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Palavra do Presidente
Caras e caros colegas, o ano de 2020 se mostrou desafiador de uma maneira inimaginável. A pandemia causada pelo Covid-19 mexeu com toda a sociedade, afetando
diretamente os profissionais que atuam em serviços essenciais, como a saúde e a segurança pública. Além de
mudar a rotina – fechando empresas, comércios, áreas
de lazer, entre tantas outras atividades – a chegada do
novo coronavírus fez pesar ainda mais os longos anos de
abandono da Polícia Civil paulista pelo governo do estado
de São Paulo.
Ainda no início da crise, os policiais civis se viram sem
equipamentos de proteção individual, como máscaras,
luvas e álcool em gel. Foram muitos os relatos de colegas delegados comprando itens de higiene para as delegacias. Diante do elevado risco de contaminação, dada a
natureza das atividades, nossa diretoria capitaneou junto
aos empresários paulistas uma campanha para doação
de álcool em gel e máscaras de proteção.
A atuação da entidade não parou por aí. Para acompanhar de perto a situação, buscar apoio junto ao governo
e estruturar ações, criamos um canal de apoio para que
os delegados pudessem relatar suas dificuldades. Toda a
diretoria se empenhou, em diferentes iniciativas, para garantir que os policiais civis paulistas tivessem condições
dignas de trabalho durante a pandemia, em um esforço
incansável e diuturno.
Atuação constante e também incansável foi a que tivemos no final de 2019 e início de 2020 com a reforma
da Previdência estadual. O texto inicial, proposto pelo governo do estado, previa a redução do valor de proventos
de aposentadoria e a incerteza em relação à garantia dos
direitos adquiridos.
A proposta, em linhas gerais, se apresentou mais rigorosa do que a reforma federal. A severidade da PEC e a
falta de abertura do governo para dialogar sobre a proposta nos exigiu enorme esforço para buscar medidas
que pudessem reduzir os danos da reforma para os policiais civis paulistas.

Após alguns meses de mobilização quase diária de
nossa diretoria na Alesp, a reforma da Previdência foi
aprovada em 03 de março. O texto final incluiu diversos
pleitos da ADPESP, que representaram importantes avanços em relação à proposta original. Entretanto, cientes de
alguns pontos ainda danosos, em abril deste ano, nossa
entidade ajuizou ação questionando a majoração da alíquota da Previdência, após estudo minucioso realizado
pelo Departamento Jurídico da ADPESP. Cabe aqui ressaltar que o Departamento Jurídico passou por reformulação, passando a vigorar, em janeiro deste ano, um novo
modelo de atuação que contempla – além do atendimento na sede – 16 pontos de atendimento espalhados pelo
interior do estado.
Embora diante de uma enorme dificuldade, como a
pandemia do Covid-19, nossa diretoria mantém firme seu
compromisso de reforçar e ampliar os serviços prestados aos delegados associados. Entendemos a necessidade, ainda maior em um momento como esse, de uma
entidade de classe fortalecida, que possa amparar seus
associados em tudo o que for possível para, juntos, vencermos esta fase!
Gustavo Mesquita Galvão Bueno
Presidente da ADPESP
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Jurídico em Ação

DEPARTAMENTO JURÍDICO DA ADPESP AMPLIA
ATUAÇÃO NO INTERIOR
Em vigor desde janeiro deste ano, o novo modelo de
e dependentes dos delegados associados, desde que até
gestão do Departamento Jurídico da ADPESP foi am21 anos e dependentes economicamente, também recepliado para o interior. Além do atendimento presencial
berão atendimento. Confira os contatos para atendimenna sede, os associados dispõem agora de 16 escritórios,
to no interior:
distribuídos em diferentes regiões
do estado. O atendimento no interior
Araraquara
Bauru
deve ser feito mediante agendamenDra. Lourdes Carvalho
Dr. Nelson Martelozo Júnior
to. Com o novo modelo, os cônjuges
Telefone: (16) 3397-9080
Telefone: (14) 3227-3036

Araçatuba

Campinas

Jales

Dr. Carlos Alberto Celoni

Dra. Sheila Adriana Sousa Santos

Dr. Alex Donizeth de Matos

Telefone: (18) 3608-5349

Telefone: (19) 2121-1902

Telefone: (17) 3632-6451

Marília

Piracicaba

Presidente Prudente

Dra. Keythian Fernandes Dias Pinheiro

Dr. Bruno Cesar Silva Conti

Dr. Roberto Gilberti Stringheta

Telefone: (14)3454-2177

Telefone: (19) 3402-8287

Telefone: (18) 3908-3158

Ribeirão Preto

Santos

São José do Rio Preto

Dr. Ricardo Ibelli

Dr. Gustavo Tourrucôo Alves

Dr. Heitor Rodrigues de Lima

Telefones: (16) 3967-2288

Telefone: (13) 3221-7535

Telefone: (17)3353-9861

São José dos Campos

Sorocaba

Registro

Dr. Marcelo Kajiura Pereira

Dr Evaldo Viedma da Silva

Dra. Maria Luiza Gonçalves

Telefone: (12) 3308-9042

Telefone: (15) 3021-7144

Telefone: (13) 3844-3466

Mogi das Cruzes

São Sebastião

Dra. Patricia Daniel da Silva

Dra. Mirela Cristina Ramos do Rego Vieira

Telefone: (11) 4728-2090

Telefone: (12) 3892-3216

ADPJ NA LICENÇA-SAÚDE: PLEITO COLETIVO DA
ADPESP É RECONHECIDO
O Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo Departamento Jurídico da ADPESP, e que pleiteou o reconhecimento do direito de recebimento do ADPJ durante o período de licença-saúde, foi reconhecido pelo juiz da
8ª Vara da Fazenda Pública. O mandado foi proposto em 21 de fevereiro de 2019, e a decisão foi confirmada pela
11ª Câmara de Direito Público do TJ-SP.
Tal decisão favorece os associados que, eventualmente, tiverem que se afastar de suas atividades por motivo
de saúde, uma vez que não mais poderão sofrer os descontos em seus holerites, que, até então, apenas eram
reavidos através de ações judiciais individuais. Cabe ressaltar que a decisão abrange todos os associados da
ADPESP que estejam nos quadros associativos desde a precitada data. Em caso de dúvida, entre em contato
com o Departamento Jurídico da ADPESP pelo e-mail juridico@adpesp.com.br.
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ASSOCIADOS ADPESP TÊM UMA AMPLA GAMA DE
AÇÕES JURÍDICAS DISPONÍVEIS
O Departamento Jurídico da ADPESP esta estruturado para atender aos associados, realizando defesa ou propondo
ações judiciais nas áreas cível, criminal, administrativo disciplinar e ações contra a Fazenda Estadual (FESP). Para mais
informações, entre em contato com o Departamento Jurídico da ADPESP pelo e-mail juridico@adpesp.com.br.

ATÉ 5 ANOS DE CARREIRA
Ação de insalubridade (período da Academia)
Ação reconhecimento de tempo da OAB para fins de quinquênio
Ação de restituição do IR descontado sobre o auxílio alimentação

MAIS DE 20 ANOS DE CARREIRA
Mandado de segurança para promoção
Mandado de segurança para gozo de férias e recebimento de 1/3
Cobrança de 1/3 de férias

Ação para exclusão do IAMSPE

Ação redutor constitucional c/c desmembramento de holerite –
Professor Acadepol

Mandado de segurança GAT

Ação declaratória ou mandado de segurança aposentadoria

Ação para não incidência do teto - GAT

Ação declaratória ou mandado de segurança manutenção
da classe

Ação de cobrança GAT
Indenização por mais de dois acúmulos GAT
Alteração de regime de previdência
Ação de cobrança ADPJ licença saúde
Ação para manutenção de regime de Previdência mais benéfico

MAIS DE 5 ANOS DE CARREIRA

Ação de restabelecimento de incorporação
Ação de restituição do IR descontado sobre o auxílio alimentação
Ação para não incidência do teto - bônus
Ação para exclusão do IAMSPE
Ação de cobrança ADPJ licença saúde
Ação para não incidência do teto – GAT

Mandado de segurança GAT

Mandado de segurança GAT

Ação para não incidência do teto - GAT

Ação de cobrança GAT

Ação de cobrança GAT

Indenização por mais de dois acúmulos de GAT

Indenização por mais de dois acúmulos de GAT
Ação redutor constitucional c/c desmembramento de holerite –
Professor Acadepol

APOSENTADOS
Ação reversão de aposentadoria

Ação de restabelecimento de incorporação

Ação manutenção da classe

Ação de restituição do IR descontado sobre o auxílio alimentação

Ação para indenização de férias

Ação para não incidência do teto – bônus

Ação para indenização de licença-prêmio

Cobrança de 1/3 de férias

Ação ADPJ (retroativo)

Ação para exclusão do IAMSPE

Ação para exclusão do IAMSPE

Ação de cobrança ADPJ licença saúde

Ação de isenção total de contribuição previdenciária aos portadores de doenças graves

ADPESP INGRESSA COM AÇÃO JUDICIAL CONTRA A
LEI N° 173/2020
A ADPESP ajuizou, em 02 de junho, uma ação contra o ato do Conselho da Polícia Civil que suspendeu as promoções dos
Delegados e demais carreiras da instituição, em razão direta dos efeitos da Lei n° 173/2020. A norma exige o congelamento
salarial até o final de 2021, impede promoções e suspende a contagem deste tempo trabalhado para agregação de efeito
aquisitivo nos adicionais de tempo de serviço. O Departamento Jurídico da ADPESP seguirá atento, acompanhando a ação e
mantendo os associados informados.
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Foto: Divulgação ADPESP

LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE

PRESIDENTE DA ADPESP SE
REÚNE COM DELEGADO GERAL

Foto: Larryson Borges

O presidente da ADPESP, Gustavo Mesquita, se
reuniu com o delegado geral da Polícia Civil, Ruy Ferraz Fontes, para debater diferentes assuntos, como
iniciativas para proteger, preservar e amparar os policiais civis que estão na linha de frente neste período
de crise do Covid-19. Dentre as medidas discutidas,
estavam a ampliação da Delegacia Eletrônica, e a
possibilidade de o governo editar um decreto determinando que toda a morte de policial civil diagnosticado
com o Covid-19 seja, presumidamente, considerada
como morte em decorrência de serviço – medida que
impactaria beneficamente na pensão deixada pelo
policial. A reunião aconteceu em 13 de abril.

A nova Lei de Abuso de Autoridade foi tema da
palestra de fevereiro, realizada pela Acadpesp em
conjunto com a ADPESP e com o apoio da Conferência Nacional das Guardas Municipais do Brasil
(CONGM). O delegado de polícia e professor da
Acadepol, Marcelo de Lima Lessa, palestrou sobre
as alterações da norma e tirou dúvidas dos participantes, abordando aspectos como a legitimidade
de ação do guarda civil municipal no contexto da
segurança pública brasileira e as inovações da nova
Lei. A íntegra da palestra, bem como as principais
dúvidas, estão disponíveis no canal da ADPESP no
Youtube, acesse www youtube.com.br/adpesp.

ADPESP MANIFESTA APOIO AO DELEGADO DOMINGOS PAULO NETO
A ADPESP manifestou seu apoio ao delegado Domingos Paulo Neto, exonerado do cargo de diretor do Departamento
de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Durante toda larga trajetória profissional dentro da Instituição, Domingos
Paulo Neto sempre teve sua atuação pautada pela ética, competência e seriedade.
A Associação também repudiou as prováveis motivações políticas do ato – publicado no Diário Oficial do Estado em
20 de março. A ADPESP entende que mudanças desse tipo desnudam a intolerância do governo, em face de posições
legítimas e democráticas de quem apenas pretende preservar seu sagrado direito de assumir posições que entende
Data: 08/06/2020
Peça: Anúncio Jornal
Designer: Pedro Henrique Ribeiro
genuínas
leais aos
seus
Cliente: Icatu e
Seguros
Dimensões:
29,7 x 7 cm pares.
Contato: 21 2512.4948 (r: 207)
Job: MKT3364

CIANO

MAGENTA

AMARELO

PRETO

O seguro de vida é um produto que une flexibilidade e proteção,
ideal para você que deseja coberturas completas e serviços de
assistência funeral especializados para garantir todo suporte
necessário à sua família.

SEGURO DE VIDA ADPESP
Garantia para você e para sua família

Para maiores informações,
entre em contato com:
Arseg Corretora de Seguros
(11) 3331-7272

SAC Seguros e Previdência: 0800 286 0110. SAC Capitalização: 0800 286 0109. Ouvidoria: 0800 286 0047, de 2ª a 6ª, das 8h às 18h, exceto feriados .
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ADPESP ACOMPANHA POSSE DA
NOVA DIRETORIA DO SINDIPOLF-SP

No final de maio, em visita ao interior do estado, o governador João Doria afirmou que a Polícia Federal deve
ser um órgão absolutamente técnico, independente e
sem vinculações políticas. Apesar de correta, a declaração parece desconsiderar o fato de que a Polícia Civil
paulista, assim como a PF, possui natureza de polícia
judiciária, exercendo funções análogas, de acordo com
as atribuições previstas na Constituição Federal. Assim, causa-nos espanto que o mandatário não aplique
à polícia judiciária do estado que comanda os mesmos
ideais que ele advoga à polícia judiciária da União.

O tesoureiro geral da ADPESP, Rodrigo Lacordia, esteve
presente na cerimônia de posse da nova diretoria do Sindicato dos Policiais Federais de São Paulo (Sindipolf-SP).
“A presidente eleita, Susanna do Val Moore, é uma grande
amiga, pela qual tenho muito respeito e admiração. Tenho a certeza de que ela desenvolverá um excelente trabalho à frente do Sindpolf-SP”, disse Lacordia. A cerimônia aconteceu em 13 de março, na sede Superintendência
da Polícia Federal.

DIRETOR DA ADPESP PARTICIPA
DE REUNIÃO DE COMISSÃO NA
OAB/SP
O secretário-geral da ADPESP, Fernando David,
participou, no dia 6 de março, de uma reunião da Comissão Especial de Processo Penal da OAB/SP. O encontro teve como tema de debate Pacote Anticrime e
Investigação Defensiva. Gonçalves pontuou o papel
do delegado como filtro garantista da investigação
democrática. Os participantes também puderam tirar
dúvidas ao final da palestra.

Foto: Divulgação ADPESP

AO GOVERNO, FALTA COERÊNCIA
ENTRE DISCURSO E AÇÃO

DIRETORES DA ADPESP SE ENCONTRAM COM DIRETOR DO DAP

Foto: Divulgação ADPESP

Em janeiro, a diretoria da ADPESP esteve reunida com
o diretor do Departamento de Administração e Planejamento da Polícia Civil (DAP), Gilson Cézar Pereira da
Silveira. Participaram do encontro o presidente Gustavo
Mesquita Galvão Bueno, o secretário geral Fernando David de Melo Gonçalves e o tesoureiro geral Rodrigo Lacordia. Na reunião, a diretoria da Associação compartilhou
informações e alinhou estratégias em temas de grande
importância para a instituição.

O presidente e o secretário geral da ADPESP, Gustavo Mesquita
e Fernando David, foram recebidos pelo presidente da OAB/SP, Caio
Augusto Silva dos Santos, para prosseguir o processo de estreitamento entre as carreiras e buscar apoio em questões de relevância
para os delegados do estado. Entre os pontos tratados, estavam a reforma previdenciária, penúria salarial e a dispensa do exame da OAB
para delegados de Polícia aposentados. A reunião, realizada em 20
de janeiro, também contou com o Departamento Jurídico da ADPESP.
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DIRETORIA DA ADPESP SE REÚNE
COM PRESIDENTE DA OAB/SP

Giro ADPESP

ADPESP PARTICIPA DE REUNIÃO DA
SENASP, EM BRASÍLIA

ADPESP MARCA PRESENÇA
NA 2ª EDIÇÃO DO IACC

A diretoria da ADPESP participou, junto a outros integrantes da
ADPJ, de uma reunião na Secretaria Nacional de Segurança Pública
(SENASP), para tratar diferentes assuntos com o secretário da pasta, general Guilherme Cals Theophilo. O tema central foi a aprovação da Lei das Polícias Judiciárias. “Essa medida certamente será
refletida de maneira positiva na segurança pública nacional”, defendeu o presidente da ADPESP, Gustavo Mesquita. Ele e o secretário geral da Associação, Fernando David, também foram recebidos
pelo diretor de Ensino e Estatística (DEE) da SENASP, e idealizador
do Programa de Fortalecimento Polícias Judiciárias (PFPJ), delegado federal Jorge Pontes. A reunião foi em fevereiro deste ano.

A 2ª edição do Fórum Nacional de Inteligência Aplicada para a Criminalidade
(IACC) reuniu profissionais para debater
os desafios e oportunidades na área da
segurança pública. O evento teve diversas
participações e colaborações da ADPESP.
O presidente, Gustavo Mesquita, foi o mediador do painel Organizações Criminosas
que tratou da aplicação da inteligência no
combate à criminalidade. O diretor suplente de Relações Institucionais da ADPESP,
Francisco Sannini Neto, palestrou no painel
Desafios para o Enfrentamento da Corrupção e falou sobre a experiência de atuar no
primeiro Setor Especializado de Combate
à Corrupção, Crime Organizado e Lavagem
de Dinheiro (SECCOLD) do estado.
O IACC contou ainda com uma palestra
do secretário Nacional de Segurança Pública, general Guilherme Cals Theophilo, que
participou do painel Lei Orgânica e Constituição Federal e traçou um panorama da
atual Segurança Pública nacional, abordando a Lei orgânica nacional das polícias judiciárias. No mesmo painel, o governador
do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, abordou
a criação do Departamento-Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à
Lavagem de Dinheiro.
O encontro teve outras participações
importantes, como a do delegado Higor
Vinicius Nogueira Jorge, que realizou o lançamento oficial da coleção literária Investigação Criminal Tecnológica. O Fórum IACC
foi realizado em novembro de 2019.

Foto: Divulgação ADPESP

DEPUTADOS VISITAM ADPESP
A ADPESP recebeu, em 7 de fevereiro, a visita do deputado federal
Guiga Peixoto (PSL), que conversou com o presidente da ADPESP,
Gustavo Mesquita, sobre os baixos salários da Polícia Civil paulista.
Mesquita salientou que diversos profissionais deixam a carreira em
busca de salários melhores em outras instituições. Já o deputado
estadual Sargento Neri (Avante) esteve em reunião na ADPESP em
20 de fevereiro, reafirmando seu apoio às causas da Polícia Civil. A
ADPESP é uma entidade séria e que trabalha com responsabilidade,
e, por isso, tem o meu respeito”, disse o deputado.

Foto: Divulgação ADPESP

ADPESP RECEBE VISITA DE GRUPO
DE REMANESCENTES
A diretoria da ADPESP recebeu uma comissão representante de
remanescentes dos concursos de 2017, para cinco carreiras da Polícia Civil: agente policial, agente de telecomunicações, auxiliar de
papiloscopista, papiloscopistas e investigadores. Na visita, o grupo
entregou um ofício acerca da necessidade de nomeação dos remanescentes e pediu o apoio da Associação. O presidente da ADPESP
disse considerar o pleito fundamental e acrescentou que “toda luta
que vise recompor os quadros e fortalecer a Polícia Civil terá o
apoio da ADPESP”.
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COVID-19: ADPESP ATUA PARA QUE POLICIAIS CIVIS
TENHAM CONDIÇÕES DIGNAS DE TRABALHO
Foto: Divulgação ADPESP
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Foto: Divulgação ADPESP

A pandemia causada pelo novo coronavírus mudou a rotina de todos, em especial a dos policiais civis. Considerada como serviço essencial, a atividade policial
não parou um momento sequer durante a quarentena. Mas tão essencial quanto
os serviços prestados à população é garantir que os policiais civis paulistas tenham condições dignas de trabalho, sobretudo em um momento de crise como a
do Covid-19. Esse foi o propósito que norteou a atuação da ADPESP desde o início
da quarentena decretada pelo governo do estado.
A primeira medida adotada pela Associação foi solicitar à Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-SP) providências específicas de proteção aos policiais civis, como o contingenciamento dos serviços prestados pela Polícia Civil;
reforço e orientação à população para realização de Boletim de Ocorrência Online;
suspensão de todas as aulas na Acadepol, entre outras. Em seguida, a ADPESP
criou um canal de apoio para que os delegados pudessem relatar as dificuldades
durante a pandemia.
“Os policiais civis, assim como os profissionais da saúde, seguem exercendo
suas funções em contato direto com o público em geral, estando altamente expostos à contaminação”, disse Gustavo Mesquita Galvão Bueno, presidente da
ADPESP, ao solicitar à SSP a antecipação da campanha de vacinação contra gripe.
“Sabemos que a vacina para a gripe não imuniza contra o Covid-19, mas tem
especial importância na questão do diagnóstico do vírus, ao excluir a possibilidade de contaminação pela gripe comum”, esclareceu. No ofício, além de pleitear
que os profissionais da segurança sejam incluídos nessa primeira fase da campanha, a ADPESP sugeriu, avaliando-se a viabilidade, que fossem designadas equipes de profissionais da saúde para vacinação nas próprias unidades policiais. O
pleito foi contemplado pelo governo, que antecipou o início da vacina contra a
gripe para os policiais da segurança pública.

Foto: Divulgação ADPESP

ADPESP mobiliza campanha para doação de álcool em gel aos policiais civis do estado

Matéria de Capa

DOAÇÕES EM NÚMEROS:

Trabalho Insenso

O diretor de Relações Institucionais da ADPESP, Dario Nassif,
capitaneou uma campanha junto ao empresariado paulista para
doação de álcool em gel e máscaras de proteção. No total, foram
angariados cerca de 300kg de álcool em gel, quatro mil máscaras
de álcool em gel
de tecido e 500 viseiras de acetato. Ainda na esteira das ações
de proteção aos policiais civis, a ADPESP também solicitou à Delegacia Geral da Polícia Civil um plano de contingência para os
policiais civis e a adoção de medidas mais drásticas em relação
máscaras de tecido
aos atendimentos realizados em Delegacias em todo o estado.
Em reunião com o delegado geral, o presidente da Associação sugeriu que o governador editasse um decreto determinando
que toda a morte de policial civil diagnosticado com o Covid-19
viseiras de acetato
seja, presumidamente, considerada como morte em decorrência
de serviço – medida que impactaria beneficamente na pensão
deixada pelo policial. A ADPESP defendeu ainda a restrição do
atendimento ao público em delegacias ao mínimo possível, permitindo registro presencial apenas de crimes graves
e flagrantes. A Associação também solicitou ao governador do estado a suspensão da aplicação da nova alíquota
previdenciária para policiais e profissionais da saúde. O pleito defendido busca alcançar os profissionais que estão
expostos 24h por dia, sete dias na semana, ao Covid-19.

300 KG
4 MIL
500

Testagem em Massa
Em meados de maio, com o número de casos aumentando em todo o estado, o governo anunciou o início da testagem
em massa para o Covid-19 em policiais militares. Diante do tratamento desigual, a ADPESP exigiu isonomia para todos
os profissionais da segurança pública – citando, inclusive, o ofício protocolado em abril com a solicitação de prioridade
nos testes para forças da saúde e segurança. “Os policiais civis continuam exercendo suas funções normalmente. Estão na linha de frente da segurança e expostos ao risco de contágio. Não há motivo para não serem priorizados neste
momento”, defendeu o presidente da ADPESP.
“A pandemia expôs ainda mais a falta de infraestrutura da Polícia Civil, que sofre há 20 anos com o descaso dos
governantes. Mas a ADPESP seguirá trabalhando diuturnamente para que os policiais civis tenham condições dignas

Foto: Divulgação ADPESP

AÇÕES ESPECIAIS PARA OS POLICIAIS CIVIS
No início da pandemia, com o objetivo de orientar, assessorar e
apoiar os delegados de polícia, a ADPESP criou canais especiais de
comunicação, para que fossem compartilhadas suas dificuldades,
solicitações e dúvidas.
A Associação também lançou um Guia de Diretrizes de Saúde para
Policiais Civis, a fim de contribuir com a rotina de trabalho dos policiais durante a pandemia do Covid-19. Além de informações sobre
o novo coronavírus, quadro comparativo de sintomas das doenças
respiratórias mais comuns, e dicas gerais de prevenção, o guia conta
com orientações específicas para os policiais.
A diretoria da Associação se mantém de prontidão para solucionar
todas as questões ou encetar gestões junto aos órgãos competentes,
a fim de que os colegas continuem exercendo suas funções com o
mínimo de segurança e dignidade.
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Matéria de Capa

VEJA AS PRINCIPAIS AÇÕES DA
ADPESP DURANTE A PANDEMIA
16/03
Solicitação à SSP de providências específicas para
os policiais

21/03
Criação de um canal de apoio

23/03
Mobilização conjunta com empresários para doação de álcool em gel e máscaras

24/03
Pedido para antecipação da campanha de vacinação contra gripe para forças de segurança

de trabalho durante a crise do Covid-19. Ainda não sabemos
como serão os próximos meses, mas estaremos incansavelmente lutando pelos policiais civis do estado de São Paulo”, pontuou Gustavo Mesquita.
#PCSPNÃOPARANUNCA
A Polícia Civil não para nunca, segue trabalhando 24 horas por dia e 7 dias na semana mesmo durante a pandemia.
Esse empenho e vocação dos policiais civis paulistas deu o
tom da champanha realizada nas redes sociais da ADPESP,
que buscou conscientizar a população sobre a importância
da Polícia Civil.
Confira a série de vídeos que contou com depoimentos
de vários delegados no canal do youtube.com.br/adpesp.
Acompanhe todas as ações em prol dos policiais civis
paulistas que estão sendo realizadas pela ADPESP durante
a pandemia, acesse www.adpesp.org.br/covid19.

27/03
Suspensão da majoração da alíquota previdenciária
para saúde e segurança

08/04
Solicitação de um plano de contingência para a
polícia civil

10/04
Distribuição de mais duas mil máscaras de proteção aos policiais

11/04
Lançamento do guia de diretrizes de saúde para
policiais civis

13/04
Pedido para que toda a morte de policial civil diagnosticado com o Covid-19 seja considerada morte
em serviço

22/04
Solicitação de testagem em massa prioritária para
profissionais da segurança pública

12/05
ADPESP ingressa com ação judicial requerendo que
a testagem do Covid-19, realizada pelo governo do
estado, contemple os policiais civis

16/04
ADPESP recebe a doação de 500 viseiras de acetato para proteção dos policiais civis, em especial
daqueles que atuam em locais de crime

10

ADPESP entrega álcool em gel, máscaras e viseiras aos policiais civis

ADPESP na Mídia
Confira alguns dos assuntos que foram destaques na imprensa. Em todos eles, a diretoria da ADPESP se posicionou
firmemente em defesa da Polícia Civil. Acompanhe todas as ações no site e nas redes sociais da Associação!
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Articulação Estadual

Foto: Divulgação ADPESP

EM REFORMA DA PREVIDÊNCIA, ADPESP LUTOU POR
MELHORES CONDIÇÕES PARA POLICIAIS CIVIS

Presidente da ADPESP participa de reunião com deputados e contribui com importantes alterações na reforma da Previdência

Em novembro passado, o governo do estado encaminhou à ALESP o texto da reforma da Previdência estadual
para todos os servidores públicos paulistas. Basicamente, o texto original da Proposta de Emenda Constitucional
(PEC) previa a redução do valor de proventos de aposentadoria e a incerteza em relação à garantia dos direitos
adquiridos. A proposta, em linhas gerais, se apresentou
mais rigorosa do que a reforma federal.
Diante da severidade da PEC, a diretoria da ADPESP
trabalhou intensamente em medidas que pudessem reduzir os danos para os policiais civis. A Associação auxiliou o gabinete do deputado Delegado Olim a elaborar
a emenda de n.º 3, cujo teor traria importantes avanços
para as condições de todos os policiais civis. Em conjunto com outras entidades e categorias de servidores públicos, foram reunidas as assinaturas necessárias para
que diversas emendas à PEC fossem aceitas.
Com indicação de relatoria especial, o debate foi limitado. Entretanto, o relator especial acatou as emendas
nº 3 e nº 30 (esta última restabelecendo a garantia da
regra dos 90 dias para aposentação). A partir daí, com
mobilização diária feita pela diretoria da ADPESP, policiais civis de todas as carreiras passaram a comparecer
maciçamente à ALESP, dialogando com os parlamentares e somando esforços junto à Associação.
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Articulação intensa
A atuação diuturna da diretoria da ADPESP foi de extrema importância na construção do diálogo com os deputados de diferentes partidos, entre eles, o líder do governo na Alesp, deputado Carlão Pignatari. “Desde o início,
o deputado adotou uma postura de muita urbanidade e
respeito conosco, ouvindo nossos apontamentos e ponderações e se colocando à disposição para debater melhorias no texto original da PEC”, detalhou o presidente da
ADPESP, Gustavo Mesquita Galvão Bueno.
A partir de então, a ADPESP passou a obter do governo
uma sinalização de que grande parte das reivindicações
poderiam ser atendidas, porquanto consideradas justas.
“Nesse cenário, um dilema se impôs: deveríamos repudiar integralmente qualquer disposição oficial ao diálogo
e rechaçar a aprovação da PEC, ou trilhar o caminho da
negociação? A primeira opção nos parecia mais justa e
cômoda, por outro lado, recusar-se a negociar consistiria
no risco de aprovação da reforma nos termos iniciais propostos – algo nada impossível devido à notória força do
Poder Executivo no estado”, esclareceu Mesquita.
A diretoria da ADPESP entendeu que o diálogo seria
a melhor opção e intensificou o corpo a corpo junto aos
deputados a fim de buscar melhorias na proposta origi-

Articulação Estadual
Foto: Divulgação ADPESP

ADPESP participa de reunião com a SPPrev

vação da PEC da Previdência – até porque, somos solidários aos demais servidores públicos paulistas que se
irmanaram a nós nesta luta e que se encontram ainda em
situação desfavorável. Todavia, temos a convicção de que
obtivemos considerável êxito em minimizar muitos dos
pontos do texto original que mais causavam danos aos
policiais civis. O cenário que antes se desenhava devastador para todos, hoje se apresenta muito mais ameno”,
pontuou o presidente da ADPESP.
Já em abril, ciente de alguns pontos ainda danosos, a
ADPESP ajuizou ação questionando a majoração da alíquota da Previdência, após estudo realizado pelo Departamento Jurídico da ADPESP que identificou uma série de
flagrantes e severas inconstitucionalidades que merecem
o crivo do Judiciário.

Foto: Divulgação ADPESP

nal da reforma da Previdência. Seguiram-se, então, diversas reuniões com o líder do governo, representantes da
Delegacia Geral de Polícia, membros da área técnica do
governo, além de diversos deputados estaduais ligados
à Segurança Pública e que se dispuseram a defender as
causas da Polícia Civil.
A convite do vice-governador Rodrigo Garcia, o presidente da ADPESP esteve presente em reunião no Palácio
dos Bandeirantes, ocasião em que, após argumentação,
foi aceita a inclusão do art. 3º da PEC, a qual estabelece
a garantia do direito adquirido não somente aos Policiais
Civis, mas a todos os servidores paulistas.

votos favoráveis e 32 contrários. O texto final incluiu diversos pleitos da ADPESP, que representaram importantes
avanços em relação à proposta original.
“É importante destacar que não comemoramos a apro-

Reforma chegou a ser suspensa
No início de dezembro, uma liminar suspendeu a tramitação da reforma da Previdência estadual paulista, que
voltou a ser debatida apenas em fevereiro do corrente ano.
Mesmo com a suspensão, a diretoria da ADPESP seguiu o
intenso trabalho de articulação e diálogo com deputados,
obtendo mais alguns avanços.
A PEC da reforma da Previdência voltou a tramitar em
18 de fevereiro, sendo aprovada em 03 de março por 59

Presidente da ADPESP acompanha reunião da CCJ na Alesp

VEJA AS MELHORIAS CONQUISTADAS PELA ADPESP:
Pensão por morte diferenciada bastando a morte ser
em razão do serviço;

Média aritmética dos salários para ingressantes
entre 2003 e 2013;

Consagração do direito adquirido para o policial que
já goza de benefício ora suprimido;

Retorno da regra dos 90 dias para se aposentar;

Regime previdenciário para ingressantes antes de
31/12/2003 com integralidade e paridade explicitada
no texto constitucional, com redação sem margem
para dúvidas - atualmente, necessária judicialização
em matéria pendente de pacificação pelo STF;

Outros compromissos com o Governo, os quais
viriam no bojo do Projeto de Lei Complementar
Em caso de dúvida acerca da Previdência
estadual, entre em contato pelo e-mail
juridico@adpesp.com.br.
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Foco no Associado

ADPESP CELEBRA 70 ANOS EM NOITE ESPECIAL
Comemorando 70 anos de história, a Associação dos
Delegados de Polícia do Estado de São Paulo reuniu associados, parceiros e personalidades em uma noite de
festa. A comemoração foi realizada no espaço Villa Blue
Tree, em 23 de novembro. Os convidados foram recepcionados pelo presidente e por toda a diretoria da ADPESP.
A alegria dos associados, desde os mais antigos até os
mais jovens era contagiante. O jantar uniu a todos em um
clima festivo, de encontros e reencontros de gerações.
E, para emocionar ainda mais, a ADPESP exibiu um belo
filme, contando um pouco de sua história ao longo de
sete décadas.
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“A instituição que valoriza sua história é uma instituição forte, e assim é a ADPESP. Estou muito honrado em
presidir a Entidade neste momento, e desejo que nossa
amada Associação comemore ainda muitos e muitos
anos de luta e defesa de nossa classe”, disse o presidente Gustavo Mesquita Galvão Bueno. A celebração contou
ainda com uma homenagem àqueles que se dedicam
ao desenvolvimento da sociedade paulista, nas mais
diversas áreas. Entre os agraciados estavam José Luiz
Datena, Chieko Aoki, Ivana David, Abrahão José Kfouri e
Gabriel Chalita. Acesse a galeria de fotos do site e veja a
cobertura completa desta noite especial!

Foco no Associado
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ADPESP em Ação

Presidente da ADPESP marca presença na cerimônia de posse dos novos delegados de polícia

realizado pela Polícia. Os novos delegados iniciaram o curso de formação na Academia Coriolano Nogueira Cobra em março.
Desistências preocupam
Vinte delegados de polícia (8% do
total de nomeados) não tomaram
posse no cargo e o cenário é considerado preocupante. “Resguardados

Foto: Leo Orestes

Pouco mais de 200 novos delegados de polícia de São Paulo tomaram
posse em fevereiro, em cerimônia
realizada no Palácio dos Bandeirantes. Acompanharam o evento o
presidente e o tesoureiro geral da
ADPESP, Gustavo Mesquita e Rodrigo Lacordia, respectivamente.
“A chegada dos novos delegados
fortalece ainda mais a carreira e a
Polícia Civil do estado de São Paulo.
Muito nos alegra ver como estão dispostos a se dedicar e fazer um trabalho de excelência em prol da sociedade”, disse Mesquita. O presidente
da Associação enfatizou ainda que
é fundamental que o governo dê andamento às nomeações e posse que
ainda não foram feitas, e que estruture um planejamento de concursos
a fim de zerar o déficit existente na
Polícia Civil.
Durante a cerimônia, o delegado
geral Ruy Ferraz Fontes também
reforçou a importância dos novos
delegados, que vão contribuir diretamente para a qualidade do trabalho

Foto: Leo Orestes

ADPESP DÁ BOAS-VINDAS AOS NOVOS DELEGADOS
DE POLÍCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Cerimônia de posse dos novos delegados de polícia do estado foi realizada em fevereiro
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os motivos de foro íntimo de cada
candidato não empossado, resta
muito evidente a conclusão de que a
grande parte deste número se deve
ao baixíssimo grau de atratividade
do cargo no estado de São Paulo”,
analisou o presidente da ADPESP.
Para ele, o altíssimo nível de preparação exigido, as atribuições, a
responsabilidade e o risco de vida
inerentes ao cargo, não são compatíveis com os piores salários de
toda a Federação.
A ADPESP alerta que para que
além da preocupação com o cenário atual, o governo deve aprender
com tal situação, uma vez que ela
representa um exemplo claro de que
a suposta economia pretendida, ao
pagar baixos salários aos seus policiais, revela-se um grande prejuízo,
considerando todo o custo financeiro e desgaste de trabalho envolvido
no processo seletivo de provas e títulos, que já de partida não tem todo
seu efetivo preenchido.
Confira na galeria de fotos do site
a cobertura completa da cerimôniados novos delegados de polícia do
estado de São Paulo!

