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ADEPOLC-MG E SINDEPOMINAS PRESENTES NA 1º REUNIÃO DO CONES DE 2013
O Comitê de Negociação
Sindical (CONES) realizou sua
primeira reunião ordinária de
2013, no dia 26 de março, na
Cidade Administrativa Presidente
Tancredo Neves.
O
CONES
têm
por
finalidade formalizar o espaço
sistemático e permanente de
negociação entre o Governo do
Estado e as entidades de classe
representativas dos servidores
públicos civis do Poder Executivo,
nos assuntos afetos à gestão dos
recursos
humanos
da
administração pública estadual.
Com a finalidade de
discutir a pauta para esse ano, em
nome da Adepolc-MG e do
Sindepominas, compareceu à

reunião o Dr. Nelson Henrique
Queiroz Garofolo (1º diretor
jurídico da Adepolc-MG e 2º
tesoureiro do Sindepominas).
Ficou definida a pauta
para 2013 da seguinte forma:
CARREIRAS
-revisão dos planos de carreiras,
diminuição do interstício nas
progressões e promoções;
-reestruturação de Carreiras;
-repasse do valor de reajuste no
salário mínimo/base, nível 1, grau
1 para Nível Fundamental, com
incidência no restante da tabela de
cada cargo;
-novo decreto de promoção por
escolaridade;
-rever
critérios
para

reposicionamento na
carreira,
promoção e progressão;
-pontos críticos de Carreiras
(acelerador e outros);
-aposentadoria
especial
para
carreiras que exercem atividades
de risco e insalubres.
POLÍTICA REMUNERATÓRIA
-revisão
da
Política
Remuneratória;
-reajuste geral na data base
estabelecida pela Lei de política
Remuneratória.
IPSEMG
-desconto da Assistência Saúde
(IPSEMG) no 13º salário dos
servidores;
-FUNPEMG.

LEI ORGÂNICA
Conforme
anunciado
antes, o Governo não conseguiu
cumprir o prazo pactuado com as
Entidades de Classe da PCMG
que seria a remessa do PLC
23/2011 à ALMG até o dia
15/04/13. Novo prazo está sendo
divulgado, desta vez para dia
05/05/13. Está sendo dito nos
bastidores que entidades ligadas
aos militares estão pressionando

para a rejeição de algumas
anunciadas
vantagens
ou
progressos em nossa carreira
policial civil. De outro lado, as
Entidades classistas da PCMG
também estão com a paciência no
limite e não admitirão esse tipo de
intromissão. Sempre que há
projetos de leis favoráveis aos
militares, agimos com ética e não
discutimos as vantagens a esse

setor concedidas, especialmente,
pela atuação de seu Deputado. Da
mesma forma, as Entidades
estarão
vigilantes
para
mobilizarmos, se preciso for, todos
os colegas em prol da exigência
do que o Governo prometeu
durante as negociações que
suspenderam
o
histórico
“Movimento pela estrita legalidade
e humanização na Polícia Civil”.

PEC 37 E A DIFERENÇA DE COMPROMETIMENTO
Assistimos
todos,
o
comprometimento
oficial
dos
chefes do Ministério Público
brasileiro e suas associações em
defesa de sua posição contrária à
PEC 37, investindo pesadamente
recursos de toda ordem, inclusive,
com comercial em horário nobre
da Rede Globo. De outro lado,
vimos, Brasil afora, uma luta dura

apenas
das
associações
e
sindicatos dos Delegados em prol
de uma valorização da Polícia Civil
(e Federal) Brasileira. Deu-nos a
impressão de que na Polícia Civil
está tudo bem e que algumas
carreiras não se importam com a
ameaça que paira contra a
Instituição.
Não
perceberam
esses, que o MP ao avançar sobre

a competência das Polícias Civil e
Federal, carrega consigo a PM e a
PRF para serem seus braços
operacionais
investigativos
e
repressivos. Com esse nível de
maturidade e comprometimento,
ninguém arrisca a dizer o que nos
espera. Será a “Minas-Caixa 2”?

Os
policiais,
civis
aposentados
antes
da
Lei
Complementar 113/2010, que
estavam posicionados no último
nível
hierárquico
de
suas
carreiras,
até
aqui
foram

GRAU “B”
esquecidos
e
aguardam
o
cumprimento da promessa do
Governo de reparar essa grande
injustiça, que lhes causa prejuízo
financeiro, de modo a elevá-los ao
Grau B, agora existente em

decorrência da citada lei. A
ADEPOLC,
assim
como
o
SINDEPOMINAS, está atenta para
essa questão e confia que a tão
esperada justiça será feita.

ENCONTRO COM OS APOSENTADOS + PALESTRA
Será feita na Adepolc-MG,
tema “terapias alternativas e
em Juiz de Fora, por iniciativa
às 16 horas do dia 07/05/2013,
medicina de floral”. Após, teremos
elogiável do nosso colega, Dr.
uma palestra pelo Dr. Sebastião
o primeiro (de outros tantos)
José Francisco Chinelato, que dá
Luiz Rodrigues Moreira, nosso
encontros
mensais
de
esse exemplo de amor à PC e aos
novo conveniado, que abordará o
aposentados, tal como já ocorre
seus companheiros.
O MENOR INFRATOR DE VOLTA AO DEBATE
O jornal O Globo (edição
Dali se extrai: “Já passou
parece haver uma solução única,
13/04/2013, página 18), em
da
hora
de
um
debate
mas um conjunto de medidas,
“Opinião”, a propósito de mais um
consequente do assunto. Não
como reduzir para 16 anos o limite
assassinato praticado por um
faltam alternativas técnicas de
da idade penal, junto com uma
jovem, que viria a completar 18
reformas do ECA – que alguns
reforma profunda do sistema
anos três dias após o fato, trouxe
querem tornar intocável, incluindoprisional para jovens.”
à discussão o Estatuto da Criança
o entre os direitos individuais
E você, o que acha disso?
e do Adolescente (ECA).
pétreos da Constituição. Não

NOVO CONVÊNIO
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO,
MESTRADO E DOUTORADO NO
EXTERIOR
A Adepolc-MG firmou convênio
com o Escola Superior de
Justiça (ESJUS)

CADASTRO DO ASSOCIADO
A
Adepolc-MG
tem
insistido com os associados,
diante da necessidade de o
respectivo
endereço,
para
remessa de correspondência,
estar atualizado.

Estão
faltosos,
por
exemplo, os seguintes colegas:
*Dr. João Maluf Franco
*Dr. José Gontijo dos Santos
*Dr. Edson Vieira da Silva Filho

CALENDÁRIO DA COLÔNIA DE FÉRIAS DE ITAOCA – ES.
DE ABRIL A JULHO DE 2013

DIAS DO PERÍODO
01/04 a 27/05
DIAS DO PERÍODO
29/05 a 02/06
04 a 29
DIAS DO PERÍODO
01 a 04
06 a 13
15 a 22
24 a 31

ABRIL - MAIO / 2013
TEMPORADA
BAIXA
JUNHO / 2013
TEMPORADA
ALTA
BAIXA
JULHO / 2013
TEMPORADA
BAIXA
ALTA
ALTA
ALTA

DIAS
DIÁRIAS
DIAS
5
DIÁRIAS
DIAS
DIÁRIAS
8
8
8
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