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Manifestação reúne bravos servidores
da segurança pública em Belo Horizonte
luta é em defesa do pagamento integral no
quinto dia útil e da reposição das perdas inflacionárias. Estamos lutando contra um Governo corrupto. Em 2014, na sua campanha
para governador, Pimentel prometeu remunerar, requalificar, contratar 12 mil policiais,
mas o governo Pimentel vem sucateando a
segurança pública de Minas Gerais”, afirmou.
“Se os nossos companheiros e companheiras da segurança pública, principalmente os da ativa, não participarem das mobilizações, fica muito mais difícil arrancar do
Governador os compromissos feitos por ele.
Estamos, este deputado e as entidades de
classe, ASPRA, ASCOBOM, COPM, CSCS,
fazendo a nossa parte. A manifestação é um instrumento legítimo. Estamos cobrando o
cumprimento da
Lei. Isto é o que
nós
estamos
exigindo aqui
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SARGENTO RODRIGUES

hoje. Esta luta é de todos. Vamos continuar
firmes em defesa da nossa classe!”, completou o deputado Sargento Rodrigues.
O próximo ato será a realização de uma
audiência pública na Comissão de Segurança
Pública da Assembleia Legislativa de Minas
Gerais em data ainda a ser definida pelo deputado Sargento Rodrigues e as entidades de classe.
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Cerca de mil servidores da segurança pública, como policiais militares, civis, bombeiros e agentes penitenciários e socioeducativos, reformados, aposentados e da ativa
cobraram do Governo do Estado o retorno do
pagamento integral dos salários para o 5º dia
útil e a reposição das perdas inflacionárias, na
tarde desta quarta-feira, 13/9/2017, na Praça
da Liberdade, em Belo Horizonte, quando saíram em passeata até a Praça da Assembleia.
Na ocasião, Sargento Rodrigues lembrou
que os salários dos 157 mil servidores estaduais de Minas Gerais estão parcelados há
um ano e nove meses, pois afirmam que não
há recursos para realizar o pagamento integral, mas gastam R$100 milhões com propaganda oficial e R$900 mil com camarão GGG,
lagosta e cerveja belga.
Sargento Rodrigues também lembrou
que a Constituição da República, no artigo
37, assegura a revisão geral anual, ou seja, é
uma determinação constitucional e o Governador está descumprindo uma Lei. “Nossa
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Gestão desastrosa do PT pode levar
Polícia Civil em Minas ao colapso

Diante de denúncias de baixo efetivo,
queda de investimentos e delegacias onde
faltam até papel higiênico, o governo Pimentel foge do debate em audiência pública
O sucateamento da segurança pública
e a precariedade das delegacias de polícia
no interior de Minas foram tema da audiência pública realizada pela Comissão de
Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Para o deputado Sargento Rodrigues (PDT), presidente
da comissão e um dos solicitantes da audiência, o descaso é geral e as denúncias não
param de surgir. A chefia da polícia Civil sequer mandou um representante para discutir a situação durante a audiência.
O mesmo aconteceu com os representantes do governo. Os secretários de Planejamento, Helvécio Magalhães, e Fazenda,
José Afonso Bicalho, foram convidados para
a audiência e também não enviaram representantes ou justificativa para a ausência.
Enquanto isso, nas regiões do Vale do
Aço, Rio Doce, Mucuri, Jequitinhonha e
Norte, a situação nas delegacias atingiu limites completamente insustentáveis. Relatos revelam que faltam materiais básicos, como papel higiênico e canetas para
os servidores públicos. Além disso, o efetivo policial é insuficiente e coloca em risco
a vida dos profissionais.

“Não vamos conseguir construir uma
segurança para todos se não tivermos
um equilíbrio do aparato de justiça criminal. Se existe realmente uma deficiência financeira, só tem uma saída. Que é a mesma que a gente tem que fazer na casa da
gente. Cortar supérfluos, aprender como
equilibrar gastos, deixar tudo funcionando
e focando no que realmente precisa. Este
governo tem que cortar secretarias, cargos comissionados e salários gigantes para secretários. Não dá pra permitir que a

situação chegue num ponto como esse”,
apontou o deputado Sargento Rodrigues.
Para a delegada Andrea Vacchiano,
ex-chefe da Polícia Civil no estado, a situação está muito próxima de um colapso.
“É visível o enfraquecimento da Polícia Civil e quem vai querer uma polícia fraca?
A segurança pública do estado não deveria ser uma questão política, mas não é
o que vemos. A realidade é uma deterioração da polícia por ingerência política”,
apontou.

Governo do PT não tem dinheiro para convocar
excedentes, mas gasta milhões com propaganda oficial
Na manhã de hoje, 26/9/2017, foi realizada audiência pública, na Comissão
de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para debater a
convocação de candidatos aprovados em
concurso público da Polícia Civil, com o
objetivo de melhorar a atuação da polícia judiciária no estado de Minas Gerais,
considerando que a situação do baixo efetivo da corporação vem impactando negativamente a política estadual de segurança pública.
Entre os convidados presentes estavam o diretor do Sindicato dos Escrivães
de Polícia (Sindep-MG), Paulo Fernandes Silveira, que atribuiu a situação dos
excedentes do concurso de 2014 à falta
de prioridade do governo em segurança
pública, e o presidente do Sindicato dos
Servidores de Polícia Civil (Sindpol-MG),
Denilson Martins, que relatou o sucateamento da Polícia Civil em Minas Gerais e
afirmou que o governo estadual não entende nada de segurança e que o quadro
atual da PC soma 8.700 servidores, en-

quanto o ideal seria de 18.500.
Também compareceram o representante do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil (Sindepominas), Daniel Guimarães
Rocha, e o representante dos aprovados no concurso, José Augusto Neto, que
apontaram a fragilidade em que a Segurança Pública em Minas Gerais se encontra hoje e o quanto isso afeta a sociedade que fica desassistida, uma vez que os
servidores não conseguem trabalhar. Afirmou ainda que o grupo tem um dossiê que
aponta centenas de servidores na modalidade ad hoc, ou seja, que não seriam concursados, mas estariam atuando em delegacias por todo o Estado.
O assessor de gabinete da Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão, Carlos Calazans, atribuiu a não convocação à
questão econômica do Estado, com uma
fala nitidamente rasa, para embromar os
excedentes do concurso, fazendo inúmeros
rodeios, sem apresentar nenhuma posição
coerente sobre as promessas do governo.
Frente a isso, o deputado questionou

porque o governador não corta seis secretarias e centenas de cargos comissionados que ele criou após assumir o governo para abrigar os companheiros do PT e
porque não reduziu pela metade os 100
milhões destinados à propaganda oficial.
Calazans enrolou e fugiu de uma resposta objetiva.
Ao final, Sargento Rodrigues apresentou requerimento com pedido de providência ao governador do estado para que
sejam convocados todos os excedentes
do concurso de investigador da Polícia Civil de 2014, dada a necessidade e urgência
de preenchimento de cargos e da situação calamitosa pela qual passa a instituição, em atendimento à Lei Complementar
129/2013, além de requerimento com pedido de providência ao governador do estado e ao chefe da Polícia Civil, para que
sejam fornecidos coletes à prova de balas aos policiais civis do estado, considerando a ausência desse equipamento de
segurança na instituição, conforme determina a Lei 18.015/2009.
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Servidores denunciam calote do
Estado no pagamento de consignado

Além de atrasar e parcelar
salários, o governo de Minas
vem causando outro transtorno aos funcionários públicos
do Estado. Instituições financeiras estão negando a liberação de crédito consignado aos
servidores, alegando inadimplência da categoria. Isso porque o governo não está repassando às agências bancárias os
valores que são descontados já
na folha de pagamento. A denúncia foi feita na tarde desta
quarta-feira, 20/09, pelo deputado Sargento Rodrigues com
base nas reclamações feitas
pelos próprios servidores.
“Tenho
constantemente
viajado pelo interior do Estado
e vários servidores, entre eles
policiais militares, civis e bombeiros, reclamam que, ao fazer
empréstimo consignado com

desconto em folha, o Estado
não faz o devido repasse. Desconta no salário do servidor,
mas não repassa para os bancos”, explicou Rodrigues. O deputado solicitou uma audiência
pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para debater o assunto. O requerimento
foi aprovado nesta quarta-feira na Comissão de Administração Pública, com data ainda a
ser definida.
Sargento Rodrigues afirmou que, ao aplicar um “calote nas instituições financeiras”,
o Estado não prejudica apenas
os bancos, mas, principalmente, o servidor público, que fica desacreditado no mercado. “Essas denúncias precisam
ser debatidas. O servidor tem
sido humilhado pelo governo
do estado. As contas seguem

Guilherme Dardanhan

Governo recolhe o dinheiro do servidor, mas não repassa aos bancos. Assembleia debaterá o assunto em audiência pública

vencendo e o salário vem cada
vez mais distante do quinto dia
útil. O trabalhador fica de pés
e mãos atados, tentando alternativas para regularizar su-

as contas, mas o Estado o impede até mesmo de conseguir
empréstimos. Até onde vai esse absurdo? Isso não pode seguir assim”, disse.

O cidadão paga a conta, mas o Governo
do PT em Minas Gerais nega informações
sobre os voos do Governador

A Comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aprovou requerimento, de
autoria do deputado Sargento
Rodrigues, na tarde dessa quarta-feira, 30/8/2017, para que
sejam requisitadas informações
ao Gabinete Militar do Governador sobre os voos realizados
entre janeiro de 2015 e junho
de 2017 em aeronaves oficiais
ou fretadas pelo governo de Minas Gerais.
O requerimento solicita relação de todos os voos realizados pelas aeronaves do governo, inclusive aqueles utilizados
pelo Governador, contendo data de realização do voo, trajeto
realizado, a listagem de passageiros e o motivo da viagem.
Segundo o deputado Sargento Rodrigues, já foram realizados diversos pedidos de infor-

mações via governo do Estado,
baseados na Lei 12.527/2011,
que é a lei de acesso à informação, ou seja, aquela lei que
determina a transparência dos
atos praticados no âmbito da
administração pública, suas autarquias e fundações. No entanto, nenhum dos requerimentos
são respondidos pelo Governa-

dor. O chefe do Gabinete Militar do Governador responde da
seguinte forma evasiva à nossa
solicitação: “essa matéria não
pode ser respondida devido à
segurança do governador”. Pasmem! Os voos já foram realizados, então não há de se falar em
segurança. Este é um requerimento muito importante, disse

Sargento Rodrigues.
Ainda segundo Rodrigues,
o Governador, logo que assumiu o cargo, afirmou que havia um deficit de R$7 bilhões,
mas criou três secretarias e
centenas de cargos comissionados. De acordo com dados
do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), o governo anterior gastou,
em 2014, R$138 mil com fretamentos de jatos, o que é um
absurdo. Já no primeiro ano
de governo, em 2015, Fernando Pimentel gastou R$850 mil
com fretamentos pela mesma
empresa, Líder Táxi Aéreo. Logo em seguida, em 2016, gastou mais de R$1 milhão e, este
ano, até junho, R$589mil. “Este é um governo mentiroso, irresponsável e que não gosta
de transparência”, destacou
Sargento Rodrigues.

CARTA COMPROMISSO

Principais propostas do Governador Fernando Pimentel
para sucatear a Segurança Pública em Minas Gerais
1 - O Governo do Estado prepara, nos bastidores, um pacote de maldades. Entre essas, pretende acabar com os benefícios da aposentadoria implementadas pela Lei Complementar
109/2009 e também, enviar projeto de lei para instituir a cobrança previdenciária das pensionistas, além de aumentar a contribuição previdenciária de 11% para 14% de todos os integrantes
da PM e do BM.
2 - Acabou com a política salarial, desvalorizando os profissionais da segurança pública. Há quase 2 anos vem parcelando os
salários dos servidores e, ao mesmo tempo, vem enrolando as
entidades de classe.
3 - As promoções foram prejudicadas. O Decreto 47.248, de 06
de setembro de 2017, do Governador Fernando Pimentel, alterou a distribuição do efetivo dos postos e graduações da Polícia
Militar para os anos de 2017 a 2019, privilegiando a promoção
de oficias superiores em detrimento da promoção de praças.
4 - Não aumentou o efetivo, mas fez a promessa durante a campanha de aumentar em 12 mil servidores, como prometido,
além de dificultar as transferências, como forma de punição aos
militares. No episódio de 10 de julho de 2017, no Município de
Santa Margarida, em que uma quadrilha assaltou duas agências
bancárias e vitimou o vigilante Leonardo José Mendes e o Cabo
Marcos Marques da Silva, SOMENTE 2 Policiais Militares estavam
escalados no turno de serviço. O baixo efetivo aumenta o risco
de vida durante o enfrentamento do crime.
5 - Não implementou a Faculdade Tiradentes, que promoveria a
formação superior do efetivo militar do Estado.
6 - Acabou com o PROMORAR MILITAR. Encerrou o programa de empréstimo para
aquisição da casa própria, para os policiais e bombeiros militares – PROMORAR – e não implementou nenhum
outro programa de financiamento da
casa própria facilitada para os servidores da segurança pública. No Governo
anterior, 6.000 policiais e
bombeiros militares foram beneficiados com
o programa.
7 - Retirou recursos da
Segurança Pública. Diminuiu o repasse de

recursos para a área do custeio da PMMG em mais de R$223 milhões, do CBMMG em mais de R$25 milhões e da Polícia Civil em
mais de R$61 milhões. Já para o investimento, Pimentel reduziu
mais de R$44 milhões para a PMMG, mais de R$4 milhões para o
CBMMG e mais de R$60 milhões para a Polícia Civil. A dependência das prefeituras e do setor privado aumentou mais ainda.
8 - Não implantou a “força-tarefa” para apurar os crimes contra os
profissionais da segurança pública, sendo que, em 2014, 07 policiais morreram em serviço ou em razão da atividade, em 2015,
foram 13 servidores da segurança pública que foram mortos e,
neste ano de 2017, até o mês de setembro, o número de mortes já chegou a 11. Com a falta de efetivo e retirada de recursos,
quem sofre o impacto direto é quem está na ponta da linha.
9 - Nos dois primeiros anos de mandato do Governador Fernando Pimentel, houve uma queda de 30% no valor do custeio/investimento do HPM, bem como, houve uma redução drástica no
repasse do Estado ao IPSM, sendo que a previsão orçamentária
para a rede orgânica, em 2015, era de 60 milhões, mas foi repassado apenas 41 milhões para custeio do HPM, Centro Odontológico, Junta Central e todos os NAIS do Estado, fato este agravado
pela redução dos convênios nas cidades do interior, que prejudica o atendimento médico aos militares, familiares e pensionistas.
10 - Além de parcelar os salários há quase 2 anos, o Governo do
PT e o Comando-Geral da PM vêm perseguindo os servidores
que estão lutando por melhores salários. A Cúpula está ganhando acima do teto, que é de R$30.500,00, por isso não têm nenhum interesse em lutar por melhores salários para a tropa, que
já amarga uma perda salarial de 20% segundo o IPEA.
11 - Não houve a implantação do presídio militar.
12 - Seus líderes do PT na Assembleia Legislativa pregam, abertamente, a desmilitarização da Polícia Militar, chegando ao absurdo do Deputado Rogério Correia, do PT, afirmar, em Audiência Pública na Comissão de Direitos Humanos, realizada em 20
de setembro de 2017, que a PMMG é “exterminadora de jovens
negros da periferia”.
13 - O Governo vem sucateando as forças de segurança pública
em todo o Estado, principalmente no interior. Quartéis, delegacias, presídios. Situação agravada com coletes e munições vencidas, viaturas em péssimo estado, falta de radiocomunicadores
e o baixo efetivo tem exposto nossos servidores a um alto grau
de risco, aumentando a letalidade dos servidores da segurança
pública.
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