
de contribuição simples (iniciativa privada)
disposto nas LC nº 51/85 e 144/15: 10 anos
de atividade para homem e mulher;
TEMPO NO CARGO POLICIAL: a PEC

Somente mobilização vai
garantir aposentadoria policial

Onyx Lorenzoni e Paulo Guedes comandam a elaboração da proposta que será
encaminhada ao Congresso em fevereiro

manteve, tão somente até 1º de janeiro de
2022, a disposição de tempo de efetivo
serviço policial, conforme disposto nas
LC nº 51/85 e 144/15: 15 anos de atividade
policial para as mulheres e 20 anos para os
homens. Aós essa data, o limite mínimo de
atividade em cargo de natureza estritamente policial passará a ser acrescido em um
ano a cada dois anos, até alcançar 20 anos
para as mulheres e 25 anos para os homens.
INTEGRALIDADE: atualmente, o policial
civil que se aposenta pela regra especial
tem direito à paridade e integralidade de
proventos. Com a PEC da Previdência, somente o policial que ingressou no serviço
público antes da implantação de regime

Entidades dos policiais
gaúchos debatem defesa
da aposentadoria policial
A UGEIRM participou, no dia 21
de janeiro, de uma reunião com as
direções dos sindicatos dos Policiais
Federais, Policiais Rodoviários Federais, ASDEP/RS e SINPOL/RS, em Porto
Alegre/RS, quando discutiu o projeto
de reforma da Previdência. Além dos
representantes das entidades, também esteve presente o deputado federal eleito Ubiratan Sanderson (PSL/
RS), que é policial federal.
Na ocasião, as entidades apresentaram suas preocupações ao deputado
Sanderson, colocando-se à disposição
para ajudar na construção de uma
proposta que respeite as peculiaridades da atividade policial e com regras
de transição justas, de modo a não
penalizar aqueles que já estão prestes
a se aposentar.
As entidades foram unânimes em

reafirmar que o ajuste fiscal não passa
apenas pela reforma da Previdência,
mas também por outras medidas. É
preciso acabar com as volumosas e
intermináveis renúncias tributárias,
com a chamada DRU (Desvinculação
de Receitas que gera um desfalque à
Seguridade Social de mais de R$ 120
bilhões ao ano), além do combate à
sonegação crescente que só em 2018
foi superior a R$ 350 bilhões.
Ao final do encontro, o deputado Sanderson se comprometeu em
construir uma agenda no âmbito do
Congresso Nacional e outra junto ao
Ministério da Justiça (aos quais a PF
e PRF estão subordinadas) para que
o projeto de reforma da Previdência
seja objeto de discussão qualificada e
honesta, ouvindo-se todas as partes
interessadas.
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de previdência complementar terá direito
a integralidade de proventos.
PARIDADE: com a PEC, os decretos estaduais que garantem a paridade de proventos aos aposentados pelas LC n.º 51/85 e
144/15, perdem validade; a paridade será
garantida somente ao policial que ingressou
no serviço público antes da vigência da EC
41/03 (19/12/2003). Para os policiais que
ingressaram no serviço público após a EC
41/03, deverá ser editada lei pelos estados
(art. 40, § 8º, da CF/88), prevendo reajustes
para a categoria policial, com indicação de
índice de atualização dos proventos (exemplo: IPCA, INPC, com base no reajuste do
salário mínimo, etc.).

A proposta vazada do governo Bolsonaro é pior do que qualquer projeção feita
até agora. Para os policiais civis, significará
simplesmente o fim da aposentadoria policial, o fim da aposentadoria especial da mulher policial e a extinção da paridade e da
integralidade. Em que pese o desmentido do
ministro Onyx Lorenzoni, não podemos nos
acomodar. Se a reação não for grande, os
principais pontos serão mantidos, incluindo
os que dizem respeito aos policiais civis.
Por isso, é fundamental a mobilização
unificada dos policiais de todo o país. O
governo Temer já tentou mexer na aposentadoria policial e a reação foi imediata.
Os trabalhadores da segurança pública
ocuparam a capital federal e mostraram
ao governo e aos parlamentares, que não
seria simples retirar direitos dos policiais
brasileiros. Aos poucos, o governo temer
foi recuando e os parlamentares abortaram
a proposta de reforma da previdência.
A receita agora tem que ser a mesma.
O presidente da UGEIRM, Isaac Ortiz,
convoca a categoria. “Vamos nos mobilizar,
com manifestações nas ruas, pressão sobre
os parlamentares em suas bases e articulação com as outras categorias policiais e de
servidores públicos. Desde o início do ano,
a UGEIRM já vem realizando reuniões com
outras categorias policiais e com parlamentares eleitos nas últimas eleições. A partir de
agora, vamos intensificar nossa mobilização.
Porém, somente com uma participação intensa da categoria, vamos conseguir barrar
essas propostas e garantir nossos direitos,
conquistados com tanta luta e mobilização”.

Vice-presidente mostra
desconhecimento sobre
trabalho policial
O vice-presidente da república, General Hamilton Mourão, se pronunciou
a respeito da reforma da Previdência e a
polêmica inclusão dos militares. Infelizmente, em seu pronunciamento, o General demonstrou um grande desconhecimento em relação ao trabalho policial.
Em uma entrevista a uma rádio gaúcha,
o vice-presidente disse que considera um
equívoco que policiais se aposentem aais
cedo que os demais trabalhadores.
Para o presidente da UGEIRM, Isaac
Ortiz, “o General, talvez, esteja se guiando pela realidade dos quartéis militares.
Em qualquer lugar do mundo, o trabalho policial é considerado um dos mais
arriscados e desgastantes. A própria
ONU coloca a atividade policial como a
segunda mais perigosa do mundo. Exigir

que esses trabalhadores continuem na
ativa até os 65 anos é extremamente
perigoso. Talvez fosse o caso de perguntar ao General se em sua segurança
particular existe algum militar com mais
de 60 anos” conclui Ortiz.
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Assédio Moral ainda é uma
realidade na Polícia Civil gaúcha
O cotidiano dos (as) policiais civis gaúchos (as) é dos mais difíceis no serviço público. Além das péssimas condições de trabalho,
o assédio moral enfrentado pelos (as) policiais tem levado esses profissionais ao adoecimento e a situações limites.

A

Principais formas de assédio moral

pesar da relativa modernização por que passaram as relações de trabalho nas últimas décadas, com
uma legislação que penaliza
concretamente o Assédio Moral
no local de trabalho, em muitas
delegacias ainda vivemos uma
realidade completamente diversa. Os casos de policiais vítimas
de Assédio Moral são frequentes e os casos de punição aos
assediadores, ainda são raros.
O resultado dessa realidade é
uma categoria adoecida e em
constante estado de stress.

Antes de denunciar, é importante saber o que caracteriza o Assédio Moral no local de trabalho. Veja abaixo algumas situações que definem o Assédio Moral.

Uma categoria doente

Essa situação tem levado
a um quadro de adoecimento
da categoria. Casos de afastamento médico por problemas
de saúde têm se tornado cada
vez mais comuns. Boa parte
desses casos, deve-se ao assédio
moral sofrido pelos policiais em
seus locais de trabalho. Pressão
exacerbada para o cumprimento
de metas e perseguição aos (as)
policiais que exigem melhores
condições de trabalho e lutam
por seus direitos, além de deteriorar o ambiente de trabalho,

D

8

representam cada vez mais um
risco para saúde do policial.

Importância do sindicato

É importante destacar a
importância dos sindicatos
no combate ao assédio moral.
A reação coletiva é a mais
segura para o assediado, pois
evita o isolamento do policial
e constrange o assediador. Por

isso, todos os especialistas
recomendam, quando o trabalhador constatar sinais de
assédio moral, é fundamental
procurar o sindicato e denunciar. O melhor remédio para
quem sofre com esse problema, é denunciar e procurar
ajuda para reagir coletivamente. O silêncio só protege
o assediador.

- Isolar o(a) policial;
- Impedi-lo(a) de se expressar e não explicar o porquê;
- Fragilizar, ridicularizar ou
menosprezar, inferiorizar em
frente aos colegas;
- Exigir que faça horários
fora da jornada ou trocar a
pessoa de turno sem avisar;
- Repetir a mesma ordem
para realizar uma tarefa
simples centenas de vezes até desestabilizá-lo(a)
emocionalmente ou dar
ordens confusas e contraditórias;
- Sobrecarregar o(a) policial
com trabalho ou impedilo(a) a dar continuidade ao
trabalho;
- Desmoralizar publicamente, afirmando que tudo
está errado ou elogiar, mas
dizer que seu trabalho é
desnecessário à instituição
policial;
- Desviar da função ou retirar
material necessário à execução da tarefa, impedindo
o trabalho;
- Não cumprimentar e impedir que os colegas al-

mocem juntos;
- Desestabilizar emocionalmente e profissionalmente;
- Divulgar boatos sobre a
moral do policial;
- Impor constrangimento
público;
- Impedir a vítima de assédio
a fazer questionamentos;
- Mandar calar-se, reafirmando
posição de autoridade no assunto;
- Menosprezar o sofrimento
do outro;
- Intimidar através de lista
para que os trabalhadores
se comprometam a não procurar o sindicato ou ameaçar
os sindicalizados;
- Restringir a participação
das mulheres em cursos
de aperfeiçoamento tático,
contemplando apenas os
homens;
- Ridicularizar o policial
doente e sua doença;
- Recusar ou ridicularizar
laudos médicos;
- Advertir o servidor em
consequência de atestado
médico ou reclamar de direitos.

UGEIRM obtém vitória e aposentadorias
policiais voltam a ser homologadas

esde o dia 10 de julho,
o Tribunal de Contas do
Estado (TCE/RS) vinha
sobrestando os pedidos de
homologação das aposentadorias policiais que chegavam ao
Tribunal. A justificativa era de
que os pedidos deviam aguardar uma decisão definitiva do
STF, em relação ao julgamento
da ADI-5039, do governo de
Rondônia, que questiona a lei
estadual que estabelece os
critérios de aposentadoria dos
policiais civis daquele estado.
A partir do momento que
tomou conhecimento das decisões do TCE/RS, a direção da
UGEIRM começou a se movimentar no sentido de reverter
esse posicionamento. Ao mes-
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mo tempo que se mobilizou junto aos Conselheiros do Tribunal,
ao Executivo e ao Legislativo, a
direção do sindicato, através do
seu departamento jurídico representado pelo Escritório Bergamaschi Advogados, começou
a interpor recursos ao Pleno do
TCE/RS, visando a homologação
das aposentadorias que vinham
sendo sobrestadas.
Enquanto aguardava o posicionamento do pleno do Tribunal, a direção da UGEIRM
se movimentou intensamente,
em conjunto com as outras
entidades representativas da
Polícia Civil, realizou reuniões
com vários Conselheiros do TCE,
incluindo o seu Presidente, onde
explicava as consequências que

os sobrestamentos estavam trazendo para a categoria. Um dos
pontos ressaltados pelo sindicato, é que o sobrestamento estava
trazendo uma grande insegurança aos policiais, que não sabiam
se teriam a sua aposentadoria
homologada, correndo o risco
de ter que retornar ao trabalho
intempestivamente.
Outro argumento utilizado
nessas reuniões, era de que
as leis que regulamentam a
aposentadoria policial ainda se
encontram em vigor, não fazendo sentido a suspensão de um
direito apenas pela possibilidade
de uma decisão futura do STF. É
importante ressaltar que toda
essa mobilização do sindicato
foi acompanhada pelo deputado

Ronaldo Santini, que interviu em
vários momentos, no sentido de
facilitar o acesso do sindicato aos
Conselheiros do TCE/RS e ao primeiro escalão do governo, além
de colaborar nas argumentações
do sindicato.

Pleno do Tribunal aceita
Recurso da UGEIRM

O Tribunal Pleno do TCE-RS, em julgamento de um dos
recursos interpostos pelo Escritório Bergamaschi Advogados,
realizado nessa quarta-feira
(30), entendeu por afastar a
decisão de sobrestamento, determinando a homologação
da aposentadoria especial de
Policial Civil. Em sua decisão, o
Tribunal reconhece que, uma

vez que as leis aplicadas ao
caso ainda encontram-se em
vigor, e não há decisão judicial
determinando o sobrestamento
das aposentadorias especiais,
somado a insegurança jurídica
de toda uma categoria por não
haver uma definição quanto a
sua aposentadoria se tornar definitiva, não existe motivo para a
manutenção do sobrestamento
das aposentadorias policiais.
Desta forma, como o julgamento ocorreu pelo Tribunal
Pleno do TCE/RS, a tendência
é de que todos os pedidos de
aposentadorias de Policiais
Civis com base na Lei Complementar nº 51/85 que se encontravam sobrestadas passem a
ser homologados.
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Polícia Civil

Congresso da COBRAPOL
discute luta em defesa da
Aposentadoria Policial

Aconteceu, nos dias 26 e 27 de janeiro em Brasília, o Congresso Extraordinário
da COBRAPOL (Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis).
Entre os temas discutidos no encontro, destacou-se o posicionamento e
encaminhamento da categoria em relação à reforma da Previdência que será
encaminhada em fevereiro pelo governo.

Jogos da Polícia
Civil reuniu 450
competidores em
várias modalidades
esportivas

A

pós a análise das propostas apresentadas até
agora pelo governo, os
representantes das entidades
dos policiais civis de todo o
país decidiram, por unanimidade, não aceitar que a categoria seja incluída na chamada
reforma geral da Previdência,
sem uma ampla discussão com
a categoria.
Na avaliação dos congressistas, assim como os militares,
os policiais civis exercem uma
atividade que os coloca constantemente em risco quanto à
sua saúde e integridade física.
Com base nisso foi deliberado
que será postulado, junto ao governo, um tratamento diferenciado na reforma da Previdência, que seja condizente com
o desempenho das atividades
profissionais da categoria.

Ciclo Completo e
unificação das Polícias

Além da reforma da Previdência, o Congresso Extraordinário da COBRAPOL fez uma
boa discussão a respeito das
propostas em relação ao Ciclo
Completo (CPP) e à unificação

das polícias, que estão em discussão no Congresso Nacional.
No último dia do Congresso,
os congressistas debateram a
proposta de Lei Orgânica da
Polícia Civil, cujo plano nacional de implementação foi
apresentado pelo presidente da
FEIPOL-Norte, Itamir Lima.
Essa discussão é particularmente importante para os policiais
civis gaúchos, pois o novo Secretário de Segurança Pública
do RS, Delegado Ranolfo, já
manifestou a necessidade da
elaboração de Lei Orgânica
para os Policiais Civis gaúchos.
Por último, o Congresso

da COBRAPOL definiu o seu
planejamento de trabalho para
o próximo período, que inclui a
mobilização para a defesa dos
quatro eixos centrais da categoria no próximo período, que
são: Reforma da Previdência,
Ciclo Completo, Unificação das
Polícias e Lei Orgânica. Para
encaminhar essas demandas,
a COBRAPOL pretende, já a
partir de fevereiro, quando os
novos legisladores federais
tomarão posse, manter uma delegação permanente em Brasília
para desenvolver e aprofundar
os contatos junto aos parlamentares e ao Governo Federal.

Polícia Civil perde a Inspetora
Debora Hillig Castro
No dia 4 de janeiro, a Polícia Civil gaúcha perdeu a inspetora de polícia Debora Hillig Castro. A colega tinha 45 anos
e era lotada no DHPP (Departamento de Homicídios e
Proteção à Pessoa). Desde 15 de dezembro fazia reforço a
cidade de Torres, como parte da Operação Verão.
A Inspetora sentiu-se mal pela manhã, tendo sido
encaminhada ao hospital daquela cidade e internada
imediatamente. No decorrer do dia, seu quadro se agravou, quando foi levada para a UTI (Unidade de Terapia
Intensiva) do Hospital. infelizmente não resistiu e veio a
falecer.
Formada em Direito e Letras pela PUCRS, Débora ngressou na Polícia Civil em 2001. A Inspetora era mãe de um
rapaz de 18 anos.
A UGEIRM e seus funcionários lamentam a perda de
Debora e se solidariza com seus familiares e amigos,
neste momento de dor.
Jornal da Ugeirm - Fevereiro/2019
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A

conteceu nos dias 15 e 16 de setembro, a
primeira edição dos Jogos da Polícia Civil. A
competição, já na sua edição de estreia, contou
com uma grande participação da categoria, foram 450
competidores, de ambos os sexos, nas modalidades
de tiro, futsal, vôlei, corrida rústica e jiu-jitsu. A competição, idealizada pela Divisão de Comunicação Social,
contou com o apoio da UGEIRM e tem como objetivo
a integração dos(as) policiais civis, através da prática
esportiva.
As disputas das modalidades de tiro, vôlei, futsal,
rústica e jiu-jitsu foram realizadas no Parque Esportivo
da PUC-RS e tiveram grande adesão da categoria, com a
participação de 450 policiais civis. A competição de tiro
ocorreu no Tiro 4 e contou com 51 atletas de ambos os
sexos, que competiram por equipes e individualmente.
Os jogos de vôlei contaram com 5 equipes mista e o
futsal com 24 times concorrendo ao título. As diversas
categorias de jiu-jitsu foram disputadas por 29 atletas.
O representante da UGEIRM, Cladio Wohlfahrt,
participou da premiação dos vencedores na prova
de tiro. Para Cladio, “esse tipo de evento é de grande
importância para a instituição e para a categoria. É o
momento onde podemos integrar toda a categoria
em uma disputa saudável, estreitando as amizades
e encontrando os colegas. A UGEIRM apoiou essa
primeira edição e vai continuar dando seu apoio para
todas as iniciativas que visem promover o bem-estar
da categoria”.
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Serviços

Sindicalizados da UGEIRM tem
descontos e vantagens variadas

Alé da defesa dos seus direitos, o(a) policial civil, quando se sindicaliza na UGEIM, tem direito a uma série de vantagens e
descontos m vários prestadores de serviços e comércios por todo o estado. Veja abaixo a lista de empresas conveniadas.
EDUCAÇÃO
VERBO EDUCACIONAL - Oferece
30% de desconto sobre o valor de tabela
dos cursos de Pós-gradução, limitado ao
numero de duas matriculas por turma.
Fone: (51) 3076.8686/99964.9668/99
321.6657- ou danubia@verbojuridico.
com.br
IDC-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL - Desconto de
10% nos cursos preparatórios para
concursos e nos cursos de extensão em
Direito para filiados do sindicato. Antes
da matrícula, solicitar declaração específica na sede da Ugeirm. Informações:
(51)3028-4888 - (51)3028-4888 - www.
idc.org.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
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
- 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 - www.cpcrs.com.br.
FACULDADE ESTÁCIO – FARGS
- Benefício para conveniados: GRADUAÇÂO: - 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 NEGOCIOS – 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.
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MAUÁ – PREPARATORIO DE CONCURSOS MILITARES - Concede 10%
de desconto aos associados do sindicato
e seus dependentes, mediante apresentação de autorização da entidade.

CianMagentaAmareloPreto

MARIANE PASQUALIN FELIN –
Cirurgiã Dentista (Santa Maria) – 20%
de desconto -Atendimento clínico geral
para crianças, adultos e idosos - Tratamento em endodontia (tratamento
de canal, monorradicular ou multirradicular), restaurações, ortodôntico,
pediátrico, periodontal, protético e
estéticos. Consultório associado com
implantodontista, esse serviço será
oferecido ao associado, ressaltando a
necessidade de uma avaliação prévia
para descontos. Endereço de atendimento: Rua Marechal Floriano Peixoto,
nº 1124, sala 403, 4º andar – Santa
Maria. Agendamentos e atendimentos
de segunda à sexta das 8:00 até 12:00
e 13:30 até 19:00, sábado das 9:00
até 13:00. Telefone para contato: (55)
98173-2977.

Contatos: (51) 3557.8817 e E-mail:
maua.concursos@gmail.com
FACULDADE DE TECNOLOGIA
ALCIDES MAYA - Cursos técnicos em
Informática, Administração e Redes
de Computadores. Graduação na área
de Redes de Computadores e Sistemas
para Internet. Disponibiliza cursos
de extensão e os tradicionais pacotes
Office, Excel Básico e Avançado.
Para conveniados os descontos podem
chegar até 35%. Consulte condições
(51) 32548383.
DAMASIO EDUCACIONAL - Benefícios para associados da UGEIRM:
Atualização e Prática Jurídica nas
modalidades telepresencial ou on-line,
25% (vinte e cinco por cento); 20%
(Porto Alegre), 25% (Capão da Canoa
e Erexim); MBA IBMEC na modalidade on-line: 25% (Porto Alegre), 20%
(Capão da Canoa e Erexim); Cursos
de Pós-Graduação nas modalidades
telepresencial e online; 25% (Porto
Alegre e Erexim); Atualização e Prática
Jurídica nas modalidades telepresencial
e on-line; 30%; Carreiras Públicas nas
modalidades telepresencial e on-line;
30% (Porto Alegre, Capão da Canoa
e Erexim); Carreira Jurídicas na modalidade telepresencial e on-line; 30%
(Porto Alegre, Capão da Canoa e Erexim); Exame da OAB na modalidade
telepresencial e on-line; 30% (Porto
Alegre, Capão da Canoa e Erexim);
Clio nas modalidade telepresencial e
on-line desconto 30% (Capão da Canoa
e Erexim); Carreiras Internacionais –
somente os cursos Diplomacia 360 e
Diplomacia Aplicado nas modalidades
telepresencial e on-line (Porto Alegre);
Contatos: www.damasio.com.br /
Porto Alegre – (51) 3273.3045 - secretaria01@damasiopoa.com.br - Rua
Felipe Neri, nº 172, Bairro Auxiliadora
/ Capão da Canoa - (51) 34161055/
980109546 (whats) - capaodacanao@
unidades.damasio.edu.br - Rua Dom
Luiz Guanella, 2888, cj. 18, Bairro
Girassol / Erechim - (54) 2106-5070
/ 99124-3498 (whats) - Av. Sete de
Setembro, 1683 (em frente a AABB)
- erechim@unidades.damasio.edu.br
BOLA E BAMBOLE EDUCAÇÃO
INFANTIL - Desconto de 10% na matricula e 17,5% sobre os serviços oferecidos para os filiados e dependentes
da UGEIRM. Rua Vicente da Fontoura
855 – Santana/POA/RS. Informações:
51 3012.8216 - 3019.8219
MICHIGAN ESCOLA DE INGLES
E ESPANHOL - Oferecem um bom
desconto aos associados e seus dependentes. Av Borges de Medeiros
340-1º andar POA/RS. Informações:
51 3228.1354
WIZARD CURSOS 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.
CCAA PAISSANDU-PASSO FUNDO
- Desconto de 10% aos associados do
sindicato e seus dependentes. Fone:
3313.0707 – Rua Paissandu, 641, centro– Passo Fundo/RS.

FACULDADE UNYLEYA - BOLSAS
EAD - Desconto de até 60% para profissionais da segurança e seus dependentes
em cursos de Pór-Graduação á distancia
em até 50 áreas. INFORMAÇÕES:
0800 602 6772.

para contratação de procedimentos
ortodônticos e 20% para procedimentos clínicos, mediante apresentação de
autorização emitida pela UGEIRM.
Informações: (51) 3013.0806 ou ouvidoria@dentalartepoa.com.br.

FACULDADES JOÃO PAULO II - Para
ASSOCIADOS e seus DEPENDENTES temos 50% de desconto nas Bolsas
de Engenharia Civil, Engenharia de
Petróleo e Direito. Av. Independência,
343 (Ao lado do Colégio Rosário) - Telefone: 3517-8912 - Whats: 99810-8075

ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL - Dr. Paulo Rogerio Pinto – especialista e mestre em ortodontia e
ortopedia facial, concede 15% de desconto para filiados do sindicato e seus
dependentes. Fone: (51) 3012.0138/
(51)98405-8498 - Rua Vinte e Quatro
de Outubro, 1440 sala 1607, Porto
Alegre – RS.

COLÉGIO MESQUITA - O Colégio
Mesquita proporciona Ensino Fundamental e Ensino Médio assim como
Progressões Parciais de Estudos. Temos
horários diferenciados: Turno Integral,
Semi-Integral e Turno Extendido.
Desconto de 15% a todos os associados e seus dependentes na utilização
dos serviços oferecidos pelo Colégio.
Conheça nosso site: www.colegiomesquita.com.br

SAÚDE ODONTOLÓGICA
UNIODONTO - Planos odontológicos
para policiais e dependentes com
desconto em folha de pagamento.
Informações através da Portomed, telefone (51) 3029-2001. Tenha consigo
o contracheque do mês para informar
ao atendente o código de autenticidade.
ORTODONTIA – Dra. Helen Carolina
Letti Mottin, – Dentista especializada
em ortodontia- Desconto de 20% para
filiados do Sindicato e seus dependentes, mediante autorização solicitada na
UGEIRM. Rua Visconde do Herval,
1083/sala 303 – Menino Deus - hcbletti@gmail.com – (51) 9675.2046 (51)
3209.6196
DENTAL ARTE CLINICA ODONTOLOGICA - O convenio oferece aos
associados e seus dependentes e/ou
agregados, mediante o pagamento de
uma taxa anual familiar de R$ 39,90 e
individual R$ 19,90 desconto de 10%

INSTITUTO SORRIFACIL - A Sorrifácil é especialista em transformar
sonhos em realidade. A rede com mais
de 100 clínicas odontológicas no país e
12 anos de operação é Top Of Mind no
RS, além de estar presente em 9 estados
brasileiros. As clínicas possuem os mais
diversos tratamentos odontológicos em
estruturas completas, de última geração.
A Sorrifácil oferece desconto de 15%
nos tratamentos clínicos e condições diferenciadas de pagamento. Ligue agora
e agende sua avaliação 0800-600-3130
(a ligação é gratuita). Lista de clínicas conveniadas: Caxias do Sul (54)
3066-4561; Guaiba (51) 3403-3373;
Instituto Sorrifácil São Leopoldo (51)
3181-0343; Lajeado (51) 3709-0267;
Montenegro (51) 3632-1412; Novo
Hamburgo (51) 3035-4535; Osório (51)
3601-1921; Porto Alegre (51) 35081345; Portão (51) 3562-3488; Santana
do Livramento (55) 3244-4109; Santiago (55) 3251-0038; Taquara (51)
3541-2551.
PLENNA ODONTOLOGIA - Zona Sul
Porto Alegre - Descontos de 15% à 50%
conforme a especialidade para seus
associados e dependentes. Tratamentos
oferecidos: Aparelho Dentário, Tratamento de Canal, Prótese Fixa ou Móvel,
Implantes, Clareamento, Restaurações,
Cirurgias, Atendimentos Kids - Telefones: 51-3398.1718 e 51-99369.4266
- www.plennaodontologia.com.br

ODONTOLOGIA – BAGÉ - Dra. Vanessa Mendonça Moreira (CRO 15.149)
– cirurgiã-dentista, concede 20% de
desconto para os filiados do sindicato
em procedimentos clínicos, exceto
próteses. Primeira consulta sem custo.
Fone: (53) 3311.1211 – Centro Clinico
Ollé – Rua Salgado Filho, 174-Bagé/
RS.
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)32182400 ( www.radicom.com.br).
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 - Serviços
em Raio-X e Ecografias.Informações: (51) 3224.7477/ 3224.7789.
Av.Venâncio Aires, 479- Tv. Acelino de
Carvalho, 21 Porto Alegre, RS.
CLINICA RADIOLOGIA CARIDADE
– SANTA MARIA - Filiados do sindicato tem desconto de 20% nos preços
cobrados em tabela própria em todos
os exames: Dix – Diagnóstico por imagem. Radiologia geral, densitometria
óssea, mamografia, ultrassonografia,
tomografia computadorizada e ressonância magnética. Solicitar no sindicato
declaração especifica. Contato: (55)
3222.3092 ou www.diximagem.com.
br – Av. Presidente Vargas, 2291 Centro
Santa Maria/RS.
COLUNA CERTA - Centro de Quiropraxia (Canoas) - DESCONTO
DE 30% -Avaliação + primeiro procedimento R$ 150,00 desconto pelo
convênio R$105,00. Consultas individuais R$ 120,00 desconto pelo convênio
R$84,00. A clínica está localizada na Av.
Santos Ferreira, 1610, Marechal Rondon, Canoas. Contato através do fone:
(51) 4104-1694 ou (51) 99913-9649.
PRONTOCENTER CLÍNICA POPULAR LTDA (POA) - Todas as
consultas com 10% de desconto para
Associados UGEIRM. Clínico Geral –
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Serviços
Atendimento emergencial e mais de 15
especialidades, consulte no site: www.
prontocenter.com.br - Av. Dr. Carlos
Barbosa, 68, Azenha - Porto Alegre RS
- E-mail: administrativo@protocenter.
com.br - Fone: 051-3391-8888 ou 05199976-7996 - Contato: Ricardo Manica
Neto - De segunda a sexta das 8h às 19h.
Sábado das 8h Às 12h.

ESPORTE E LAZER
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 14
sedes localizadas nos principais pontos
de Porto Alegre, Canoas e Guaíba.
Podem cancelar a qualquer momento
SEM MULTAS, se ficar + de 30 dias
fora, paga nova adesão na volta. Informações: (51) 3307-2753/98162-8924
- João Fernando Zanenga.
ACADEMIA SPORT TRAINING - Convenio com a Academia Sport Training
– desconto para policiais e dependentes
mediante apresentação da autorização.
Av. Marcilio Dias,1081 – esq.Erico
Verissimo (51) 3026-0654 e 3019-8500
BLACKSULL FITNESS - Disponibiliza
aos colaboradores, associados e dependentes diretos da UGEIRM os seguintes
benefícios: Valor de R$ 69,90 MENSAL
no período das 6h30min às 22h; Valor
de R$ 59,90 MENSAL no período das
6h30min às 16h; ISENÇÃO TOTAL da
taxa de matricula. Endereço: Avenida
Bento Gonçalves 1424. Fone: 32737272
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.

PSICÓLOGOS
SPV CONSULTORIO MULTIDISCIPLINAR - Concessão de 4% a 48% de
desconto aos associados do sindicato e
seus dependentes, mediante apresentação de autorização. Os serviços clínicos
oferecidos no SPV Consultório Multidisciplinar são: Psicoterapia individual;
Psicoterapia grupal (tabagismo, depressão, ansiedade, bipolaridade, gestantes,
melhor idade, obesidade, entre outros);
Terapia de Casal; Terapia de Família;
Programa Emagreça Consciente (acompanhamento psicológico, nutricional
e com educadora física); Avaliação
Psicológica; Orientação Vocacional
e preparação ingresso universitário;
Orientação de Pais; Preparação à Cirurgia Bariátrica. Contato: Sônia Pires

Vieira - (51) 99334-8891 ou e-mail :
sonia@spvconsultorio.com.br
TERAPIA HOLISTICA - ESPAÇO DE
SAUDE ZENFIT - Dr. Enio Santos Concessão de desconto de 25% nos
serviços de Fitoterapia, Florais de Bach,
Naturoterapia e Aromaterapia. Fone: (51)
99912.2074 ou 3339.5768. Rua Buenos
Aires, nº 121-Jardim Botanico-POA/RS
PSICOLOGA FRANCIANE MOREIRA
MORESCO - 50% de desconto oferecidos para associados do sindicato e seus
dependentes. Os serviços oferecidos
são: Psicoterapia de orientação psicanalítica; Avaliação psicológica; Avaliação
neuropsicológica; Orientação profissional e vocacional; Psicodiagnóstico. Público atendido: crianças, adolescentes
e adultos. Fone: (51) 98545.9901 ou
Franciane.moreira@gmail.com - Av.
Osvaldo Aranha, 1022 sala 1004.
PSICOLOGA ALINE PEGORARO - Desconto de 50% aos associados e seus dependentes. Informações: (51) 9816.8840
ou aline_pegoraro@yahoo.com.br.
PSICÓLOGA ROSÂNGELA MARTINS - Avaliação Psicológica e Atendimento Psicoterapêutico a Adolescente e
Adulto. Desconto de 45% sobre o valor
da consulta particular aos associados da
UGEIRM. Endereço: Rua General Andrade Neves, 155 sala 63, Centro. Fone:
(51) 3225-1171/98337-4242 (Whats).
contato@rosangelapsicologa.com.br.
www.rosangelamartinspsicologa.com.
br. Face: psicologiaclinicaportoalegre
PSICOLOGA LUCIANA WICKERT Desconto de 50% no valor da consulta
para filiados da UGEIRM e seus dependentes. Informações: (51) 99180.7585
ou pelo e-mail luwickert@uol.com.
br – Rua Felipe Camarão,75/601, Bom
fim – POA/RS.
PSICÓLOGA ÉRICA SANTOS DA
ROSA - Realiza atendimentos para
crianças a partir dos 3 anos de idade,
adolescentes, adultos e idosos. Psicoterapeuta Cognitivo Comportamental.
Endereço: Avenida Getúlio Vargas
774 sala 404 Bairro Menino Deus/
POA - Contato: 051 993192522 - www.
psicoericadarosa.com.br - Instagram: @
psicologaericadarosa
PSICOLOGA GRACIELLA TAMIRES
DOS SANTOS – SANTA MARIA
- Concede 50% de desconto aos funcionários e associados do Sindicato
e seus dependentes. - Telefone: (55)
98447.4649/ (55) 99103.8840 ou psicologagraciellaborba@hotmail.com - Rua
Marechal Floriano Peixoto número 915,
sala 23- Centro- Santa Maria- RS.
PSICOLOGO E LIFE & COACH CARLOS C.P. DOS SANTOS – SANTA
MARIA - Especializado em psicodrama,
concede 50% de desconto aos associados do sindicato e seus dependentes.
Fone: (55) 99661.9988 ou ccroaci@
gmail.com – Rua Tuiti, 2130, sala 303
(esq. Riachuelo)-Santa Maria/RS.

50% de desconto na carência do plano para associados,
mediante apresentação do último contracheque.
Informações sobre valores e plano através do fone:
(51) 98428.6458 – Andreia Schultz.
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PSICOLOGA GIANE PONTES PEREIRA - Concessão de 40% de desconto para funcionários, associados do
Sindicato e dependentes. Contato: (51)
99124.8536 ou giane@florescapsi.com.
PSICOLOGA LUCIANE CHIAPINOTTO - Concessão de desconto de 20% aos
funcionários, associados do Sindicato
e seus dependentes.Informações: (51)
9548.4310 ou Luciane.chiapinotto@
gmail.com.
LUISA MOURA DA SILVA - Especialista em Psicoterapia e em Avaliação
Psicológica (Dificuldades de aprendizagem, TDAH, Transtornos de Humor, Orientação Profissional, etc) de
crianças adolescentes e adultos. CRP
07/22147. Rua Felipe Camarão 736/401
Bonfim - Porto Alegre/ RS. Rua Júlio de
Castilhos, 261 Centro - Butiá/RS. Marcação pelo telefone: (51) 994501943
P S I C Ó LO G O J O Ã O B AT I S TA
EGLIOR DE SOUZA - Psicólogo de
orientação psicanalítica. Formação em
hipnose clínica. Desconto: 50% (sobre
tabela CFP) nas consultas. Endereço:
Av. Pátria, 426, sala 51, Centro – Carazinho/RS. Telefone: 54.996310855.
eglior@hotmail.com
PSICÓLOGO ELVIS DEI RICARDI
BARCELLOS FARIAS - Serviços de
psicoterapia clínica individual presencial ou online (via skype). Desconto de
20% para os funcionários, associados da
UGEIRM e seus dependentes. Consultório localizado na Rua Minas Gerais,
55. Sala 904. “Ed Panorâmico”. Santa
Rosa-RS. Para fazer agendamento de
horários entre em contato pelo fone:
(55) 996993460; ou pelo e-mail: elvisdrbf@gmail.com
PATRICIA BEDIN - Serviço Especializado em Avaliações Psicológicas - 15%
desconto para associados à UGEIRM
- Serviços de avaliação psicológica;
Avaliações Neuropsicológicas:( infantil, adulto e idoso); Psicodiagnóstico;
Avaliações para cirurgias: ( bariátrica,
laqueadura e vasectomia); Avaliações
para porte de arma: ( aquisição, registro,
renovação, transferências, credenciamento de armeiros, instrutores de tiro,
CR de colecionadores e atiradores);
Avaliações de concurso e recursos;
Avaliações judiciais; Orientação vocacional; Avaliações de pilotos e comissários - Contatos: patrícia.b.bedin@
hotmail.com - Fone: 54 9 9171 99 14
ADRIANO BOETTCHER BRANDES
- CRP 07/26579, Psicólogo Clínico e
psicoterapeuta. Atende atende adolescentes, adultos e idosos na cidade de
Porto Alegre, bairro Moinhos de Vento,
rua Quintino Bocaiúva, 655, sala 202,
de segunda à sexta-feira. Conveniados
à UGEIRM tem 30% de desconto nos
honorários por sessão.

HOTEIS
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.
HOTÉIS SUÁREZ, HOTÉIS EXPRESS E HOTEL METROPOLITAN
- As suas melhores opções custo X
benefício de Porto Alegre, Região
Metropolitana e Vale dos Sinos, tarifas
especiais aos associados UGEIRM a
consultar com as recepções de nossos
Hotéis. Estamos localizados nas cidades de Campo Bom, Novo Hamburgo,
São Leopoldo, Canoas e região central
de Porto Alegre. Central de Reserva:
0800 648 2626 - www.hotelsuarez.
com.br
POUSADA LA LAVANDE – GRAMADO - A Pousada La Lavande em parceria
com a Ugeirm quer te proporcionar dias

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
de muito charme na Serra Gaúcha. Vem
ficar com a gente e desfrutar as delicias
da Serra e da nossa Pousada. Solicite no
Sindicato da Ugeirm sua autorização
confirmando sua filiação e ganhe 10%
de desconto na sua estadia! Entre em
contato conosco pelos fones: 54) 32864796 ou pelo whatsapp 54) 9.9212-5549
e consulte nossas disponibilidades.
TCHE APROCHEGA-PENSIONATO
DE PELOTAS - Localiza-se no Bairro
Centro da Cidade de Pelotas, e dispõe de
hospedagem em quartos individuais com
demais dependências de uso coletivo. No
prolongamento do prédio há disponibilidade de quitinete. Para reservas solicitamos que entrem em contato através
do contato@tcheaprochega.com.br ou
53-981516918. Oferecemos descontos
de 10% nas parcelas de mensalistas, 35%
nas diárias em quarto individual com
demais dependências compartilhadas e
15% para casais em quitinete.

DIVERSOS
RESTAURA JEANS - Concessão de
10% de desconto nos serviços oferecidos pela contratada para associados
do Sindicato, mediante autorização da
entidade. Restaura Jeans POA - Bom
Fim - Av. Venâncio Aires, 472 – Fone:
(51) 3392-2487.
CENTER BEAUTY - A Center Beauty
oferece tratamentos capilares, cortes
masculino e feminino, design sobrancelhas; Embelezamento de unhas; Estética
facial: Limpeza, rejuvenescimento e
manchas da pele, todos os tipos de
massagem associada à terapias combinadas; Depilação à laser, depilação com
cera. Localizada na rua Dr. Mário Totta,
625 sala 203 no bairro Tristeza. Fones:
(51)33919418 (51)984218017.
ESPAÇO TRI - SALÃO DE BELEZA E
BARBEARIA: oferece 10% de desconto aos funcionários, associados do sindicato e seus dependentes nos serviços
de cabeleireiro, barbeiro, maquiagem,
estética corporal e facial, depilação e
massagem. Atendimento especial para
crianças e adultos, além de produtos
específicos para gestantes, lactantes
e veganos. Possui também ambiente
climatizado, wi-fi, estacionamento e
espaço kids para as crianças. Localizada
Avenida Professor Oscar Pereira, 3501
– 51 99353.6072 3209.7741.
FERNANDA ZANENGA – COACH Formação Internacional em Desenvolvimento Humano e Coaching – Sociedade
Latino Americana de Coaching; Graduada em Comércio Exterior – Faculdade
de Tecnologia de Porto Alegre; Analista
Comportamental – SLAC ; Gestão de
líderes – FGV; Sustentabilidade para
gestores – FGV. Atendimentos em
consultório no bairro Moinhos de Vento
em Porto Alegre ou online! Entre em
contato! Celular e whatsapp (51) 981628926 - DESCONTO DE 20% PARA OS
ASSOCIADOS UGEIRM! Entre em
contato para esclarecer suas dúvidas!
Celular e whatsapp (51) 98162-8926

RIBEIRO JUNG - Concessão de desconto mínimo de 3% (três por cento)
do valor da tabela em todos os veículos
Ford 0Km disponíveis em estoque
(pronta-entrega) ou conforme ofertas
elaboradas e divulgadas exclusivamente no site https://promo.ribeirojung.
com.br/urgeirm. Para usufruir do desconto, o associado deve apresentar uma
autorização da entidade, declarando sua
sindicalização. Seu ponto mais tradicional, na Av. Farrapos, 746. Showroom da
Av. Ipiranga, 5013. Oficina completa na
matriz da Av. Farrapos e uma oficina
para revisões rápidas na Rua Guilherme
Alves, 1027.
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
CAFETERIA CAPITÓLIO - Concede 5% de desconto aos associados
do Sindicato e seus dependentes.
Fone: (51) 3237.3814 – Rua Demétrio
Ribeiro,1085-Centro – POA/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
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.
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.
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
MEMORIAL VERA CRUZ CREMATORIO LTDA – PASSO FUNDO –
Desconto de 10% sobre os serviços de
contratação antecipada de cremação de
corpos, oferecidos para associados do
sindicato, bem como seus dependentes.
Fone: (54) 3314.6126/ (54) 9960.21047
ou www.memorialveracruz.com.br
– Rua Erexim, 48-Bairro Vera Cruz –
Passo Fundo/RS.
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Saúde

Quando a Polícia adoece

Ainda considerado um tabu na instituição, os casos de suicídio entre agentes da segurança pública se tornam
cada vez mais frequentes. A prevalência de suicídio entre policiais no Brasil é cerca de três vezes maior do
que na população em geral.
Os motivos para essa realidade assustadora são vários.
Condições de trabalho inadequadas, pressão exagerada
para a obtenção de resultados
numéricos, déficit de pessoal e
um trabalho onde lidam diretamente com situações extremas,
como homicídios, estupros
e pedofilia levam esses (as)
profissionais a uma situação de
stress quase permanente.
Para a psicóloga Patrícia
Cruz, especialista em saúde
mental e gestão de pessoas
pela Fundação Getúlio Vargas
(FGV), o adoecimento dos
agentes da segurança pública
é resultado da soma de vários
fatores. “O modelo de gestão
nas polícias é inadequado, pois
esses profissionais têm uma
excessiva carga de trabalho em
razão do déficit de efetivo, não
têm disponível os equipamentos mais modernos, não recebem capacitação adequada, não
se sentem reconhecidos pela
instituição nem pela sociedade.
Ainda lidam diariamente com
a injustiça e precisam prover
a ordem social”, enumera Patrícia.

Estado não tem política
para o assunto
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Diante desse quadro, espera-se do Estado uma atenção
especial para a saúde emocional dos (as) policiais. Infelizmente não é o que acontece. As
políticas de saúde mental para
as corporações são iniciativas
pontuais, sem nenhuma articulação e, na maioria das vezes,
sem continuidade. O tema
ainda é tratado como um tabu
entre policiais. A depressão nas
delegacias é mais associada à
fragilidade do que tratada como
doença. Com vergonha de pedir
ajuda, muitos (as) policiais não
conseguem enfrentar o problema sozinhos (as) e acabam
tirando a própria vida.
Um estudo realizado em
São Paulo, no ano de 2017,
levantou dados estarrecedores. Naquele ano, 16 Policiais
Militares e 10 Policiais Civis
cometeram suicídio no estado.
Levando-se em conta o efetivo
das duas polícias, proporcionalmente mais policiais civis
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PL que instituia
Programa de
Segurança e Saúde
para Policiais
foi arquivado na
Assembleia

“As corporações até oferecem palestras
e têm serviços psiquiátricos à disposição,
mas são ações sazonais, e não condutas de
rotina. Quando o policial se vê em falência
do controle das emoções, ele pode entrar
num quadro de depressão e estresse póstraumático que, acompanhado da sensação de
incompetência, pode, sim, ser um gatilho para
o suicídio.”
(Carmita Abdo - Professora da Faculdade de Medicina
da USP e presidente da Associação Brasileira de
Psiquiatria)
cometeram suicídio do que militares. Em serviço, segundo o
relatório do Ouvidor, morreram
12 Policiais Militares e 4 Policiais Civis. Ou seja, morrem
mais policiais em São Paulo
por suicídio do que executando
o seu perigoso trabalho.
No caso específico da Polícia Civil, onde os números de
suicídios são proporcionalmente
maiores do que da PM, há uma
nítida sensação entre os policiais de que a polícia foi sucateada pelos governantes e está em
seríssimas dificuldades, além

de ter dificuldades para realizar
uma gestão efetiva, inclusive de
seus recursos humanos.

Tema tem que entrar na
agenda dos governantes

Por isso, é de extrema importância uma política permanente
de conscientização e apoio por
parte do Estado. A saúde mental
dos policiais e, em particular, o

suicídio precisam deixar de ser
tabu e ingressar com urgência
na agenda dos chefes de polícia
e dos governadores. É preciso
criar programas de prevenção
ao suicídio com profissionais de
fora das instituições policiais.
Os governantes precisam
propor melhorias efetivas nas
condições de trabalho dos policiais que aliviem a sua pressão
cotidiana. Mas, não bastam
promessas, é urgente levar os
problemas diários da polícia
a sério e não ver os policiais
apenas como massa de manobra
para conseguir votos. A sociedade e os governantes precisam
reconhecer melhor o trabalho
dos bons policiais, a sua imensa
maioria. Todos precisam agir
para combater uma das maiores
causas de vitimização policial
no Brasil: o descaso com que são
tratados. Nossos policiais estão
se matando, quem se importa?

Segundo a Organização das Nações Unidas
(ONU), o ambiente de trabalho dos policiais só
não é pior que o dos mineiros.

Em março de 2018, o deputado Pedro Ruas (PSOL),
apresentou na Assembleia
Legislativa, um Projeto de
Lei (PL 41/2018) que instituia o Programa de Segurança e Saúde no Trabalho
dos Agentes de Segurança
Pública do Rio Grande do
Sul. A ideia foi baseada em
um projeto aprovado na Assembleia Legislativa do Rio
de Janeiro, de iniciativa do
deputado Marcelo Freixo,
do mesmo partido.
Infelizmente, a tramitação do projeto demonstrou
a importância que o poder
público encara o asssunto.
Após ter a sua discussão
paralisada durante todo o
ano, em dezembro o Projeto foi arquivado e voltamos
à estaca zero.
A direção da UGEIRM vai
procurar os parlamentares
eleitos para a nova legislatura e tentar sensibilizar algum deputado a encampara
a proposta e reapresentá-la.
O Projeto institui um
programa que implementa,
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 dos principais
riscos à saúde e segurança
e fornecer o atendimento
adequado aos agentes que
enfrentarem problemas
físicos ou psíquicos.
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.
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