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Policiais da DRACO/Canoas se preparam para mais uma Operação durante a Pandemia
Foto: Fabiano Costa / PCRS

O ANO EM QUE OS
(AS) POLICIAIS SE
MOSTRARAM AINDA
MAIS ESSENCIAIS

Foto: Raquel Barcellos e Leandro Adão / PCRS

2020

O ano que termina será lembrado como
o Ano da Pandemia. Mas, também
ficará marcado como o ano em que os
Policiais estiveram na linha de frente
do enfrentamento à maior Pandemia
da história da humanidade. É a esses
homens e mulheres que a UGEIRM
dedica essa edição do seu jornal.
Veja a Retrospectiva nas páginas 2 a 9

Policiais da 2a DP de Viamão participam da Operação Quimera

Foto: Isadora Neumann / Agencia RBS

Foto: Joana Berwanger/Sul21

UGEIRM
reivindica
reposição de 12%
nos salários dos
(as) Policiais Civis
Página 10

Para segurança da
população, policiais
devem ser prioridade
na vacinação da
Covid-19
Página 13

Solidariedade

Ações durante a Pandemia demonstram a
solidariedade dos (as) Policiais Civis gaúchos (as)
A Pandemia do Novo Coronavírus, mostrou o que a história dos (as) Policiais Civis gaúchos (as) já demonstrava. A categoria,
sempre que preciso, tem uma grande capacidade de mobilização e um enorme sentimento de solidariedade. Logo no início da
Pandemia, a partir de uma ideia de policiais da base da categoria, a UGEIRM articulou uma grande campanha de arrecadação para
a aquisição de respiradores artificiais. Outras iniciativas foram as campanhas de doação de sangue, realizadas em várias cidades
do estado, e a distribuição de máscaras patrocinadas pela UGEIRM.

Campanha dos Respiradores
arrecadou mais de R$ 20.000

A

campanha de arrecadação, com o
objetivo de aquisição de respiradores artificiais, começou logo no
início da Pandemia. A ideia era adquirir
esses equipamentos, fundamentais no
tratamento dos atingidos pela COVID-19, e doá-los à Secretaria Estadual
de Saúde que daria a eles uma destinação
adequada, dentro do plano de combate ao
Coronavírus no estado.
A ideia, levantada por Policiais Civis
em grupos de discussão da UGEIRM nas
redes sociais, foi encampada pelo sindicato que abriu uma conta específica para
o depósito das contribuições. O valor
sugerido era de R$100, porém, foram
realizadas doações de vários valores.

Dinheiro arrecadado comprou
equipamentos para Policlínica

Em contato com a DSA (Divisão de
Saúde da Polícia Civil), foi constatada
a necessidade de equipamentos de fisioterapia e odontologia para a Policlínica. Com isso, a direção do Sindicato
direcionou os mais de R$ 20.000 para a
compra desses equipamentos, ao invés
do objetivo inicial, que era a compra de
respiradores artificiais.
No dia 16 de setembro, em solenidade
realizada na DSA, que contou com a participação da Chefe de Polícia, Delegada
Nadine Anflor; do Subchefe de Polícia,
Delegado Fábio Motta; da Diretora do
DAP, Delegada Elisângela Piccoli; da

Diretora da DSA, Delegada Luciana
Muniz Caon; e da 2ª Vice-presidente da
ACP/RS, Comissária Beatriz Sesti, além
do Presidente da UGEIRM, Isaac Ortiz,
foi realizada a entrega dos equipamentos.
Foram adquiridos os seguintes equipamentos para as seções de Odontologia
e de Fisioterapia: 1 autoclave 21lts,
bivolt; 1 bomba a vácuo Supergap Evolution; 1 ultrassom Jet Sonic BP – bivolt;
1 fotopolimerizador bivolt; 1 canetas
alta rotação Kavo; 1 aparelho de laserterapia, laser acupuntura e cicatrização;
1 caneta laser 904nm HTM; 1 caneta
laser 830nm HTM; 1 aparelho ultrassom
Sonic Maxx; 1 acessório para ultrassom;
faixas elásticas.
A compra desses equipamentos concretizou a mobilização e solidariedade
de uma categoria que, além de estar na
linha de frente do combate à Pandemia,
demonstrou, mais uma vez, porque faz
parte de uma das instituições mais respeitadas pela sociedade. O presidente da
UGEIRM, Isaac Ortiz, destaca que “a
arrecadação de mais de R$ 20.000, por
trabalhadores (as) que vêm encarando
mais de cinco anos de atraso de salários,
demonstra a grandeza da categoria. Nós
agradecemos a todos (as) que contribuíram com o que estava dentro das suas
possibilidades. Esses equipamentos serão
de grande utilidade para minimizar a dor
dos que precisam de atendimento médico
na Policlínica”, encerra Ortiz.

UGEIRM doou mais de 8.000
máscaras para Policiais Civis

A

primeira doação aconteceu no dia 7 de maio. A direção da UGEIRM
entregou, nessa data, 4.500 máscaras à Chefe de Polícia, Delegada Nadine Anflor, que encaminhou essa primeira leva aos (às) policiais que
estavam trabalhando diretamente no combate ao Coronavírus. As máscaras
foram distribuídas em várias Delegacias do Interior.
Após essa primeira doação, também foram entregues máscaras aos alunos e
docentes da Acadepol e, também, aos integrantes das Operações Serra, Fronteira
e Verão. Nesse caso, o Sindicato mandou fabricar máscaras especiais para o
verão, garantindo um maior conforto aos (às) Policiais Civis.

Doação de sangue na Pandemia

O

utra demonstração de solidariedade dos (as) Policiais Civis gaúchos
(as), foram as vãrias iniciativas para doação de sangue, que serviu para
aumentar o estoque do Hemocentro Estadual. No dia 1o de abril, por
exemplo, um grupo de 16 policiais (foto) participaram da doação. A ação se
repetiu durante a pandemia, com um grande número de policiais participando
do ato de solidariedade.
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Jurídico

Ação da UGEIRM garante 13º para quem tem
portabilidade ou pendências com Banrisul
A 16ª Vara Cível de Porto Alegre deferiu o pedido contido na Ação Coletiva impetrada pela UGEIRM, através da sua
Assessoria Jurídica Escritório Bergamaschi Advogado. A Ação, entre outras medidas relativas ao 13º, visa assegurar a
concessão da antecipação da gratificação natalina aos Policiais Civis, independente de terem ações judiciais ou dívidas
com o referido banco, estarem inscritos em órgãos de restrição ao crédito ou feito a portabilidade para outro banco.

O

utros dois pontos importantes foram contemplados na Decisão judicial:
o primeiro, é o que determina
que o Banrisul se abstenha de
utilizar o valor do abono anual
para quitar pendências financeiras do Policial. Os valores que,
eventualmente, sejam debitados,
devem ser repostos às respectivas contas em até 24 horas, com
pena de multa. Outro ponto, é
o que determina que o Banrisul
prorrogue o prazo de contratação, inicialmente previsto até 30
de dezembro de 2020, em caso
de demora na concessão e/ou
intimação do requerido quanto à
tutela provisória deferida.
A decisão judicial passa a
valer, para o Banrisul, assim que
houver a sua citação/intimação,
tendo o juiz determinado a citação por mandado e de forma
urgente. Em caso de descumprimento, o Juiz estabelece uma
multa no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais), para cada hipótese
de descumprimento. A direção
do sindicato solicita que os (as)
sindicalizados (as) que tiverem
seu pedido negado, entrem em
contato com o sindicato para

Servidores poderão contrair o empréstimo do 13o, independente de qualquer restrição

as providências cabíveis. Para
consultar a decisão judicial,
acesse o site do TJ/RS e coloque
o número do processo (511746667.2020.8.21.0001).

Veja, abaixo, a decisão
da 16ª Vara Cível

Isso posto, defiro a tutela provisória de urgência para fins de:
a) determinar que o banco réu
receba e processe os pedidos

de empréstimo do abono anual
dos associados da parte autora,
liberando imediatamente os valores nas contas dos servidores
públicos do ERGS, nos termos
do permissivo do art. 2° da Lei
Complementar n.° 15.560/2020,
abstendo-se de negar o mútuo
em razão de negativação, pendências financeiras internas,
processos judiciais ou terem
feito a portabilidade da conta;

b) determinar que o réu prorrogue o prazo de contratação
inicialmente previsto até 30 de
dezembro de 2020, em caso de
demora na concessão e/ou intimação do requerido quanto a tutela
provisória deferida;
c) determinar que banco réu, nos
casos em que houver concessão
dos empréstimos, abstenha-se de
utilizar o valor do abono anual
para quitar pendências financeiras

UGEIRM ajuíza Ação para cancelar suspensão
do período aquisitivo da Licença Prêmio
A UGEIRM, por intermédio da sua Assessoria Jurídica, Escritório Bergamaschi Advogados, ajuizou
Ação Coletiva para afastamento da aplicação da Lei Complementar nº 173/2020 para os agentes da
Polícia Civil do Estado.

O

argumento é que, tendo
em vista falta de previsão
em lei estadual e o fato
dos Policiais Civis permanecerem trabalhando no período da
pandemia, torna inconstitucional
a referida Lei Complementar,
além de configurar um vício
formal na lei, entre outros argumentos.
A Lei Complementar Federal 173/2020 promoveu mudanças na Lei de Responsabilidade Fiscal, em decorrência
da declaração de estado de
calamidade pública por conta
da pandemia do COVID-19.
A mencionada Lei, também
prevê que os Estados que foram

afetados pela calamidade pública estão proibidos de adotar
medidas administrativas que
provoque o aumento de despesa
e cuja finalidade seja a aquisição de direitos e vantagens
pelos servidores públicos.
Entre essas medidas, constou no artigo 8º – inciso IX, a
determinação de vedação da
contagem para os servidores
de tempo de serviço entre 28
de maio de 2020 até 31 de
dezembro de 2021 para fins de
aquisição de vantagens, entre
elas a Licença Prêmio.
A ação Coletiva aguarda
apreciação do pedido liminar,
para que imediatamente seja
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afastada a aplicação da Lei
Complementar nº 173/2020
e com isso voltar a computar
normalmente o período de 28

de maio de 2020 até 31 de dezembro de 2021, para fins de
aquisição de Licença Prêmio e
outras vantagens.

do mutuário/associado, restituindo numerários eventualmente
apropriados às respectivas contas
em 24 horas, com pena de multa.
d) determinar que o demandado
afixe em todas as suas agências,
postos de atendimento e locais
que possuam instalados terminais
de autoatendimento, cartazes
contendo o texto da parte dispositiva da decisão liminar, para que
os policiais civis tenham ciência
do decidido, com marco inicial no
1° dia após a intimação da medida, nas dimensões mínimas equivalentes a uma folha de papel A3
(42 x 29,7 centímetros), às suas
expensas com a seguinte menção:
“Acolhendo pedido veiculado
em Ação Coletiva ajuizada por
UGEIRM/SINDICATO, o juízo
da (Vara Cível) da Comarca de
Porto Alegre/RS condenou o
BANRISUL nos seguintes termos: (PARTE DISPOSITIVA DA
DECISÃO LIMINAR)”;
Para o caso de descumprimento, comino ao réu multa,
em favor do Fundo de Reconstituição dos Bens Lesados, no
valor de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais), para cada hipótese de
descumprimento

Jurídico
da UGEIRM
estará de
recesso de
21/12 até
08/01
O Departamento
Jurídico da UGEIRM
entrará em recesso no
dia 21 de dezembro,
seguindo o recesso do
Poder Judiciário. No
dia 11 de janeiro, o
Escritório retornará às
atividades internas. O
atendimento telefônico
e o atendimento pessoal, terá seu retorno
no dia 21 de janeiro.
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MobilizaçãO

Delegacias do estado sofreram surtos
de contágio entre Policiais Civis

Uma das categorias que mais ficaram expostas ao contágio da Covid-19, os (as) Policiais Civis foram vítimas do Novo Coronavírus. Os casos
de surtos em delegacias se repetiram desde o início da Pandemia. Agora, com a chegada da segunda onda de contágio, os casos vêm se
avolumando, o que exige do governo medidas urgentes para garantir a segurança dos (as) policiais Civis.

O

primeiro surto aconteceu
na 2ª Delegacia de Polícia
de Alvorada. No dia 12 de
junho, após a realização de testes
RT-PCR, foram constatados 8 casos positivos para a Covid-19. O
surto em Alvorada, demonstrava
a deficiências dos protocolos de
segurança adotados pelo governo
do estado. Mesmo após identificar
um caso positivo para o Coronavírus, no dia 8 de junho, a Delegacia
continuou funcionando normalmente. Apenas os dois policiais
que atuavam diretamente com o
Agente infectado foram afastados,
com os demais continuando a
trabalhar normalmente.
Outra falha constatada foi
a realização, inicialmente, de
testes rápidos, que apresentaram
resultados negativos. Desconfiando dos resultados, os próprios
agentes procuraram locais para a
realização de testes RT-PCR, que
deram positivo para outros seis
agentes. Essa falha no protocolo
colocou em risco todas as pessoas que precisaram dos serviços da

Até 31 de agosto
já eram 468 afastados

2a Delegacia de Polícia de Alvorada teeve oito Policiais contaminados pelo Novo Coronavírus

Polícia Civil, além dos demais
policiais da Delegacia.

UGEIRM cobrou
protocolos mais rígidos

No próprio dia em que foi
constatado o surto em Alvorada, a direção da UGEIRM

encaminhou um Ofício à Chefia
de Polícia sugerindo a adoção
de um Protocolo a ser seguido,
para casos como aquele. Junto ao
Ofício, também foi encaminhado
um Parecer elaborado pelo Jurídico do sindicato, que analisava
os procedimentos adotados pela

Instituição até aquele momento.
O Parecer, ressaltava que a Polícia
Civil era a única Instituição da Segurança Pública, que não tinha um
protocolo prevendo o afastamento
dos (as) profissionais que tinham
contato com pessoas infectadas
com o novo Coronavírus.

De acordo com os números
informados pela Comissão de
Direitos Humanos da Assembleia
Legislativa, até 31 de agosto, já
haviam sido registrados 153 casos
confirmados na Polícia Civil e 468
comunicações de afastamentos
por conta da Covid-19 (casos
suspeitos, casos confirmados e
afastamentos preventivos).
Além dos afastamentos, tivemos o primeiro de caso de
óbito de um Policial, vítima da
Covid-19. O caso aconteceu
em novembro, em Rio Grande.
O Presidente da UGEIRM, Isaac
Ortiz, diz que “esses números
devem ter crescido consideravelmente, pois verificamos um
aumento de notícias de casos de
contágio”. A UGEIRM já ingressou com um pedido de informação, com base na Lei do Aceso à
Informação, para termos números
atualizados a respeito da Pandemia entre os (as) Policiais Civis.

Ação da UGEIRM garante direito de
Policiais a não utilizar coletes vencidos
Com julgamento do mérito da matéria, ficou garantido a qualquer Policial Civil do estado o direito de se negar a participar
de operações e diligências se não tiver garantido o fornecimento dos coletes balísticos dentro do prazo de validade.

E
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m agosto de 2019, a UGEIRM,
através do Escritório Bergamaschi
Advogados, ajuizou uma ação coletiva em favor dos agentes de polícia,
visando impedir a participação dos (as)
Policiais Civis em operações e diligências com coletes balísticos fora do prazo
de validade. A ação pleiteava, também, o
impedimento de instauração de procedimento administrativo disciplinar em caso
de negativa, por parte do (a) agente, em
participar de tais operações e diligências.
Em apreciação ao pedido liminar, o
o pedido foi acolhido pelo Judiciário.
Determinando que a atuação em operações e diligências, que necessitem
de coletes à prova de balas, somente
fossem procedidas com o fornecimento
de material dentro do prazo de validade.

No dia 20 de março desse ano, após
julgamento do mérito da matéria, foi
proferida sentença de total procedência
da ação. Portanto, foi confirmada a liminar já concedida. Com isso, qualquer
Policial Civil tem o direito de se negar
a participar de operações e diligências
sem o fornecimento de colete balístico
que esteja dentro do prazo de validade.
Também foi confirmada a proibição
de instauração de procedimento administrativo disciplinar pela negativa de
atuação com coletes vencidos.
A UGEIRM orienta os (as) Policiais
Civis a informar, imediatamente, ao
sindicato, os casos de descumprimento
da determinação judicial por parte do
Estado, com a devida comprovação, para
a tomada das medidas judiciais cabíveis.
Jornal da Ugeirm - Dezembro/2020

Ações da Ugeirm na Pandemia

Ações da UGEIRM para prevenção da
Covid-19 entre os Policiais Civis
Antes mesmo da
decretação do estado
de Pandemia em
nosso país, a direção
da UGEIRM entregou
à Chefia de Polícia
um Ofício onde
pedia providências
imediatas, no sentido
de resguardar a
categoria do risco
de contágio pelo
Novo Coronavírus.
Esse mesmo Ofício
foi encaminhado ao
Ministério Público, ao
Tribunal de Justiça,
ao Governador do
estado e à Assembleia
Legislativa.

N

esse Ofício, a direção da UGEIRM
reivindicava medidas
como a retirada imediata de
todos os presos das delegacias, a suspensão temporária das Operações Policiais,
a restrição do atendimento
nas DPPAs, mantendo apenas o atendimento de casos
graves e a distribuição de
materiais adequados ao trabalho seguro, como máscaras cirúrgicas do tipo N95/
PFF2.
Várias dessas reivindicações foram atendidas pela
Chefia de Polícia. Principalmente no que diz respeito à distribuição de materiais de proteção contra
o contágio pelo Novo Coronavírus. Outras questões
só foram resolvidas, após
ações judiciais propostas
pelo sindicato, como a retrirada imediata dos presos
das celas das Delegacias da
Capital e da Região Metropolitana.
Nas próximas páginas,
faremos uma retrospectiva
das várias ações do sindicato, desde o início da Pandemia do Novo Coronavírus.

Atendendo pedido da UGEIRM, TJ/RS determinou a
retirada de todos os presos das Delegacias gaúchas
N
o dia 19 de março, atendendo pedido
da UGEIRM, o Juiz José Antônio
Coitinho, da 2ª Vara da Fazenda Pública
determinou ao Estado do Rio Grande do Sul
a retirada de todos os presos encarcerados
nas Delegacias de Polícia do Estado. Ficou,
também, proibida a custódia de novos presos
nas carceragens das DPs. Em sua decisão o
Juiz José Antônio Coitinho, salientava que
os presos só devem permanecer nas Delegacias “pelo período necessário à prática dos
atos atinentes ao desempenho da atividade
policial, após os quais os detentos devem ser
deslocados para estabelecimento prisional
administrado pela SUSEPE” e este órgão
deve manter serviço de informação ininterrupta, que indique para onde devem ser
encaminhados os presos. Em sua decisão,
o Juiz definia a manutenção dos presos nas
Delegacias durante a Pandemia, como um
verdadeiro “crime contra a humanidade”.

Governo recorreu para tentar
protelar retirada dos presos

Após a determinação judicial, o Governo recorreu da decisão, alegando que
seria necessário que se fizessem testes para
Covid-19, antes da retirada dos presos.
Em um primeiro momento, o Tribunal de
Justiça (TJ/RS) acatou o pedido de Liminar do governo. Porém, dois dias depois o
Presidente do Tribunal cassou a Liminar e
determinou um prazo de 72 horas para a
retirada de todos os presos. O Presidente
do TJ/RS concordou que os testes para Coronavírus deviam realmente ser feitos para
os presos transferidos para o sistema peni-
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tenciário. Porém, esses testes deviam ser
providenciados pela SUSEPE, no momento
de entrada desses presos nas penitenciárias,
não devendo, portanto, impedir a retirada
desses presos das delegacias.

O vai e vem do Governo e a
inércia dos outros Poderes
Após a decisão do TJ/RS, o governo
encaminhou, dentro do prazo, a retirada de
todos os presos das Delegacias. Demonstrando que essa situação era decorrente
muito mais da falta de vontade política, do
que da falta de condições do Sistema Penitenciário. No entanto, durante todo o período
da Pandemia, a situação se repetiu. Os presos
eram retirados das Delegacias e, algumas
semanas depois, as celas novamente estavam
superlotadas. O Sindicato fazia barulho, a imprensa cobrava, o Judiciário se pronunciava
e o Governo, novamente, retirava os presos.
Para o Presidente da UGEIRM, Isaac
Ortiz, “a sensação é que existe um pacto entre

os Poderes, para que só se movam quando a
situação vem a público. A verdade é que o
Judiciário tem todas as condições de obrigar o
governo a respeitar as Decisões Judiciais. Isso
já foi demonstrado em março, se não acontece
é porque não existe vontade política para tal.
A própria Assembleia Legislativa finge que
não tem nada a ver com isso, com raríssimas
exceções de alguns parlamentares”.
A página que não foi virada
No dia 28 de agosto, durante a inauguração da Penitenciária de Sapucaia do Sul,
o governador Eduardo Leite fez uma declaração típica de político em campanha: “com
esse presídio (Sapucaia), certamente, a gente
passa e vira esta página, com segurança, dos
presos em delegacias no Estado”.
Porém, o que vimos foi exatamente o
contrário. Ainda hoje, mais de três meses
depois, os (as) Policiais Civis continuam sofrendo com as carceragens lotadas, submetidos ao risco de contágio pelo Coronavírus.

Presos são retirados das Celas das Delegacias, após Decisão Judicial
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Ações da Ugeirm na Pandemia
Fotos: Luiza Castro

UGEIRM realizou obras em seu
Hotel, para garantir proteção dos
associados contra o Coronavírus
Logo no início da Pandemia do Novo coronavírus, o Hotel de Trânsito da UGEIRM
foi fechado para os associados do sindicato. Sabendo do transtorno que isso
causava à categoria, a direção do Sindicato investiu na adaptação do Hotel às
novas exigências criadas com a Pandemia.

P
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ara atender às exigências
dos órgãos de saúde do
Município e do Estado,
foram realizadas várias obras e
estabelecidas novas normas de
funcionamento. Com isso, no dia
23 de novembro, o Hotel voltou
a funcionar.
Nesse primeiro momento, o
funcionamento, será de segunda
a sexta, conforme a relação de
regras, que descrevemos abaixo,
estabelecidas para garantir toda
a segurança aos associados (as).
1) Somente a cozinha interna estará em funcionamento, devendo
ser usada com cuidado com a higienização de todos os utensílios
e eletrodomésticos após o uso.
Não será permitida aglomeração
em nenhum dos ambientes do
hotel. A partir de agora, os quartos contarão somente com 1 ou 2
camas. As camas, sofás e cadeiras
foram trocadas e, agora, são de
corino, um material que permite
uma melhor higienização.
2) Os kits agora são deixados
em cima das camas e, ao sair,
o hóspede tem que colocá-los
em um saquinho fornecido pela
portaria. Os mesmos devem ser
depositados, diariamente, no local indicado embaixo da escada.
3) Somente os hóspedes poderão
entrar e transitar pelo hotel. Será
expressamente probibida a entrada de outras pessoas.
4) É obrigatório o uso de máscaras
nas dependências do Hotel;
5) Não serão mais fornecidos
cobertores nem cobre-leito, como
medida de prevenção ao contágio
pelo Coronavírus;
6) Diariamente será executada
uma higienização dos quartos
com cloro. Para evitar “aciden-

Fotos: Luiza Castro

Após obras na Sede,
Sindicato retomou
atendimento
presencial
Com a liberação da Prefeitura de Porto Alegre, a UGEIRM
retomou, desde o dia 12 de novembro, o atendimento presencial aos sindicalizados na Sede do Sindicato. O atendimento
dos casos urgentes, começou a ser feito respeitando todas as
instruções dos órgãos estaduais e municipais. Nesse período
em que a sede ficou fechada, foram realizadas obras que adaptaram o sindicato para o atendimento presencial, garantindo
a segurança dos sindicalizados e dos funcionários da UGEIRM.
Todos os protocolos de prevenção ao Covid-19 estão sendo
respeitados, como a utilização de máscaras, distanciamento
social, disponibilização de álcool gel e o atendimento de duas
pessoas de cada vez.

Atendimento presencial está acontecendo das
9h30 às 17h com hora marcada

Nesse primeiro momento o atendimento presencial vem
acontecendo em horário reduzido, das 9h30 às 17h, com
marcação de horário através dos telefones da UGEIRM. Para
garantir o distanciamento e a segurança de todos, está sendo permitida a entrada de duas pessoas por vez na sede do
sindicato. O atendimento por telefone continua acontecendo
nos horários estipulados anteriormente, das 8h30 às 18 horas.
A direção do sindicato orienta a categoria a evitar, o máximo possível, o atendimento presencial na sede do sindicato.
A pandemia do Coronavírus continua com força no nosso
estado, alcançando recordes diários de contaminação. Apesar
de todas as medidas tomadas pelo sindicato, seguindo todos
os protocolos de segurança, o mais seguro, nesse momento,
é a permanência em casa.
É importante lembrar que os (as) policiais civis estão na
linha de frente do combate à pandemia. Portanto, reduzir a
curva de casos é uma forma de garantir a segurança dos colegas
que estão nas ruas, garantindo a segurança da população. O
sindicato retomou o atendimento presencial, pois entende que
alguns casos são realmente importantes. Porém, a direção da
UGEIRM entende que a ida à sede do sindicato só deve se dar,
realmente, em casos de extrema necessidade e que são impossíveis de serem resolvidos através do atendimento por telefone.

tes”, os pertences dos hóspedes
deverão ser guardados dentro do
armário, devidamente identificado conforme a cama disponível.
O presidente da UGEIRM, Isaac
Ortiz, lembra a importância do
Hotel para a categoria: “o Hotel

de Trânsito é fundamental, principalmente para os Policiais do
interior, que encontram aqui um
local acessível e confortável para
se hospedar quando necessário.
Por isso essas obras são tão importantes”.
Jornal da Ugeirm - Dezembro/2020

Ações da Ugeirm na Pandemia

UGEIRM protestou contra atraso
de salários e pediu suspensão do
pagamento dos consignados
No dia 1o de junho, a direção da UGEIRM realizou o primeiro Ato Público depois do início da Pandemia do Novo
Coronavírus. A manifestação, que respeitou todos os protocolos de segurança, protestou contra o atraso de
salários e pediu a ssuspensão do pagamento dos empréstimos consignados até o fim da Pandemia.

D

urante a manifestação,
os (as) agentes da Polícia Civil explicavam
que, apesar da manutenção
das suas atividades durante
a Pandemia, ainda não haviam recebido seus salários
de abril. O calendário de
pagamento divulgado pelo
governo do estado, previa a
quitação dos salários de abril
somente no dia 12 de junho.
Mesmo assim, essa promessa
estava condicionada ao repasse, por parte do governo
federal, da ajuda aos estados
e municípios aprovada no
Senado Federal.
Outro ponto reivindicado
pelos (as) Policiais durante
o protesto, era a suspensão
do pagamento das parcelas
do empréstimo consignado,
enquanto durasse a Pandemia
do Coronavírus. O Presidente
da UGEIRM, Isaac Ortiz,
que estava presente no ato,
salientou que “a suspensão do
pagamento das parcelas dos
empréstimos consignados,
enquanto durar a pandemia,

Foto: Luiza Castro

Policiais Civis, respeitando o distanciamento social, protestaram na frente do Palácio Piratini

não tem nenhum custo extra
para o Banco. Essa medida
não é nenhum favor, mas
sim uma reciprocidade aos
maiores responsáveis pelos
grandes lucros recentes do

Banco do Estado, que são
os servidores públicos estaduais”.
Antes da manifestação,
a direção da UGEIRM foi
recebida pelo presidente da

Assembleia Legislativa, Ernani Polo (PP). No encontro,
articulado pelo deputado
Jeferson Fernandes (PT) e
pelo Comissário André que
trabalha no gabinete do de-

putado Ernani Polo, a direção
do sindicato tratou do atraso
de salários dos (as) Policiais
Civis e da suspensão do pagamento dos empréstimos
consignados.

Presidente da Assembleia se ofereceu para fazer interlocução

A

comissão da UGEIRM foi recebida pelo presidente da Assembleia Legislativa, Ernani
Polo (PP). Na ocasião, o parlamentar
se comprometeu em intermediar uma
negociação do sindicato com o governo
do estado.
Apesar do diálogo com a presidência
do banco e as várias tentativas de solução
junto ao governo do estado, Infelizmente, não houve nenhum movimento da
administração para resolver a questão.
Pelo contrário, tentou de todas as formas
barrar iniciativas no sentido de suspender o pagamento dos consignados.
A posição do governo do estado é
inadmissível. Em um primeiro momento
jogou a decisão para a direção do Banrisul, alegando que não poderia interferir
em uma decisão do Banco Estadual.
O deputado Jeferson Fernandes

(PT), a partir de uma articulação das
entidades dos servidores públicos, elaborou um PL na Assembleia Legislativa,
que resolveria a questão. No entanto,
a bancada alinhada com o governador
Eduardo Leite, sepultou o Projeto antes mesmo de ser levado ao Plenário.
Essa atitude demonstra que o governo
realmente não quer que os servidores
tenham um alívio no seu orçamento
durante a pandemia.
A suspensão do pagamento dos consignados não é nenhum favor do governo
e do Banrisul. Se trata de uma questão de
reciprocidade, com quem sustentou nos
últimos anos os grandes lucros do Banco.
O mesmo banco que faz propaganda dizendo que “no Banrisul o servidor público
tem mais vantagens”, é incapaz de um
gesto de reciprocidade durante um momento tão difícil como esse da Pandemia.
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Direção da UGEIRM, reunida com o Presidente da Assembleia Legislativa
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Conquistas da categoria

Após longa luta, aposentadorias represadas
foram publicadas com Paridade e Integralidade
A mobilização e pressão pela liberação da publicação das aposentadorias vinha desde o início do governo Eduardo Leite. O
movimento fundamental para a liberação dessas aposentadorias, foi realizado durante a discussão do PLC 509 na Assembleia
Legislativa. Nesse momento, a UGEIRM conseguiu o compromisso do Vice-governador, Delegado Ranolfo Vieira, e da Chefe de
Polícia, Delegada Nadine Anflor, com a reivindicação do sindicato.

N

o dia 17 de abril, finalmente, a PGE
(Procuradoria Geral do Estado)
publicou um Parecer liberando a
publicação das aposentadorias da Polícia
Civil. A liberação era aguardada desde a
aprovação, em janeiro deste ano, do PLC
509 que garante a Integralidade e a Paridade aos Policiais Civis que ingressaram na
instituição até 2015. A aprovação do Projeto
de Lei foi fruto da forte pressão dos (as)
Policiais Civis e da articulação da UGEIRM
junto ao governo e parlamentares.
Na época da discussão do PLC 509 na
Assembleia Legislativa, uma das principais reivindicações da UGEIRM, era que
os (as) Policiais que haviam requisitado
a aposentadoria antes da promulgação
da Lei, também fossem contemplados
com a Paridade e a Integralidade. Após
uma série de articulações da direção da
UGEIRM e da mobilização da base da
categoria, a Chefe de Polícia, Delegada
Nadine Anflor, e o Vice-governador, Delegado Ranolfo Vieira, foram convencidos
da importância da proposta e fecharam
uma proposta de Emenda com a direção
do sindicato.

Pressão continuou após da
aprovação da LC 15453

Após a publicação da Lei Complementar Estadual n° 15.453/2020, a UGEIRM
continuou com a pressão pela liberação dos
pedidos de aposentadoria que se encontravam represados na Casa Civil. Por outro

Foto: Luiza Castro

Deflagração da greve, no dia 11 de dezembro de 2019, foi um dos pontos altos
da mobilização pela manutenção da Paridade e da Integralidade das aposentadorias policiais.

lado, o governo alegava que era necessário
um Parecer da PGE, referendando a publicação dessas aposentadorias. Ao tomar
conhecimento dessa situação, a direção da
UGEIRM interpelou o governo e a PGE,
exigindo a publicação desse Parecer, de
forma que a situação fosse, definitivamente, resolvida.
Finalmente, no dia 17 de abril, a PGE
publicou o seu Parecer, reconhecendo
que os (as) Policiais Civis que já haviam

adquirido o direito à aposentadoria especial, antes da edição da Lei Complementar
Estadual n° 15.453/2020, também faziam
jus à Integralidade e à Paridade.
Com as conclusões aprovadas pelo
Governador do Estado, o Parecer passou
a ter caráter jurídico-normativo para a
Administração Pública. Com isso, os
pedidos de aposentadoria especial dos
Policias Civis, que estavam represados
na Casa Civil desde janeiro de 2019,

foram finalmente publicados. Chegava
ao fim uma longa espera de Policiais que
aguardavam a tão esperada publicação da
sua aposentadoria.
O Presidente da UGEIRM, Isaac
Ortiz, lembra que “essa conquista só foi
obtida devido à persistência da direção
do Sindicato, durante a negociação com
o Governo, e à mobilização da categoria,
que sempre respondeu prontamente quando convocada pela UGEIRM”.

PGE reconhece direito a aposentadoria
especial a Policiais Civis egressos da BM

E
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A PGE/RS reconheceu, através do Parecer nº 18.313/20, o direito dos (as) Policiais Civis egressos da Brigada Militar a
permanecerem no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

sse direito não vinha sendo reconhecido pelo governo do estado, a
partir do entendimento de que, com
a entrada em vigor da LC 14,750/2015,
esses Policiais Civis deveriam ser automaticamente inseridos no Regime de
Previdência Complementar (RPC).
Em defesa desses policiais, a direção
da UGEIRM iniciou uma série de articulações para tentar reverter esse entendimento do governo do estado. Contando
com a intermediação do deputado federal
Ronaldo Santini (PTB/RS), o sindicato
solicitou ao Vice-Governador do Estado,
Delegado Ranolfo Vieira, providências
no sentido de regularizar a situação desses servidores. O argumento era de que,
caso esses policiais fossem enquadrados
no RPC, perderiam o direito à Paridade e

à Integralidade nas suas aposentadorias.
Após uma série de reuniões, sempre
contando com o acompanhamento do
deputado Santini, o vice-governador
garantiu a reavaliação do caso pela PGE.
Com isso, abriu-se a possibilidade de se
garantir o direito à aposentadoria policial
a todos os Policiais Civis egressos da
Brigada Militar.
Após uma longa mobilização e a
abertura ao diálogo do Procurador Geral
do Estado, Eduardo Cunha, a PGE reconheceu o direito dos Policiais Civis. A
partir desse Parecer, o governo do estado
iniciou o reenquadramento dos Policiais
Civis egressos da Brigada Militar no
Regime Próprio de Previdência Social.
A UGEIRM continuará acompanhando o
caso, até que todos estejam enquadrados.

Reunião da direção da UGEIRM com o Procurador Geral do Estado para tratar do caso
dos Policiais Civis egressos da Brigada Militar, realizada em 12 de março de 2019.
Jornal da Ugeirm - Dezembro/2020

CategoriA

Mobilização da categoria impede mudança nas
escalas dos Plantões da Polícia Civil
Em uma reunião com a Chefia de Polícia, ocorrida no dia 9 de setembro, a direção da UGEIRM foi informada que a Instituição
iria, a partir de outubro, padronizar as escalas de serviço da Polícia Civil gaúcha em 24X72 horas. Extinguindo, dessa forma, a
escala de 12X24 e 12X72, utilizada pela maior parte da Polícia Civil do nosso estado.

N

a mesma reunião, a
direção da UGEIRM
expôs o seu posicionamento, radicalmente contrário
a adoção da escala de 24×72. A
direção do sindicato argumentou que essa é uma jornada desumana para os (as) Policiais,
colocando em risco a saúde
da categoria e a segurança
dos profissionais e da própria
população.

Jornada de 24 horas é
um descaso com a saúde
dos policiais

A partir dessa reunião, a
UGEIRM começou uma mobilização para reverter a decisão
da Chefia. Em várias reuniões
realizadas com a base da categoria, a direção argumentava
que qualquer trabalhador (a)
exposto (a) a jornadas acima
de 12 horas, fica com seus
reflexos e sua capacidade de
tomada de decisão afetada.
No caso do trabalho na área
da segurança pública, isso é
ainda mais grave, por ser uma
atividade que lida com riscos
concretos de morte. Além disso, a exposição continuada ao
stress, acarretado pela jornada
de 24X72, representa um risco
a saúde dos trabalhadores no
médio e no longo prazo, com
danos concretos a saúde.

Padronização deve ser com
escalas de 12X24 e 12X72
A direção do Sindicato,
também concorda com a padro-

Reuniões nos locais de trabalho foram fundamentais para mobilizar e informar a categoria sobre a mudança das escalas de serviço

nização das escalas nas DPPAs.
Porém, para a UGEIRM, essa
padronização deve se dar com a
escala de 12X24 / 12X72. Isso
significaria uma qualificação
do trabalho policial, além de
garantir a saúde dos trabalhadores da segurança pública.
No entendimento da
UGEIRM, a alteração das escalas como forma de enfrentar
o deficit de pessoal é uma
proposta equivocada. Para a
resolução desse grave problema, seria muito mais efetivo a
convocação dos aprovados no

último concurso e o estabelecimento de uma política permanente de reposição de pessoal.
Além de inócua, o momento de
implantação da medida se mostrou totalmente inadequado.
Em meio a Pandemia, quando
os Policiais estão expostos a
um stress ainda maior, qualquer
alteração nas escalas é um claro
risco ao trabalho policial.

Administração volta atrás

No dia 29 de setembro, a
direção da UGEIRM recebeu
a informação da Chefia de

Antecipação da
vacinação contra a gripe
Outra ação do sindicato, foi a que dizia respeito à vacinação contra a
gripe. A UGEIRM encaminhou ao governo, no dia 27 de março, um pedido
de antecipação da data de início da vacinação contra a gripe Influenza
H1N1, para os profissionais da Segurança Pública do RS.
A data prevista para início da segunda etapa da vacinação, na qual
estavam incluídos os profissionais da Segurança Pública, seria 16 de abril.
Em seu pedido, a direção da UGEIRM alegou que, devido à Pandemia
do Coronavírus, essa antecipação serviria para proteger os Policiais que
estão nas ruas ou em contato direto com o público, nas DPPAs. Como
exemplo, o sindicato citava a iniciativa do governo de São Paulo, que já
havia tomado essa medida.
Jornal da Ugeirm - Dezembro/2020

Polícia, de que a mudança nas
escalas de serviço da Polícia
Civil seria suspensa.
O recuo da administração,
atendeu à reivindicação da
UGEIRM e da categoria. Finalmente a Chefia de Polícia
entendia que a implantação da
escala de 24X72 não traria nenhum ganho para a Instituição.
A mobilização da categoria, combinada com a negociação da UGEIRM, resultou
no novo posicionamento da
Chefia de Polícia, que decidiu
suspender a mudança e fazer

um estudo sobre a situação
das DPPAs e do seu funcionamento. Eventuais mudanças se
darão, somente, a partir de indicadores claros que norteiem
critérios para qualquer mudança nas escalas de serviço.
A direção da UGEIRM sempre defendeu esse posicionamento, o Vice-presidente da
UGEIRM, Fábio Castro, lembra
que “qualquer tipo de mudança
só deve ser realizada a partir de
critérios estabelecidos com base
em um processo marcado pelo
diálogo com a categoria”.

Exigência de testagem
dos (as) Policiais Civis
Desde o início da Pandemia, a direção da UGEIRM cobrou do governo do estado, a testagem massiva dos (as) Policiais Civis, como
política de prevenção ao contágio pela Covid-19. Em várias reuniões,
a direção do sindicato ressaltou que a testagem em massa é um elemento imprescindível no combate à pandemia do novo coronavírus.
Além do pedido de testagem, o sindicato insistiu na necessidade da
utilização dos testes de tipo RT-PCR. Em ofício encaminhado à Secretaria de Segurança, a UGEIRM salientava a importância da realização
de testes do tipo RT-PCR em todos os policiais que tenham contato
com outros servidores ou familiares com covid-19, com o imediato
afastamento desses policiais até o resultado do exame.
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CategoriA

PEC do Teto de Gastos Estadual pode
congelar salários de policiais por 10 anos
No final de um ano dos mais difíceis da história, o governo Eduardo Leite prepara mais uma triste surpresa: envia à Assembleia
Legislativa um projeto que congela, por 10 anos, todos os investimentos em Segurança Pública, Saúde, Educação e Assistência.

O

s (as) Policiais Civis, que já estão
há dois anos sem nenhum tipo de
reposição salarial, deverão sofrer
ainda mais, caso seja aprovada a PEC do
Teto de Gastos. A possibilidade de qualquer reposição das perdas salariais, estará
condicionada a cortes em outros setores, o
que dificilmente acontecerá. Além disso, a
contratação de novos policiais ficará ainda
mais difícil. Se, hoje, a Polícia Civil tem
um dos menores efetivos da sua história,
a tendência é que o governo reduza ainda mais o número de policiais, para que
libere gastos em outros setores.

Governo tem pressa para
aprovar a PEC

O governo tentou votar a versão estadual da PEC do Teto de Gastos, ainda
este ano, para que pudesse entrar em vigor
já no próximo ano fiscal. Porém, com a
discussão da prorrogação da majoração
das alíquotas do ICMS, a votação ficou
para o próximo ano.

Em um ano em que vimos a importância
dos investimentos públicos, com a atuação
fundamental do SUS no combate à Pandemia, o Governo Leite insiste em aplicar no
nosso estado uma política que se mostrou
desastrosa em nível federal. De acordo com
o DIEESE, apenas em 2019, a saúde perdeu
R$ 22 bilhões do seu orçamento, enquanto
o orçamento da educação passou de 26%
para 19% das receitas líquidas de impostos. Tudo isso, graças à implementação da
EC95 (PEC do Teto de Gastos federal).
Enquanto a discussão no mundo todo é
sobre a necessidade do aumento dos gastos
públicos em Saúde, Segurança e Educação,
devido à Pandemia do Novo Coronavírus.
No nosso estado, o governador Eduardo
Leite propõe reduzir os investimentos
públicos. Com o sistema de saúde a beira
do colapso e a economia patinando, o
governador está preocupado em cortar
gastos. A política deveria ser inversa. O
Estado deveria ser um indutor da retomada
da economia, com investimentos públicos

Governador Eduardo Leite apresenta PEC do Teto de Gastos Estadual

que reaqueçam a economia. Essa é a política
que a maioria dos governos vem adotando.
O Presidente da UGEIRM, Isaac
Ortiz, afirma que “é necessário que os
policiais se mobilizem em suas cidades,
pressionando e cobrando dos parlamen-

tares a rejeição da proposta do governo.
Se hoje convivemos com o maior déficit
de pessoal da história da Polícia Civil
gaúcha, com a PEC do Teto de Gastos
a situação tende a piorar. É o futuro do
Serviço Público que está em discussão”.

Implementação atropelada do EPROC causou
sérios problemas aos (às) Policiais Civis

No mês de setembro, os (as) Policiais Civis gaúchos (as) passaram por uma alteração brutal na sua rotina. Com a
implantação do Sistema EPROC, os inquéritos, que antes eram lançados no sistema próprio da Polícia Civil (SPJ),
passaram a ser lançados diretamente no Sistema do Judiciário.

A
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maior queixa dos (as) policiais, se
deveu à forma atropelada como foi
feita a implantação do novo sistema.
Em nenhum momento a Instituição foi
consultada, não houve nenhuma preparação
prévia, com um treinamento adequado, dos
(as) profissionais que, de um dia para o outro,
tiveram que alterar toda a sua rotina de trabalho. Além disso, não foi levada em conta
a estrutura precária da Polícia Civil gaúcha,
com a falta de equipamentos e pessoal.
Normalmente, as Delegacias gaúchas
possuem, apenas, uma xerox e um scanner
para dar conta de toda a demanda. Com
esse material os (as) Policiais passaram
a ter que digitalizar todo o material dos
inquéritos. Sem contar a rede de internet,
que é totalmente deficiente e insuficiente
para alimentar o EPROC, que é um sistema muito mais pesado do que o SPJ.
Além da falta de estrutura, o déficit
histórico de pessoal foi outro problema
levantado por todos (as) os (as) Policiais.
No caso dos (as) Plantonistas, a situação se tornou ainda pior. Pois, ao final
de um plantão de 12 horas, tinham que
encaminhar através do EPROC todos os
flagrantes e Maria da Penha do dia.
A UGEIRM acompanhou, na 1ª DP

por ofício ao Depósito Judicial, todos os
materiais que diziam respeito ao inquérito. Com a implantação do EPROC, esses
objetos permanecem em posse da Polícia
Civil. No entanto, as Delegacias não
possuem depósitos para armazenar esses
materiais. Mais um problema com o qual
os (as) Policiais terão que lidar.

Integração dos Sistemas ainda
não foi concretizada

de Santa Maria, uma Policial que estava
iniciando o encaminhamento de um Inquérito no EPROC. Depois de demorar
aproximadamente 30 minutos para atravessar as duas primeiras fases, o sistema
“trancou” na fase três. O EPROC possui
4 fases, sendo que a mais demorada é a
quarta fase, quando são enviados os documentos digitalizados. O Diretor Financeiro da UGEIRM, Cládio Wohlfahrt, que
acompanhou a visita ressalta que “antes
mesmo de chegar na fase mais demorada,
a colega já tinha perdido aproximadamente

30 minutos e ainda estava com o sistema
trancado. Isso demonstra o transtorno que
a implantação do EPROC trouxe para os
(as) Policiais Civis”.

Falta de depósitos para
armazenar objetos

Outro problema decorrente da implantação do EPROC, é o armazenamento
dos objetos referentes aos inquéritos, que
passaram a ficar com a Instituição. Anteriormente, ao encaminhar os processos
ao Judiciário, os (as) Policiais enviavam,

Em reunião com a Chefia de Polícia,
a UGEIRM foi informada que ocorreria a
integração do SPJ com o EPROC, o que
resolveria os problemas enfrentados pelos
(as) Policiais Civis.
No entanto, até agora, essa integração não foi concluída e os problemas
permanecem. Com isso, a Polícia Civil
continua executando um trabalho que deveria ser do Judiciário. Na verdade, essa
atualização do EPROC deveria ser feita
pelo Judiciário, que são os responsáveis
pelo seu próprio sistema. O que foi feito,
na prática, é a terceirização de uma tarefa
do Judiciário. E, no final, os Policiais
Civis, que deveriam estar investigando,
estão executando trabalho burocrático
para o judiciário.
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Ataque aos Direitos

Reforma Administrativa desmonta Serviço
Público e ameaça direitos de Policiais Civis

O Governo apresentou, ao Congresso Nacional, uma proposta de Reforma Administrativa que transforma, de forma radical,
toda a estrutura do serviço público brasileiro nas três esferas: federal, estadual e municipal. Com a justificativa de cortar gastos
e racionalizar o serviço público, o governo Jair Bolsonaro segue no seu projeto de desmonte do Estado brasileiro.

O

existe uma uniformidade, e isso
nos coloca em uma posição de
fragilidade”.
A estabilidade é uma garantia de autonomia para aqueles
que são responsáveis por gerir
o Estado e, por consequência, a
existência do estado democrático
de direito. Retirar a estabilidade e
a autonomia de Policiais, Fiscais,
Professores e várias outras carreiras, é jogar a democracia em um
limbo, onde ficará ao sabor dos
interesses dos governantes.

que está por trás da proposta do governo é um projeto
de entrega dos serviços
públicos à iniciativa privada e a
precarização da base dos servidores públicos, que está nos estados
e municípios e são responsáveis
pelo atendimento à população.
A proposta encaminhada por
Paulo Guedes e Jair Bolsonaro
atinge de forma ampla o funcionalismo público. Ao alterar
a estrutura do serviço público e
facilitar a utilização do estado
para interesses políticos, ataca
os servidores atuais e os novos,
prejudicando de forma severa os
serviços prestados à população.
Veja abaixo os principais pilares
da proposta.

Promoções por
Antiguidade podem ser
extintas na Polícia Civil

Típico de Estado; Vínculo por

tente, até hoje, de “Carreira Típi-

objetivo dessa proposta é flexibilizar as modalidades de ingresso no
Serviço Público nas três esferas,
além de facilitar o desligamento
de servidores, aumentando a
rotatividade no serviço público.
Entre as alterações propostas,
uma chama a atenção: a proposta
de mudança da designação exis-

mais profissionais da Segurança
Pública nos estados e municípios
desse enquadramento. Com isso,
ficam diretamente ameaçados os
direitos dos Policiais Civis, entre
eles a estabilidade, e resguardados os direitos e privilégios dos
altos escalões do serviço público.
A PEC estabelece que um

Extinção do RJU pode
Prazo Indeterminado; Vínculo por ca de Estado” para “Cargo Típico
acabar com a estabilidade Prazo Determinado; e Cargo de de Estado”. Isso pode significar a
dos Policiais Civis
Liderança ou Assessoramento. O retirada dos Policiais Civis e de-

Pela proposta do governo Bolsonaro, a União, os estados, o DF
e os municípios instituirão novo
Regime Jurídico de pessoal, estabelecendo novos vínculos com
a Administração Pública. Com
isso, seriam criadas 5 formas distintas de vínculos de contratação:
Vínculo de Experiência; Cargo

Veja, abaixo, os principais
direitos vedados pela PEC 32
a) Evolução na carreira baseada
exclusivamente em tempo de
serviço;
b) Férias superior a trinta dias;
c) Adicionais por tempo de serviço;
d) Efeitos retroativos de reajustes;
e) Licenças decorrentes de tempo
de serviço, ressalvada licença
para fins de capacitação;
f) Redução de jornada sem redução de remuneração, exceto se

projeto de lei vai definir quais
são os cargos típicos de Estado. A
2a vice-presidente da UGEIRM,
Neiva Carla Back, questiona:
“quem garante que os cargos
dos Agentes de Polícia serão
enquadrados nesse conceito? Precisamos mobilizar, a estabilidade
é a pedra angular de uma carreira
policial”. Outro aspecto que causa preocupação à categoria são
os mais de 60 cargos de Agentes
de Polícia em todo o país. “Não

A PEC 32 também veda,
expressamente, vários direitos
atuais dos servidores públicos.
Entre eles, um que é extremamente preocupante para os (as)
Policiais Civis: a possibilidade
da extinção das Promoções por
Antiguidade. Hoje as promoções
já são um problema na Polícia
Civil, por não existir um regramento que garanta justiça nas
Promoções por merecimento. O
fim das Promoções por antiguidade vai tornar essa realidade
ainda pior.

Para entender as propostas, veja as tabelas

decorrente de limitação de saúde;
g) Aposentadoria compulsória
como modalidade de punição;
h) Adicional ou indenização por
substituição, ressalvada a efetiva
substituição;
i) Parcelas indenizatórias sem
previsão de requisitos e valores
em lei, incorporação, total ou
parcial, da remuneração de cargos
ocupados ao cargo efetivo ou
emprego permanente.

Cargos Comissionados
facilitarão apadrinhamentos
É importante salientar o papel
dado pelo governo à regulamentação dos CCs e Cargos de Assessoramento. Esses cargos são de livre
provimento pelos governantes,
sem nenhum controle público. A
tendência é que, cada vez mais, se
abra espaço para os apadrinhados
políticos no serviço público, jogando por terra as conquistas con-

seguidas na Constituição de 1988,
que garantiu a impessoalidade e
o ingresso por concurso público.
Quem mais vai perder com isso
é a população brasileira, que terá
serviços prestados por trabalhadores sem autonomia e expostos
a perseguições de políticos. Além
de permitir a utilização do serviço
público para objetivos eleitorais.
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Salários

UGEIRM reivindica reposição de 12%
nos salários dos (as) Policiais Civis
Desde dezembro de 2018 a categoria está sem recomposição salarial. Os efeitos da inflação, que se encontra em alta
no país, já são sentidos nos salários dos (as) Policiais Civis, com uma clara redução do seu poder de compra.

D

esde o fim do ano de
2019, a direção da
UGEIRM vem batendo
na mesma tecla: as perdas salariais dos (as) Policiais Civis
precisam ser recompostas. A
situação, agravada pelo atraso
na publicação dos Promoções,
começa a chegar em um ponto
insuportável, começando a
lembrar momentos em que os
salários dos Policiais estiveram
extremamente defasados.

Concessão dos 12%
amenizaria situação

Nas várias reuniões que a
direção do sindicato realizou
com a Chefe de Polícia, Delegada Nadine Anflor, e com
o Vice-governador e Secretário de Segurança, Delegado
Ranolfo Vieira, a direção da
UGEIRM apresentou a proposta de extensão, aos Policiais
Civis, dos 12% concedidos, em
fevereiro, à Brigada Militar.
Na discussão da reforma
administrativa estadual, ocorreu
uma reestruturação da Carreira
da Brigada Militar. Com isso, a
tabela de subsídios criada para
a instituição garantiu um significativo reajuste nos vencimentos
dos Policiais Militares. O que
as entidades da Polícia Civil
exigem, é um tratamento similar
à categoria, com uma readequação da tabela de subsídios da
Polícia Civil.

Mesa de Negociação

Foto: Joana Berwanger/Sul21

Salarial

Para além da concessão dos
12%, a UGEIRM reivindica a
abertura de uma verdadeira mesa
de negociação salarial com o
governo. Para isso, o Sindicato
se reuniu com as outras entidades
da Polícia Civil, como o Sinpol e
a ACP, e apresentou uma proposta conjunta ao governo.
Não é possível que uma categoria que exerce seu trabalho
com toda dedicação, sendo responsável pela redução de todos
os índices de criminalidade no
estado, apesar dos cinco anos
de atraso salariais e dos ataques
à sua aposentadoria, continue
acumulando perdas salarias
significativas, como vem ocorrendo no nosso estado.

Vice-governador acena
com negociação no
próximo ano

Em reunião realizada no
início de dezembro, na Sede da
UGEIRM, o Vice-governador
acenou com a possibilidade
concreta de negociação. O delegado Ranolfo reconheceu a
defasagem salarial da categoria
e afirmou que o governo, inevitavelmente, terá que enfrentar a
situação salarial da Segurança
Pública.
Para o Presidente da
UGEIRM, Isaac Ortiz, “o
ano de 2021 será fundamental
para a conquista da reposição
salarial da Polícia Civil. Na

prática, este será o último ano
para uma efetiva negociação
salarial. O ano de 2022 é ano
de eleições para Governador,
dificilmente Eduardo Leite vai
se dispor a conceder reajustes
em ano eleitoral. Por isso, a
mobilização já deve ser preparada a partir de agora. É preciso que a categoria debata propostas e pressione os políticos
em suas bases, explicando a
situação salarial da Polícia Civil e demonstrando as perdas
sofridas desde 2018”. Somente
com uma grande mobilização
conseguiremos alcançar, no
mínimo, os 12% já concedidos à Brigada Militar. Mais
dois anos sem reajustes será
o retorno ao que eram nossos
salários antes da implantação
da Tabela de Subsídios

Com manutenção das alíquotas
do ICMS, governo deve abrir
negociação salarial
Após uma longa discussão, os deputados aprovaram a proposta do
governo que prorroga a majoração das alíquotas do ICMS, com uma
Emenda do PT restringindo a majoração a 2021. Um dos argumentos
utilizados por Eduardo Leite para aprovação do seu projeto, é que a
sua rejeição impediria a manutenção dos salários do funcionalismo
em dia e inviabilizaria qualquer recomposição salarial dos servidores.
Em reuniões com o governo, a UGEIRM apresentou seu
posicionamento favorável à prorrogação das alíquotas. Porém, ressaltou
que a manutenção da arrecadação deveria servir para a manutenção
do pagamento dos salários em dia e, também, para a publicação das
Promoções da Polícia Civil e a recomposição do efetivo da Instituição.
O Presidente da UGEIRM, Isaac Ortiz, lembra que “agora o governo
terá fluxo de caixa para atender as reivindicações da população em
relação à Pandemia e contemplar os Policiais Civis, que estão há dois
anos sem nenhuma recomposição salarial e enfrentaram cinco anos
de salários atrasados. Os Policiais já deram sua cota de sacrifício,
se expondo ao risco de contágio e mantendo o estado funcionando
em plena Pandemia. Esperamos que o governador reconheça isso e
publique as Promoções, convoque os aprovados no último concurso
e estabeleça uma mesa de negociação salarial”.

Proposta de Tabela encaminhada ao governo
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Em fevereiro as entidades entregaram proposta de negociação salarial ao Vice-governador
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Defesa dos Policiais

Para segurança da população, policiais devem
ser prioridade na vacinação da Covid-19
O Ministério da Saúde divulgou, no início da semana, um cronograma preliminar para vacinação contra a Covid-19. De
acordo com a escala divulgada, os profissionais da Segurança Pública estariam no último grupo de vacinação.

O

Ministério da Saúde divulgou, no início do mês, um
cronograma preliminar
para vacinação contra a Covid-19. De acordo com a escala
divulgada, os profissionais da
Segurança Pública estariam no
último grupo de vacinação.
Esse cronograma desrespeita
completamente a realidade que
vivemos no país. Os Policiais
estão na linha de frente do combate à Pandemia, diariamente
expostos ao risco do contágio.
Além disso, um surto na categoria, colocaria em risco a
segurança de toda a população.
O lógico, seria a inclusão desses
profissionais no primeiro grupo,
juntamente com os profissionais
da saúde.
Devido a esse claro equívoco
das autoridades de saúde do país,
a UGEIRM tomou ações visando
reverter essa situação. No dia
3 de dezembro, foram encaminhados ofícios ao Ministério da
Saúde, ao Ministério da Justiça
e ao Vice-governador do estado,
requisitando que os policiais
sejam incluídos no primeiro
grupo de vacinação. No Ofício,
a UGEIRM argumenta que os
serviços de segurança pública

Os (as) Policiais Civis estão entre as categorias mais expostas ao risco de contágio pelo Novo Coronavírus

não podem interromper suas atividades e, nem mesmo, reduzir o
seu trabalho, o que coloca esses
profissionais em risco permanente de contágio. Essa realidade é
comprovada pelos altos índices
de policiais atingidos pela Covid-19 em todo o país.
No nosso estado, por exemplo, as Operações Policiais

continuam acontecendo em
número elevado. A situação das
Delegacias, também tem sido um
claro risco à saúde dos policiais,
com presos ocupando as celas
das Delegacias e colocando em
risco constante a segurança dos
policiais e expondo-os ao risco
de contágio. Por isso, é uma
questão de segurança pública a

vacinação de todos os profissionais da Segurança Pública.
A direção da UGEIRM acionou a Cobrapol e a Feipol/Sul,
e as mesmas já articularam as
entidades representativas dos Policiais Civis, em nível nacional,
mobilizando todos os policiais
do país com a reivindicação da
alteração no cronograma de va-

cinação. No Congresso Nacional,
a UGEIRM tem procurado os
parlamentares gaúchos, sendo
que o deputado federal gaúcho,
Ronaldo Santini (PTB), já enviou um documento ao Governo
Federal, reivindicando a alteração
do cronograma, priorizando a
vacinação dos profissionais das
forças de segurança.

Promoções precisam de novos critérios que
estimulem a qualificação dos (as) Policiais Civis
Discussão de novos critérios é urgente. Já na sua posse, a Chefe de Polícia, Delegada Nadine Anflor, demonstrou sua
preocupação com os critérios para as Promoções na Instituição. Agora, que estamos entrando no terceiro ano da sua gestão, é
o momento propício para que essa discussão seja feita e novos critérios estabelecidos.

U

m exemplo da necessidade
dessa discussão, é a forma
como deve acontecer a
elaboração da próxima lista de
Promoções por merecimento.
A Chefia de Polícia indicou que
80% das vagas serão preenchidas
a partir de indicações. Somente
20% seguirá a ordem de classificação.
Caso isso aconteça, será
criada uma série de problemas
e injustiças na Instituição, desestimulando a qualificação dos
(as) Policiais Civis e facilitando a política de favorecimento
na Polícia Civil.
Um exemplo do equívoco
dessas Promoções por indicação, é a turma de 1995. Colegas, que não possuem nenhuma

punição, estão se aposentando
sem alcançar o topo da Carreira, permanecendo na 4ª classe.
As indicações deveriam se
restringir aos atos de bravura,
As vagas por merecimento deveriam ser preenchidas com critérios objetivos, permitindo que
os (as) Policiais saibam porque
foram, ou não, promovidos.
Ao contrário do que acontece
hoje, onde critérios nebulosos
deixam os (as) policiais a mercê
da vontade do gestor e de suas
relações pessoais, afastando o
profissionalismo.

Diálogo com a categoria

A primeira medida para a
elaboração de uma nova política para as Promoções é o
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estabelecimento de um diálogo
entre o Governo e a categoria,
através das suas entidades
representativas. A direção do
sindicato já encaminhou à
Secretaria de Segurança e à
Chefia de Polícia, um pedido
nesse sentido.
Em todo o serviço público,
critérios claros para Promoções
é uma pré-condição para a
qualidade do serviço oferecido
à população. Na área da Segurança Pública, essa discussão
ganha contornos ainda mais
sérios. Uma instituição que lida
com a segurança da população,
tem que ter um grau de profissionalismo muito alto, o que
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 atual é
anterior à Constituição
de 1988

O Decreto que regulamenta
as Promoções na 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.
Esse é o momento para
que essa discussão seja realizada. A Chefe de Polícia já se
manifestou favorável a que o
debate seja feito. Está na hora
de colocar a sua vontade em
prática.
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CategoriA

Comissário da Polícia Civil é
vítima de abuso de autoridade

Uma sindicância, instaurada pela Chefia de Polícia, está apurando a participação do Delegado responsável pela DPPA de
Viamão no caso de abuso de autoridade sofrido pelo Comissário de Polícia Pedro Bastos.

O

Comissário passou por uma série
de constrangimentos e violências, ao receber em sua residência
duas viaturas da Polícia Militar, que
foram acionadas para verificar uma
denúncia de perturbação da ordem, feita
por um vizinho. Mesmo verificando que
a denúncia não procedia e de terem sido
informados que a festa, que comemorava o aniversário de uma sobrinha de Pedro, os policiais agrediram Pedro e seu
sobrinho, os algemaram e os levaram
para a DPPA de Viamão. Isso aconteceu,
depois que Pedro se identificou como
Policial Civil, tendo inclusive mostrado
sua carteira funcional.
Porém, o mais grave aconteceu na
DPPA, onde Pedro permaneceu por mais
de três horas algemado, em isolamento,
trancado em uma sala, sem poder ter
contato com seus familiares e sem nenhuma justificativa do porque continuava
algemado, o que gerou lesões graves em
seus braços, com graves consequências
futuras. O absurdo da situação prosseguiu com a forma que o Delegado de
Plantão tratou os familiares de Pedro.
Sua esposa foi obrigada a ficar, em plena
madrugada, na rua, sem nenhuma infor-
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mação sobre o que estava acontecendo
com seu esposo. Tendo sido solenemente
ignorada pelo Delegado e pelos Policiais
Civis de plantão.

Sindicato continuará
acompanhando o caso
e exige apuração total

A UGEIRM continuará acompanhando o caso de Pedro Bastos e já está
prestando toda a assistência ao colega.
Além do comparecimento à primeira
Audiência da Sindicância, o sindicato

já enviou ofício à Chefia de Polícia
pedindo a apuração isenta dos fatos e
a responsabilização, caso necessária,
de todos os envolvidos.
A sindicância prosseguirá e o sindicato espera que todos os fatos sejam
esclarecidos. Um Policial Civil, que
dedicou a maior parte da sua vida à instituição, tem que ser tratado com o máximo de dignidade. Não é possível que
um cidadão seja tratado da forma como
Pedro e sua família foram tratados. O
que está em discussão não é apenas

uma questão individual, mas a imagem
e o nome da Polícia Civil. O sentimento
de humilhação experimentado pelo
Comissário Pedro, é compartilhado
por todos que constroem no dia-a-dia
a Polícia Civil do nosso estado.
Para o presidente da UGEIRM,
Isaac Ortiz, “o colega Pedro não deve
se sentir envergonhado. Quem deve
ter vergonha, são as pessoas que agem
com autoritarismo e prepotência. Pedro
não cometeu nenhum crime. Pelo contrário, foi vítima de ilegalidades, que
devem ser apuradas pelas autoridades
e pelos órgãos da Polícia Civil. Pelo
seu relato, foram cometidos alguns
delitos que devem ser apurados, como
abuso de autoridade, transgressão da
lei de algemação e, até mesmo, tortura.
O colega ficou três horas algemado,
o que causou sequelas sérias em seu
braço, além de permanecer três horas
incomunicável, sem aceso nem mesmo
a um advogado ou a seus familiares.
A apuração e punição, se necessária,
é um dever de uma instituição que é
responsável pela segurança da população. Não podemos compactuar com
nenhuma ilegalidade”.

Assista toda semana, o Programa com as principais notícias da categoria no Notícias da
Semana Ugeirm Sindicato. Acesse https://youtu.be/bwnUQzbw2sY
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CategoriA

Segunda onda da Pandemia de Covid-19
coloca Policiais Civis em risco
É consenso entre os especialistas, que a a segunda onda da Pandemia já chegou ao nosso país e ao nosso
estado. O número de casos e de mortes voltou a crescer, inclusive no Rio Grande do Sul. O governo do estado
colocou 20 das 21 regiões em bandeira vermelha e voltou a proibir festas e aglomerações.

E

ntre os (as) Policiais Civis, a situação também
vem se agravando, com
o aumento do número de infecções. Nas palavras do próprio
governador Eduardo Leite, “É
o pior momento da pandemia
de Coronavírus até agora”. De
30 de outubro a 26 de novembro, o número de casos ativos
aumentou 63% (de 13.061 para
21.343) e o número de óbitos
acumulados em sete dias aumentou 31% (de 211 para 276).
Esse agravamento levou a
uma situação inédita, até agora, de declaração de bandeira
preta em Bagé e Pelotas. Outro
reflexo desse agravamento é o
colapso do Hospital da Brigada Militar e o esgotamento do
Ernesto Dornelles. Sendo que
esses dois hospitais são referências no atendimento dos servidores da Segurança Pública.
Para o infectologista Alexandre Zavascki, professor
da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS),
vivemos agora uma situação

mais grave do que no inverno.
“Hoje, infelizmente, temos
uma situação mais grave da
que estávamos no inverno, seja
pelo volume de pessoas nos

hospitais, por conta do Coronavírus, ou internadas por outras
doenças que ficaram represadas
do período da pandemia”, afirma o infectologista.

Redução das Operações Policiais e
volta imediata do revezamento
Com o recrudescimento da
Pandemia, se torna urgente uma
revisão de todo o trabalho da
Polícia Civil, com a redução das
Operações Policiais. Esse é o
pior momento desde o início da
Pandemia, tendendo a se agravar
com a aproximação das festas de
fim de ano e o aumento da circulação de pessoas nas ruas. Essas
medidas são fundamentais para
garantir a vida dos Policiais Civis.

A demora na adoção de medidas de prevenção e proteção da
categoria, pode significar a perda
da vida de um (a) Policial Civil.

Retomada imediata do
revezamento

Além da revisão das Operações Policiais, a retomada do
revezamento nas Delegacias é
fundamental para a contenção da
propagação da Covid-19 entre os

(as) Policiais Civis. Com o relaxamento das medidas de isolamento
social pela população, o movimento nas Delegacias também aumentou consideravelmente. Isso
precisa ser revertido. É preciso
que seja retomada a restrição de
circulação no interior das DPPAs,
inclusive com a retirada imediata
de todos os presos das delegacias,
evitando a aglomeração de pessoas no ambiente.

Policiais com comorbidade devem
continuar afastados do trabalho
Desde o início da Pandemia,
uma das principais reivindicações da UGEIRM, é a permanência em casa dos (as) Policiais
Civis com comorbidades. Esses
colegas estão entre os grupos
mais vulneráveis à Covid-19.
Uma prova é a morte de um
Policial Civil em Rio Grande, no
mês de novembro. Esse colega
era portador de comorbidade e
não resistiu à doença.

Infelizmente, a administração
da Polícia Civil vem convocando
esses colegas para retornar aos
seus locais de trabalho. A argumentação é que esses policiais,
por determinação da Chefia de
Polícia, devem apresentar atestado médico para concessão de
Licença Médica.
No entanto, a comorbidade
não representa uma doença ativa que incapacite os Policiais ao
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trabalho, e os pedidos de licença
médica têm sido negados.
A UGEIRM já enviou ofício e
vem pressionando a Chefia de
Polícia, para que todos os (as)
Policiais do grupo de risco e que
apresentem comorbidade, sejam
mantidos em teletrabalho, sem
prejuízo da sua situação funcional. Também foi solicitada a
retirada de todas as dificuldades
para os pedidos de afastamento.

Policiais estão entre os mais
ameaçados pelo contágio
Essa situação, coloca, novamente, a saúde e a própria vida dos
(as) Policiais Civis em grande risco. A categoria está na linha de frente
do atendimento à população, o que os coloca como um dos grupos
mais ameaçados pelo contágio. Por isso, é necessário que sejam retomadas as medidas de proteção da categoria, que foram relaxadas
com a diminuição do número de contágios no nosso estado.
Antes de qualquer coisa, é necessário que todas as medidas e
decisões a respeito da prevenção da Covid-19 na categoria, sejam
centralizadas na administração da Polícia Civil, garantindo uma
uniformidade nos procedimentos. Destacamos a necessidade
do reforço da testagem massiva da categoria, com a utilização
dos kits RT-PCR, e a manutenção do afastamento imediato dos
policiais do grupo de risco e de qualquer profissional que tenha
tido contato com pessoas infectadas.

Testes de Policiais Civis
passam a ser realizados no
Centro Clínico da BM
Desde o dia 18 de dezembro, os testes RT-PCR para os
Policiais Civis, estão sendo realizados no Centro Clínico da
Brigada Militar (Rua Dr. Castro de Menezes, 301 - Vila Assunção - Porto Alegre), das 7h às 19h.
Por enquanto, os testes estão sendo realizados de segunda a sexta-feira. A Brigada Militar está buscando meios para
manter o local de atendimento aberto também nos finais de
semana, mas, por ora, não existe nenhuma definição neste
sentido. A dificuldade se deve ao grande número de casos
entre os Policiais Militares.
Para que os exames fossem aplicados na Policlínica, seria
necessário a aquisição de diversos insumos. Esses instrumentos de trabalho demorariam, no mínimo, 20 dias, para
chegar, o que tornaria inviável a testagem ainda neste ano.
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Nacional

Congresso da Cobrapol avança na proposta
de Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil
Aconteceu em Brasília, nos dias 11, 12 e 13 de dezembro, o Congresso Extraordinário da Cobrapol. O
Encontro foi convocado com a atribuição exclusiva de aprofundar a discussão a respeito da proposta
de Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil (LONPC).

A

pós uma exaustiva discussão entre os representantes sindicais de todo
o país, os (as) Policiais Civis
avançaram no objetivo de construir um texto de consenso, que
atenda às demandas da categoria
em todo o Brasil.
O texto aprovado, com as
emendas apreciadas e votadas
no Congresso, será analisado
pelo Jurídico da Cobrapol, que
fará os ajustes legais necessá-

rios. Esta versão final será encaminhada às Federações, que
farão o fechamento final junto
aos sindicatos. A partir desse
texto consolidado, a Cobrapol
retomará a discussão com a
Adepol Brasil, concluindo os
entendimentos que serão encaminhados à SENASP, no Ministério da Justiça, para envio
ao Congresso Nacional.
A UGEIRM/Sindicato reconhece o tamanho do desafio

que é construir uma proposta
única de Lei Orgânica, que
contemple toda a diversidade
da Polícia Civil no nosso país.
Porém, considera essa discussão fundamental para o futuro
da Instituição. A aprovação de
uma Lei Orgânica Nacional da
Polícia Civil pode consolidar
conquistas importantes, como
a Unificação dos Cargos, que
trará uma identidade para a
Polícia Civil nacionalmente.

Outros pontos importantes,
como a consolidação da aposentadoria policial e a manutenção
dos Policiais Civis como cargo
de Estado, são fundamentais
para a manutenção de direitos
históricos da categoria e devem
estar contemplados na proposta
de Lei Orgânica Nacional da
Polícia Civil.
A continuidade da discussão
é fundamental, pois essa proposta só será aprovada no Congresso

Nacional, se a categoria se mobilizar a partir da base. Para isso,
é fundamental que o debate seja
aprofundado, fazendo com que
a proposta seja resultado das várias contribuições dos sindicatos
de todo o país.
Participaram do Congresso,
representando a UGEIRM, o
Vice-presidente da entidade,
Fabio Castro, e os diretores do
sindicato, Pablo Mesquita e
Fabio Monteiro.

Parecer da AGU garante aposentadorias com Integralidade e Paridade

P
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arecer elaborado pela
A d vo ca c i a - G e ra l d a
União (AGU) reconhece
que as aposentadorias de
Policiais Federais, Rodoviários Federais, Legislativos e
Civis do Distrito Federal que
ingressaram nas respectivas
carreiras até 12 de novembro
de 2019 (antes da publicação
da EC nº 103/2019, que alterou as regras da Previdência),
devem ser concedidas com

Integralidade e Paridade.
Como o parecer foi assinado
pelo presidente da República,
Jair Bolsonaro, ele ganhou efeito
vinculante, ou seja, deverá ser
obrigatoriamente observado por
todo o Poder Executivo Federal.
Elaborado com o auxílio de
notas técnicas de órgãos como
Ministério da Economia, Ministério da Justiça e Segurança Pública,
Polícia Federal e Polícia Rodoviária
Federal, o parecer foi consolidado

pela AGU após uma solicitação da
Federação Nacional dos Policiais
Federais (Fenapef) e do Sindicato dos Policiais Civis do Distrito
Federal (Sinpol/DF) para que o
entendimento sobre o assunto
fosse esclarecido.

UGEIRM se mobiliza
para estender conquista
a Policiais Civis gaúchos

Em reunião com o Vice-governador, Ranolfo Vieira,

a UGEIRM pediu que a PGE
(Procuradoria Geral do Estado)
se pronunciasse a respeito do
assunto. Neste mês, a PGE se
pronunciou. Em seu Parecer, a
PGE não reconhece a extensão
automática às Polícias Civis nos
estados. Porém, reconhece que
esse direito poderia ser estendido aos Policiais Civis gaúchos,
através de uma iniciativa do
Governo do Estado, por meio de
uma Lei Complementar.

Diante desse posicionamento, a UGEIRM intensificou
a mobilização para que os
Policiais Civis que ingressaram na Instituição após 2015,
também sejam contemplados
com a Paridade e a Integralidade. Para isso, é fundamental que a categoria como um
todo se mobilize, procurando
os parlamentares em suas
cidades e pressionando o
governo do estado.

Jornal da Ugeirm - Dezembro/2020

