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O jornal mais lido e aguardado entre os policiais civis - Ano XXVIII - Marco de 2.022 - nº 298,
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A novela acabou. Às vésperas de sua desincompatibilização do

comando do governo de São Paulo, João Doria Júnior anunciou um
reajuste de 20% para policiais civis da ativa, aposentados e

inativos. O mesmo índice foi aplicado a todos os servidores da
Segurança Pública e Saúde. Para os demais, 10%. As perdas no

período em que os policiais civis ficaram sem reajuste ultrapassam
50%, mas o índice acabou sendo uma grata surpresa. Ainda assim,
Doria não cumpriu sua promessa de campanha e deixa os policiais
civis de São Paulo com a remuneração entre as piores do País. Leia

na página 04.
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Especializada realizou investigações minuciosas resultando na
“Operação Arrasto II” e desmontou quadrilha com 43

integrantes especializada no furto e roubo de caminhonetes de
luxo. Ação ocorreu em várias cidades do Estado e esclareceram

atuação da quadrilha que teria roubado ao menos 31
caminhonetes e causado prejuízos em torno de R$ 8 milhões às

vítimas. Veja na página 11.

Diretores do Sinpol e de outros sindicatos participaram de uma
reunião com o Secretário Executivo da Polícia Civil, dr. Youssef

Abou Chahin, na sede da SSP, onde fizeram reivindicações e
entregaram documento mostrando entendimento do STF que
desobriga o prazo de cinco anos para permanência de classe

quando da aposentadoria. Saiba na página 03.
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 Revitalização prossegue na Chácara do Sinpol;
 Policiais civis de Cravinhos prendem “laranja”;

 Em Radar, leia as principais ações de policiais civis da região;
 Sancionado PLC que mantém contagem de tempo de servidores

durante pandemia;
 Veja como foi o Carnaval na Chácara do Sinpol;
 SERMED-Saúde já pode receber portabilidade;

 Concursos seguem sendo insuficientes para gravíssimo déficit de
recursos humanos;

 Equipe do CPJ Integrado recupera carro e bicicletas furtados em
condomínio de Ribeirão Preto;

 DIG São Carlos indicia suspeitos de homicídios em festa.

Foto: DCM

Foto: Sinpol

Foto: Divulgação
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Notas
Plano de Saúde Dependentes Faculdade

Atenção associados. Verifiquem a data de validade no cartão magnético do convênio São Francisco Saúde de
seus dependentes que cursam faculdade. Para que não ocorra carência, a declaração escolar deverá ser enviada,
impreterivelmente, 20 dias antes da data limite de validade. Na dúvida, confira o verso da carteira do plano de saúde,
onde consta a data do término da validade. Não deixe para a última hora. Maiores informações na Central de
Atendimento Sinpol, telefones (16) 3625-3890 / 3612-9008 / 3979-2627.

Atualização de dados Sinpol
Para atualização de dados e de situação profissional, principalmente dos recém-aposentados, o Sinpol está promo-

vendo um recadastramento de todos os associados. Participe da atualização e garanta o recebimento de toda correspon-
dência que enviamos, procurando a Secretaria do Sinpol, ou enviando e-mail para secretaria@sinpolrp.com.br.

Psiquiatria
O Sinpol informa que o convênio médico envolvendo a especialidade de psiquiatria dá direito ao associado do uso

por até 30 dias por ano, iniciando a contagem todo mês de junho, que é o aniversário do acordo firmado entre o Plano
de Saúde e o sindicato. Os 30 dias por ano, a partir de junho de cada ano, podem ser contínuos ou fracionados, mas não
são cumulativos, isto é, se não utilizarem os 30 dias por ano a partir de junho, o saldo não será incorporado aos 30 dias
do período seguinte.

Atenção policiais civis
Com o objetivo de proporcionar maior conforto ao policial civil sindicalizado, o Sinpol estabeleceu um período de

atendimento jurídico, que é feito na sede social do sindicato. Desta forma, o presidente do Sinpol, Célio Antônio Santiago,
comunica aos associados que, caso necessitem de amparo na área jurídica relacionado à aposentadoria, assim como para

acompanhar o andamento de ação já ajuizada, que façam o agendamento para maior comodidade, através de nossa Central
de Atendimento Sinpol, fones (16) 3612-9008 / 3625-3890 / 3977-3850.  O atendimento jurídico pelo dr. Ricardo Ibelli
e pela dra. Viviane Cristina Pinheiro Ibelli é feito todas as segundas-feiras e quartas-feiras, das 8h30 às 12h00.

Plano de Saúde 2
Devido a reclamações recebidas junto à Secretaria do Sinpol, a diretoria do Sindicato pede aos associados usuários

do Plano de Saúde que confiram suas cobranças de coparticipação em consultas e exames relativos ao uso do convênio
médico. Qualquer dúvida, entrar em contato com a Central de Atendimento do Sinpol, pelos telefones (16) 3612-9008
/ 3625-3890.

Chácara do Sinpol
A Chácara do Sinpol está funcionando com sua capacidade total. De acordo com decretos estadual e municipal, o uso

de máscaras de proteção facial deixa de ser obrigatório. Desta forma, a diretoria segue o decreto e fica desobrigado o uso
de máscaras na Chácara do Sinpol. Contudo, a recomendação para evitar aglomerações, utilizar álcool gel com frequência
e, sempre que possível, lavar as mãos, está mantida. A Chácara do Sinpol funciona de quinta-feira a domingo, das 08h00
às 17h00, mesmo durante a revitalização. Venha para o recanto preferido dos policiais civis. Mais informações pela
Central de Atendimento Sinpol, fones (16) 3612-9008 / 3625-3890 / 3977-3850, ou via WhatsApp (16) 98162-2880.

Aposentada
Associada do Sinpol que ingressou no quadro de aposentados em fevereiro:
- Cláudia Moreira Spadafora Machado, papiloscopista de Classe Especial.
A diretoria do Sinpol felicita o policial civil por sua brilhante carreira, desejando-lhe poder usufruir seu merecido

descanso com muita saúde e alegria.

EXPEDIENTE
O Jornal do Sinpol é uma publicação oficial, de

circulação mensal, do Sindicato dos Policiais Civis da
Região de Ribeirão Preto.

Rua Pedro Pegoraro, 360 - Ribeirânia
CEP: 14096-440 - Ribeirão Preto - SP
e-mail: secretaria@sinpolrp.com.br

Visite nosso site: www.sinpolrp.com.br

Diretoria:
Presidente: Célio Antônio Santiago;

Vice-Presidência: Darci Gonzales, Adilson Massei,
Dorlei Morales, Cláudio Expedito Martins; Odacir

Cesário da Silva e Targino Donizeti Osório;
Secretários: Fátima Aparecida Silva e Daniella Ribeiro

de Andrade Rosas; Diretores Financeiros: Carlos
Henrique Pischiotini e Cristina Moroti Felix;

Patrimônio: Arnaldo Vaz Ferreira; Conselho Fiscal:
Júlio Cesar Machado, Prisclla Yoshi S. Hashimoto e
Diva Rodrigues dos Santos; Delegados Sindicais:

Antônio Carlos Schivo e Renata Alessandra dos Anjos.

O JORNAL DO SINPOL É UMA PUBLICAÇÃO
EXCLUSIVA DO LABORATÓRIO DE NOTÍCIAS

R. Paschoal Bardaro, 633-A - Jd. Irajá
Ribeirão Preto - SP - Fone/fax: (16) 3610-2886

DIRETOR DE JORNALISMO:
Adalberto Luque - MTb 19.218

O Jornal do Sinpol não se responsabiliza por
especificações ou  informações que não estejam

previstas no contrato de publicidade

AS COBRANÇAS SERÃO FEITAS
EXCLUSIVAMENTE POR:

Boleto bancário emitido pelo Laboratório de Notícias

DEPARTAMENTO COMERCIAL: CONTATOS
EXCLUSIVOS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS:

Fernando Mendonça
investigador Antonio Pereira Alvin

Vanderlei Costa

EDITORAÇÃO ELETRÔNICA:
Laboratório de Notícias
 Fone: (16) 3610-2886

e-mail: jornaldosinpol@uol.com.br
Os artigos assinados não refletem,

necessariamente, o conceito do jornal e são de
inteira responsabilidade de seus autores.

DDDDDORIAORIAORIAORIAORIA     NÃONÃONÃONÃONÃO     CUMPRECUMPRECUMPRECUMPRECUMPRE     PROMESSAPROMESSAPROMESSAPROMESSAPROMESSA     DEDEDEDEDE     CAMPCAMPCAMPCAMPCAMPANHAANHAANHAANHAANHA
Praticamente chegou ao final e de forma

melancólica a gestão de João Agripino da
Costa Doria Junior frente ao governo do Es-
tado de São Paulo. Ele não cumpriu aquela
que, para policiais civis e militares, era a prin-
cipal promessa de sua campanha: fazer da
Polícia paulista a mais bem remunerada entre
todas as Polícias do Brasil.

E olhem que teve chances para isso. Mas
em três anos e meio de gestão, concedeu ape-
nas dois reajustes. O primeiro foi o mais
decepcionante de todos, aplicado no final de
2019. Minguados 5% para uma categoria que,
há 10 anos, vinha sem receber um reajuste
digno. O anterior, concedido por Geraldo
Alckmin, foi de 4% em 2017 e nada mais.

Foi criada uma grande expectativa em tor-
no do índice que seria anunciado neste início
de ano. Afinal, durante a pandemia, os polici-
ais civis da ativa ficaram diretamente expos-
tos, não receberam a atenção devida para se-
rem protegidos. Máscaras de proteção facial
e álcool gel custaram a chegar. A vacina para
os policiais civis foi conseguida a duras pe-
nas no início da campanha. Muitos colegas
morreram por conta da pandemia. E nem um
centavo de reposição salarial.

Então chegamos a 2022 e Doria surpreen-
de. Anunciou 20%. Não que isso vá cobrir as
perdas salariais que tivemos no período. De

acordo com dados do IBGE, nossa perda foi
de 55,4% em relação à inflação acumulada.
Mas é bem-vindo, principalmente partindo de
Doria.

O aspecto positivo neste anúncio é que o
governo, desta vez, não usou subterfúgios
para tentar contemplar somente parte dos
policiais civis. Como já fizeram seus
antecessores, ora criando bônus, ora conce-
dendo aumento diferenciado entre categori-
as da ativa - aumentando assim os abismos
nos pisos salariais - e excluindo aposentados
em ambos os casos. Doria deu 20% para to-
dos, da ativa, aposentados e pensionistas.

Mas não se iludam. Ele continua sendo
um homem sem palavra. Fez uma promessa
em alto e bom som durante a campanha. Mas
veio com desculpas evasivas para não cum-
prir o prometido: fazer da Polícia paulista a
mais bem remunerada entre as Polícias dos
demais estados e do Distrito Federal. Prome-
teu e não cumpriu.

Mas no que não dependeu de Doria, as
últimas semanas têm sido boas no geral. Ini-
ciamos as obras de revitalização da Chácara
do Sinpol. A primeira etapa, de recuperação
das ferragens, já está quase concluída. Va-
mos iniciar nos próximos dias os trabalhos de
pedreiro e, para concluir, vamos realizar uma
grande pintura, em todas as áreas do clube.

E já que o assunto é clube, como é bom
estarmos vencendo a pandemia. No Carna-
val, com observância das normas sanitárias
para evitar a proliferação do vírus, nossa Chá-
cara do Sinpol recebeu um grande número de
associados. Não houve aglomeração e mui-
tos se divertiram ao som de marchinhas de
carnaval nas matinês realizadas nos dias 27
de fevereiro e 01 de março. Uma festa como
há muito não víamos.

Também tivemos o PLC 150/20 aprovado
pelo Senado e sancionado pela presidência
da República. Agora é lei que retoma conta-
gem de tempo de serviço durante a pandemia.
LC (Lei Complementar) 191/2022. Outra boa
notícia foi o entendimento do STF de que não
é necessário ter cinco anos na classe para
que o policial civil seja mantido nela quando
se aposentar. A Corte Máxima entendeu, em
ação proposta pelo Sinpol Campinas, que
basta estar na classe, independente do tem-
po, para nela se aposentar.

E esse foi um dos temas tratados durante
reunião com o dr. Yousef Abou Chahin, Se-
cretário Executivo da Polícia Civil, no final de
fevereiro. Pedimos que ele levasse essa ques-
tão à equipe de governo para não termos mais
que travar batalhas jurídicas, uma vez que há
entendimento desta questão no STF. Também
tratamos da recontratação de aposentados

para minimizar a falta de recursos humanos
na Polícia Civil, entre outros assuntos.

Outra grande notícia é que, apesar de não
estarmos sendo atendidos em nossas
postulações junto ao convênio médico São
Francisco Hapvida e, atendendo aos anseios
dos associados, manifestado em assembleia
realizada no final do ano passado, já estamos
operando também com o SERMED-Saúde.
Nosso associado tem agora dois convênios
médicos para optar e, desde 01 de março, a
SERMED já está recebendo portabilidade
daqueles que estiverem interessados em mu-
darem de ares.

Enfim, neste início de ano, temos motivos
para estarmos otimistas quanto aos rumos de
nosso sindicato. Claro que vivemos momen-
tos sombrios. O mundo assiste triste e
estarrecido à guerra entre Rússia e Ucrânia e
seus desdobramentos, que atingem a todos.
Vê a carestia nos combustíveis, o que vai
impactar no custo de vida. É um momento crí-
tico. Mas em ótimas notícias, como há muito
não víamos na área sindical, é que vamos
garimpar energias para seguir na luta. Temos
muito o que lutar. Mas muito o que comemo-
rar a cada vitória. Sigamos em frente.

CÉLIO ANTÔNIO SANTIAGO
Presidente do Sinpol (Sindicato dos Polici-

ais Civis da Região de Ribeirão Preto)
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Encontro foi realizado na sede da SSP e contou com a presença de diretores do Sinpol Ribeirão Preto e região, do Sinpol Campinas e da IPA

O presidente do Sinpol, Célio Antônio San-
tiago; a diretora-Secretária Fátima Aparecida
Silva; a diretora-Financeira Cristina Moroti
Félix e o Presidente do Conselho Fiscal, Júlio
Cesar Machado, participaram de uma reunião
na SSP (Secretaria da Segurança Pública) com
o Secretário Executivo da Polícia Civil, dr.
Youssef Abou Chahin.

O encontro ocorreu no dia 24 de fevereiro
e também participaram o presidente do Sinpol
Campinas, Aparecido Lima de Carvalho, o
Kiko; e o presidente da IPA (International
Police Association), Jarin Roseira Lopes. Se-
gundo o presidente do Sinpol, dr. Youssef tem
sido receptivo às reivindicações da categoria
e o encontro foi marcado com o objetivo de
cobrar um posicionamento das medidas que
estão sendo tomadas, além de apresentar su-
gestões para melhorar as condições da Polí-
cia Civil.

Durante o encontro, os policiais civis pe-
diram ao Secretário Executivo da Polícia Civil
para verificar a possibilidade do policial civil
aposentado ser designado para exercer fun-
ções administrativas, técnicas ou mesmo
especializadas nas organizações policiais ci-
vis, uma justa reivindicação do Sinpol, em
conformidade com a Lei 17.293 de 15/10/2020.

Dr. Youssef informou que há necessidade
de regulamentação da Lei, que está em trâmite
e já passou pela consultoria jurídica da PGE
(Procuradoria Geral do Estado). O processo
seguiu para o Núcleo da Diretoria de Pessoal
do Palácio Bandeirantes e logo deve ser efe-
tuada a referida regulamentação. Isso seria
extremamente favorável para policiais civis da
ativa e para os aposentados, além de melhorar
o atendimento à população, que sofre pela falta
de recursos humanos.

“Sentimos que isso deve ir adiante, no que
depender do dr. Youssef. Seria uma grande

vitória para nós, policiais civis, pois para os
colegas da ativa, sobrecarregados com a falta
de recursos humanos, a contratação de apo-
sentados iria facilitar muito o trabalho nas
unidades policiais civis. Para os aposentados,
seria uma fonte extra de renda. E para a popu-
lação, o atendimento iria melhorar, inclusive
liberando policiais civis da ativa para as in-
vestigações e inquéritos”, avalia Célio.

Permanência na Classe
Outra questão apresentada ao represen-

tante do Governo foi a questão da exigência
dos cinco anos de permanência na classe em
que o policial civil está quando requisita a
aposentadoria. “Já há Acórdão no STF e o
entendimento de que não há necessidade dos
cinco anos na classe para a permanência em
caso de aposentadoria. Inclusive uma ação
ajuizada pelo Sinpol Campinas, que obteve
incontestável vitória na corte superior. Dr.
Youssef prometeu que vai interceder junto à

PGE para encerrar essa guerra jurídica justa-
mente no momento de requerer a aposenta-
doria”, adiantou o presidente do Sinpol.

Os policiais civis também aproveitaram
para agradecer a ingerência do dr. Youssef
na questão do reajuste salarial de 20%. “Em-
bora o índice ainda esteja longe de cobrir as
perdas no período, foi uma inegável conquis-
ta. O dr. Youssef garantiu que o projeto vai
passar na ALESP (Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo) e irá vigorar em 01 de
março”, comemorou Célio.

Os policiais civis lembraram ainda sobre
a questão do desconto do IAMSPE sobre
13º salário e 1/3 de férias, o que não é permi-
tido pela Lei 17293/2020, artigo 6º, § 3. Co-
braram também a questão do desconto da
previdência dos policiais civis aposentados.
E pediram para que seja revista a questão do
pagamento de bônus, que segundo o dr.
Youssef, terá atualização do pagamento até

2022.
Ao término do encontro, os policiais ci-

vis entregaram ao Secretário Executivo um
ofício, tratando da jurisprudência do STF
quanto a manutenção na Classe quando da
aposentadoria, independente de ter ou não
cinco anos, reforçando o pedido dos repre-
sentantes da categoria de aplicar a da medi-
da de acordo com o entendimento da supre-
ma corte nacional.

Na opinião dos diretores do Sinpol, o en-
contro foi bastante proveitoso. Dr. Youssef
tem demonstrado respeito aos policiais civis
e sempre os recebe com cordialidade. O pró-
ximo passo para os policiais civis é aguardar
os desdobramentos e marcar uma nova reu-
nião por volta do final de março ou começo
de abril. “Vamos avaliar o andamento de nos-
sas reivindicações e, nas próximas semanas,
buscar uma nova reunião com o dr. Youssef
para avaliar a questão”, conclui Célio.

A partir da esquerda:
as diretoras do
Sinpol Fátima e

Cristina; dr. Youssef,
Kiko, do Sinpol

Campinas; o
presidente do Sinpol

Célio e o diretor
Júlio; e Jarim,

presidente da IPA

Foto: Sinpol
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Governo ilustra coletiva que informou o índice de reajuste dos salários com carreiras de segunda classe, sem contar que as perdas

salariais ainda prejudicam a categoria

Dória não cumpriu a promessa feita durante a campanha para governador

Arte: Blog do Juca Kfouri/Uol

O vice-governador do estado de São Paulo,
Rodrigo Garcia, substituindo o governador João Doria,
anunciou um reajuste de 20% nos salários dos servi-
dores da Segurança Pública. O anúncio foi feito du-
rante entrevista coletiva realizada no Palácio dos Ban-
deirantes, sede do governo paulista, e ocorreu no dia
10 de fevereiro.

Falando em nome do governador, Garcia disse
que Doria lamentou não ter feito mais, nem ter feito
antes. Justificou que não foi possível por conta da
pandemia e que o reajuste foi feito no limite da respon-
sabilidade fiscal.

Doria havia prometido fazer da Polícia paulista a
mais bem paga do País, enquanto candidato ao go-
verno. No entanto, havia concedido apenas 5% de
reajuste no final de 2019 e, em janeiro, os policiais civis
paulistas ocupavam a última posição em salário entre
todos os estados da Federação.

Doria também anunciou reajuste de 20% para os
profissionais da saúde e 10% para os demais 195 mil
servidores de todas as áreas. Portanto, policiais civis,
militares e agentes penitenciários irão receber 20% já
a partir do salário de 01 de março. O aumento salarial
contempla tanto os profissionais da ativa, quanto
aposentados e pensionistas. Na coletiva de impren-
sa, que ocorreu nesta quinta-feira às 12h50, o vice-
governador Rodrigo Garcia apresentou uma planilha
onde cita três carreiras: agente policial, investigador e
delegado. De acordo com Garcia, os salários serão os
seguintes:

- Agente de Polícia: R$ 3.660,00 (R$ 6.394,77 com
benefícios acrescidos) de 3ª Classe;

- Investigador de Polícia: R$ 5.212,00 (R$ 7.947,57
com benefícios acrescidos) de 2ª Classe;

- Delegado de Polícia de 2ª Classe: R$ 13.473,83
(R$ 16.208,60 com benefícios acrescidos).

Jogo de números
Antes do reajuste anunciado, os salários de in-

vestigador, escrivão e delegado de Polícia de São
Paulo figuravam entre os piores pagos a policiais ci-
vis da Federação. No caso dos delegados, os salários
recebidos pelos policiais civis paulistas eram os pio-
res entre todos os estados. Já nas carreiras de inves-
tigador e escrivão, a situação não era menos
desanimadora: ambos estavam na antepenúltima co-
locação do ranking, recebendo pouco mais apenas
que colegas de Pernambuco e Ceará.

Porém, o ranking leva em conta somente o salá-
rio, sem os benefícios acrescidos. Isso em todos os
estados. E considera somente o salário de início das
carreiras. Pois durante o anúncio, Garcia apresentou
um quadro com três exemplos relativos à Polícia Civil.
No primeiro caso, da carreira de agente policial de 3ª
Classe.

E apresentou a evolução do salário de investiga-
dor e de delegado. Porém, em ambos os casos, de 2ª
Classe, portanto, não em início de carreira. E, na
somatória, faz crer que o valor total é o que representa
o ranking. Se assim fosse, São Paulo estaria elencada
às primeiras posições, atrás apenas de Amazonas e
Distrito Federal, que pagam os melhores salários de
policiais civis entre todos os estados da Federação.

“Dória não esteve presente por ter compromis-
sos assumidos ou por não querer se comprometer e
deixar pensarem que havia dado um grande reajuste?
Para nós, os 20% foram bem-vindos. Mas não re-
põem nossas perdas, que ultrapassaram 50% no pe-
ríodo de 10 anos em que ficamos à míngua. O gover-
nador continua sendo o mentiroso profissional. Não
cumpriu o que prometeu. Agora tenta sair a todo cus-
to candidato à presidência da República, mas maus
presságios podem trazê-lo a tentar a reeleição em São
Paulo, caso o partido não libere a legenda para que ele
seja o candidato ao Planalto. Aí é rezar muito para que
o povo paulista não cometa novamente o mesmo
erro que vem cometendo desde 1994: eleger governa-

dores do PSDB, responsáveis pelo aniquilamento dos
salários e da Instituição Polícia Civil”, dispara o presi-
dente do Sinpol, Célio Antônio Santiago.

Comemorar
É bem verdade que os 20% foram recebidos com

um certo alívio entre os policiais civis. Para muitos, foi
uma grata surpresa, pois não esperavam tanto de
Doria. Afinal, o governador, ainda em campanha pro-
meteu fazer da Polícia Civil de São Paulo a mais bem
paga do Brasil. E, em seus quase quatro anos de

governo, havia concedido míseros 5% em 2019 e nada
mais.

Assim, muitos policiais civis passaram a come-
morar o anúncio. Mas a perda no período de 10 anos,
chegou a 55% nos salários. E, neste mesmo período,
o Sinpol acredita que a Polícia Civil encolheu pelo
menos 30% (leia matéria nesta edição).

“Tivemos um grande número de policiais civis
que se aposentaram. Essas vagas já existem, não fo-
ram criadas. Mas não houve reposição. Estamos com
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o número mais baixo de recursos humanos em várias
décadas. Em contrapartida a população teve um enor-
me crescimento, o que trouxe junto o crescimento dos
índices de criminalidade. Sem policiais civis para com-
bater o crime, a situação ficou extremamente compli-
cada, expondo a categoria e fazendo com que o exces-
so de trabalho acarrete problemas físicos e até mesmo
mentais. A sobrecarga tem exaurido os policiais civis e
os concursos são piadas de mal gosto, porque o
número de vagas representa uma gota d’água no
oceano”, acredita Célio.

Ranking
Apesar da “cortina de fumaça” criada por Doria e

sua equipe de governo, a posição dos policiais civis
no ranking dos salários não evoluiu muito. Nos casos
dos investigadores e escrivães, eles subiram da 25ª
posição para a 17ª posição. Ou seja, melhoraram so-
mente oito posições. O que é muito pouco para a
Polícia Civil que é considerada a mais eficiente do País
e uma das mais elogiadas na América Latina, apesar
dos problemas enfrentados como baixos salários e
falta de recursos humanos.

No caso dos delegados de Polícia, a situação

Célio: “Nossas perdas ultrapassam 50% e Dória mentiu ao dizer que teríamos os
melhores salários entre policiais civis de todo o País”

continua muito crítica. Os delegados da Polícia Civil
do Estado de São Paulo ocupavam a 27ª posição no
ranking. A última. Com o reajuste de 20% nos salários,
passam para a 25ª posição. Ou seja, os delegados
paulistas em início de carreira só recebem melhor que
os colegas dos estados de Espírito Santo e Sergipe,
este último, o pior entre todos os 26 estados e Distrito
Federal.

“Doria mostrou sua verdadeira face. Jogou com
os números para induzir ao erro. Mas a verdade sem-
pre vem à tona. Isso tem espantado os candidatos
que têm vocação para policiais civis. Os concursos
são raros e com pouquíssimas vagas em relação às
que devem por lei serem preenchidas. E o salário não
é nada atraente. Temos observado muitos aspirantes
à carreira de delegado buscando concursos no Mato
Grosso, Goiás e Rio Grande do Sul, por exemplo, onde
o salário chega a quase o dobro daquele pago ao
delegado em início de carreira no estado de São Pau-
lo. Já investigadores e escrivães acabam prestando
concursos no Distrito Federal e no Rio Grande do Sul,
com salários muito mais vantajosos”, acrescenta
Célio.

E essa discrepância atinge todas as outras 10
carreiras da Instituição. Foram muitos anos sem rece-
ber qualquer índice de reajuste. O último grande rea-
juste foi praticado em 1994, no término do governo de
Luiz Antônio Fleury filho.

Depois disso, passaram pelo Palácio dos Bandei-
rantes somente governadores do PSDB: Mário Co-
vas, Geraldo Alckmin, José Serra e João Doria Jr. Hou-
ve também mandados tampões exercidos por Cláu-
dio Lembo (PFL), Alberto Goldman (PSDB) e Márcio
França (PSB), quando os titulares se
desencompatibilizaram do cargo para concorrer a elei-
ções presidenciais.

Em nenhum dos casos houve reajustes que te-
nham suprido as perdas salariais nos períodos em
que foram aplicados. “Todos os reajustes aplicados
foram inferiores às nossas perdas. O PSDB foi extre-
mamente danoso à carreira policial civil. Quando eles
entraram, ocupávamos um patamar, com um poder
aquisitivo razoável. Com o passar dos anos, o PSDB
e seus signatários destruíram nosso poder aquisitivo.
Ser policial civil deixou de ser interessante por dois
importantíssimos pontos: primeiro porque os salários
deixaram de ser atraentes - além, é claro, de perdermos
muitos direitos adquiridos ao longo dos anos duran-
te os governos do PSDB. Outro ponto é que o policial
civil deixou de ser temido e respeitado pela
bandidagem. Aí fica difícil”, observa o presidente do
Sinpol.

De 2015 até o final de janeiro de 2021, os policiais
civis de São Paulo tiveram apenas dois reajustes. O
primeiro deles, minguados 4% no último ano da ges-
tão de Geraldo Alckimin. O então governador ficou os
três primeiros anos ignorando as reivindicações da
categoria.

O segundo aumento foi aplicado por João Doria
Jr. Durante a campanha, ele prometeu que faria da
Polícia Civil do Estado de São Paulo a mais bem remu-
nerada entre as coirmãs dos demais estados e do
Distrito Federal. Às vésperas de anunciar o índice,
Doria criou a expectativa junto aos policiais civis de
que iria começar a cumprir o prometido. Mas, em 2019,
antes portanto da pandemia que Doria usou para
justificar a retração econômica, ele anunciou modes-
tos 5%.

O índice causou revolta nos policiais civis, que
passaram a cobrar Doria. Em uma inauguração no

Vale do Paraíba, policiais aposentados manifestaram
repúdio ao governador durante o ato político e foram
violentamente atacados por Doria, que os chamou de
vagabundos diante das câmeras.

“Esse governador é um destemperado,
desiquilibrado. Chamar um aposentado da Polícia Ci-
vil ou da Polícia Militar de vagabundo por estar apo-
sentado é um tremendo desrespeito. Mas mostra o
que ele pensa da população como um todo”, dispara
Célio.

Então veio a Pandemia. Doria defendeu o fecha-
mento de tudo, ditou regras e aproveitou para justifi-
car que, por conta das compras emergenciais - feitas
sem a necessidade de licitação e que, muitas delas,
estão sob investigação nos órgãos competentes para
avaliar se houve ou não superfaturamento -, o Estado
estava sem recursos para investir em salários e, até
mesmo, na reposição das vagas em aberto.

Os 20% são bem-vindos, diante de toda esta
situação enfrentada pelos policiais civis. Sobretudo
porque Doria não usou uma antiga artimanha: criar
bonificação para que somente os policiais civis da
ativa fossem contemplados. O reajuste foi aplicado
a todos, indistintamente, da ativa, aposentados e
pensionistas. Assim, muita gente comemorou. So-
bretudo os aposentados, que neste período sem
reajuste, ainda viram seus salários diminuírem com
descontos previdenciários aplicados por Doria e
considerados injustos pela categoria.

Mas o índice não cobre a perda do período.
Segundo o IBGE, os policiais civis perderam em 10
anos sem reajuste, 55,4%. “Ainda vamos buscar o
que é nosso, por direito. Seja com Doria, seja com o
governador que será eleito no final deste ano e to-
mará posse em 2023. Nestes quatro anos, Doria não
nos recebeu uma única vez sequer”, lamenta Celio.

Apesar de anunciado, o reajuste ainda carece
de aprovação na ALESP (Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo). Contudo, até o fecha-
mento desta edição, o projeto ainda não havia
sido votado. “Não acredito que esse seja um im-
pedimento para que o índice seja aplicado nos
salários de março, a serem recebidos em abril. Mas
é sempre bom ficarmos atentos. Com Doria e seus
pares, tudo é possível. Por isso mesmo mante-
mos nossa recomendação: policial civil não vota
em Doria”, conclui Célio.
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Edital que anunciou abertura de concursos para contratação de escrivães, investigadores e médicos legistas são insuficientes para as

15 mil vagas em aberto

Mais uma vez o governo do Estado vai
realizar concurso para contratar policiais civis
de algumas das 13 carreiras. E, mais uma vez,
o número de vagas ofertadas no concurso é
insuficiente sequer para fazer sombra às 15
mil vagas em aberto. “É, literalmente, uma gota
d’água no oceano”, avalia o presidente do
Sinpol, Célio Antônio Santiago.

A Instituição, que na década de 1990 che-
gou a ter mais de 40 mil policiais civis, conta
hoje com cerca de 27 mil. De acordo com le-
vantamento feito pela ADESP (Associação
dos Delegados de Polícia do Estado de São
Paulo), em dezembro de 2018 a Polícia Civil
contava com 29.717 policiais na ativa; já em
setembro de 2021, eram 27.524 policiais, o que
representou uma redução de 2.193 agentes.

Atualmente, segundo cálculo da ADESP,
o déficit atual de recursos humanos na Polícia
Civil é de 15 mil, de acordo com levantamento
feito pela associação com base em números
oficiais obtidos através da LAI (Lei de Aces-
so à Informação).

Em nota, o governo rebateu os números.
"A Polícia Civil não comenta levantamentos
cuja metodologia desconhece. Em relação ao
déficit, no entanto, ressalta que o número
apontado não tem qualquer lastro com a reali-
dade, assim como as afirmações sobre a falta
de contratações e novos concursos. Desde o
início da atual gestão, em 2019, mais de 2.200
policiais civis, incluindo remanescentes do
concurso de 2017, foram contratados. Outros
2.939 profissionais da segurança pública, sen-
do 2.750 para a Polícia Civil e 189 para a Polícia
Técnico-Científica tiveram suas contratações
autorizadas por meio de concurso público, no
último mês de outubro [de 2021]”.

Onde estão?
Célio ficou indignado com a nota e per-

guntou em alto e bom som: “onde estão esses

milhares de policiais civis que o governo alar-
deia ter contratado? O governo joga com os
números. Chama os remanescentes de outros
concursos em número muito reduzido. E de-
mora tanto para nomear que boa parte nem se
apresenta para iniciar a Acadepol. No final do
ano, chamou vários delegados. E um terço
deles não apareceu para iniciar a academia.
Um absurdo”, lamenta o presidente do Sinpol.

Célio está insatisfeito com a abertura dos
concursos públicos para contratação de
escrivães, investigadores e médicos legistas.
Os editais, publicados nos últimos dias, apon-
tam números insuficientes tanto para a área
da Seccional de Ribeirão Preto, quanto para
as 93 cidades que integram o Deinter-3 (De-
partamento de Polícia Judiciária do Interior),
segundo Célio.

Foram abertas 2.500 vagas, sendo 1.600
para escrivão de Polícia e 900 para investiga-
dor de Polícia. Em outro edital, serão
disponibilizadas 189 vagas para médico
legista. E no final de fevereiro, outro edital
foi publicado, para contratar 250 delegados.
“Este número seria risível, não fosse o trági-
co momento que enfrentamos em termos de
recursos humanos. Além de termos centenas
de vagas não preenchidas, fizemos uma pro-
jeção e, até o final deste ano, 55 policiais ci-
vis da ativa irão se aposentar. E esse concur-
so disponibiliza 96 escrivães, 54 investiga-
dores e 18 médicos legistas para a região do
Deinter-3. Onde temos 93 cidades e 177 uni-
dades da Polícia Civil, com absolutamente
todas sofrendo com a falta de recursos hu-
manos”, lamenta Célio.

De acordo com o presidente do Sinpol, até
que sejam feitas as inscrições, aplicadas as
provas, convocados os aprovados para inici-
arem a Academia de Polícia até serem nomea-
dos, deve levar mais de um ano. Enquanto
isso, em pouco mais de nove meses, 55 polici-
ais civis irão se aposentar, aumentando ainda
mais a falta de recursos humanos.

“O governo vai acabar forçando a Polí-
cia Civil a fechar as portas, pois não temos
efetivo suficiente. Ou contratam em núme-
ro realmente necessário, ou esses concur-
sos não vão representar nada diante do
quadro preocupante em que estamos viven-
do. E não estamos falando em criação de
novas vagas. Apenas repor as já existen-
tes, o que é uma obrigação do governo do
Estado”, conclui Célio.

Diretoria do Sinpol considera insuficiente as vagas disponibilizadas nos concursos, além da morosidade no processo, o que
continua prejudicando policiais civis da atifva e população que depende do atendimento na Polícia Civil

Foto: Divulgação Polícia Civil
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Novo convênio já está disponível para filiados ao Sinpol que estejam descontentes com São Francisco Hapvida; sindicato segue

negociando mais benefícios

Desde o início do mês de março os
conveniados do Sinpol já podem optar por
migrarem de operadora do plano de saúde
hospitalar. Além do São Francisco Hapvida, o
associado tem também à disposição a
SERMED-Hospitalar, que utiliza-se da estru-
tura do Hospital São Lucas e Hospital
Ribeirânia.

Um novo convênio foi a decisão unânime
dos associados que compareceram à
assembleia realizada no final de 2021,
convocada por conta do crescente número de
queixas relativas ao convênio São Franciso
Hapvida. O contrato foi assinado e, a partir de
fevereiro, a SERMED-Hospitalar, operadora
que ofereceu as melhores propostas, passou
a operar novas vidas fechadas a partir do
Sinpol.

E, em 01 de março de 2022, os associados
que têm convênio médico com a São Francis-
co Hapvida e estiverem insatisfeitos, podem
fazer a portabilidade para a SERMED-Hospi-
talar a qualquer tempo, sem a necessidade de
cumprir carências. Para tanto, basta compare-
cer à sede social do sindicato ou ligar para a
Central de Atendimento Sinpol e obter mais
informações.

A SERMED já vinha operando há algum
tempo o convênio odontológico, através da
SERMED-Odonto. A partir do final de janeiro,
o Sinpol rescindiu em definitivo o convênio
com a São Francisco Odonto.

“Nos dois casos, tanto na odontologia,
quanto no plano de saúde hospitalar, o asso-
ciado tem se queixado muito em relação ao
grande número de profissionais
descredenciados, as dificuldades para ser
atendido, as barreiras para marcar exames mais
específicos, além do preço cobrado pela São
Francisco Hapvida. Tentamos exaustivamen-
te mudar isso, realizando inúmeras reuniões,

mas infelizmente eles não estão preocupados
em atender bem ao Sinpol. Por enquanto ain-
da continuamos com o São Francisco Hapvida,
mas, a exemplo do plano odontológico, pode-
mos acabar encerrando uma longa parceria”,
explica o presidente do Sinpol, Célio Antônio
Santiago.

Ele conta que o Sinpol está obtendo
receptividade junto à diretoria da SERMED e
oferecendo melhores condições. “Se não hou-
ver acordo, ficaremos só com a SERMED, caso
seja a vontade de nossos associados”, pon-
dera Célio.

Reuniões
Logo no início de março, a diretoria do

Sinpol participou de duas reuniões, para tra-
tar de questões dos dois planos de saúde. A
primeira delas ocorreu no dia 03 de março. Os
diretores do sindicato reuniram-se com Antô-
nio César Justo, superintendente do Hospital
São Lucas.

O encontro fez parte do esforço concen-
trado entre Sinpol e SERMED-Hospitalar para
credenciar hospitais e clínicas médicas. Na
reunião, ficou definido que será encaminhada
uma proposta do São Lucas para consultas e
exames por imagens, como ressonância mag-
nética, tomografia computadorizada, entre
outros mais complexos.

Segundo Célio, os valores serão a preço
de mercado e próximos aos pagos por outros
convênios que já se utilizam da estrutura do
São Lucas. “O objetivo de nossa diretoria é
avançar cada vez mais para oferecer a todos
um plano de saúde melhor em relação ao que
hoje temos. Queremos ofertar melhor atendi-
mento e evitar aborrecimentos, como os que
hoje ocorrem com o grupo São Francisco
Hapvida”, explica o presidente do Sinpol.

No dia 04 de março a reunião foi com um
representante do São Francisco Hapvida. O

Sinpol foi informado que o grupo
disponibilizaria em seu site o comprovante de
pagamentos para ser anexado às declarações
de Imposto de Renda dos associados. Mui-
tos conveniados têm reclamado ao Sinpol que
não estão conseguindo acessar o documen-
to.

Durante a reunião, o representante do São
Francisco Hapvida informou que o grupo en-
tende não ter obrigação de fornecer os dados,
mas apenas apresentá-los à Receita Federal.
O Sinpol pediu, então, que se fizesse a emis-
são manual do comprovante, mas novamente
o representante disse que não há funcionári-
os suficientes no setor para que um atenda a
esta solicitação do sindicato.

Os diretores do Sinpol manifestaram des-
contentamento, argumentando que esse tipo
de comportamento intransigente do São Fran-
cisco Hapvida, além de outros problemas de

atendimento, estão levando os conveniados
do sindicato a buscarem outro convênio mé-
dico. O representante do grupo de saúde se
limitou a dizer que iria repassar as reclama-
ções e solicitações feitas à diretoria do grupo,
mas nada de prático ficou definido.

A diretoria do Sinpol, por sua vez, decidiu
que já está preparada para emitir os compro-
vantes necessários para a declaração de IR de
forma manual. Para tanto, basta que o associ-
ado que necessitar do comprovante entre em
contato com o sindicato e formalize a solicita-
ção. “Mais uma vez, o Sinpol vai se desdobrar
para que o associado não fique desassistido
pelo plano de saúde”, conclui Célio. Os inte-
ressados podem solicitar o documento ou mais
informações sobre o SERMED-Hospitalar jun-
to à Central de Atendimento Sinpol pelos tele-
fones: (16) 3612-9008 / 3625-3890 / 3977-3850,
ou via WhatsApp (16) 98162-2880.

Reunião
realizada no

dia 09 de
fevereiro entre
representantes
da SERMED-

Saúde e
diretores do

Sinpol selou os
rumos do

contrato; na
foto, a partir da
esquerda, Júlio,
Célio, Ariclenes,

Cristina,
Fátima, Fábio e

Mafra
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A Diretoria do Sinpol se organizou para
preparar um feriado prolongado diferente.
Por conta da pandemia, as aglomerações
não são permitidas, para evitar a dissemi-
nação do vírus da Copvid-19 e suas muta-
ções.

Mas o Sinpol programou e executou
com êxito um carnaval diferente. A Chácara
do Sinpol funcionou nos quatro dias do

Com duas matinês e a presença de muitos associados nos quatro dias, Chácara do Sinpol proporcionou momentos de diversão em
família durante Carnaval

“Reinado de Momo”, dias 26, 27 e 28 de
fevereiro e 01 de março. No domingo e na
terça-feira, das 12h00 às 17h00, no salão
do restaurante, os associados puderam
brincar ao som de marchinhas carnavales-
cas.

Todas as atividades foram feitas de for-
ma a evitar  aglomerações,  com
distanciamento, álcool gel em vários pon-

tos e com a recomendação do uso de más-
cara. Os associados acataram os protoco-
los de saúde e, desta forma, foi possível se
divertir sem correr riscos quando há casos
de aglomeração.

Segundo o presidente do Sinpol, Célio
Antônio Santiago, no final de semana pro-
longado a adesão dos associados foi total,
que compareceram à Chácara do Sinpol, re-

gistrando uma frequência grande, porém
abaixo da capacidade, uma vez que houve
limitação para não causar aglomerações.

“Foi uma festa muito bonita. Muitos as-
sociados dançaram ao som das marchinhas,
houve confraternização com os cuidados
necessários. Recebemos muitos elogios.
Os associados prestigiaram e gostaram do
que viram”, concluiu Célio.

Fotos: Sinpol
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Por ampla maioria, 60 votos contra apenas
2, os senadores aprovaram nesta quinta-feira
(10/02), o projeto que permite que servidores
públicos civis e militares da segurança públi-
ca, entre os quais os policiais civis, e da saú-
de contem o período de maio de 2020 a dezem-
bro de 2021 para aquisição de direitos relacio-
nados ao tempo de serviço. Agora, o Projeto
de Lei Complementar (PLP 150/2020) segue
para a sanção presidencial.

O presidente da COBRAPOL, André Luiz
Gutierrez, que participou de articulações com
o objetivo de aprovar o projeto, comemorou o
resultado.

“Foi uma importante vitória, de todas as
entidades, tanto da segurança pública quan-
to da saúde, pois foram esses profissionais
que seguraram a barra nos momentos mais
críticos da pandemia e acabaram sendo
injustiçados pelo veto presidencial. Com a
aprovação desse projeto, o Congresso Naci-
onal repara um direito que havia sido seria-
mente violado”.

Senado aprova devolução da contagem de tempo de serviço a servidores da segurança pública e da saúde e governo federal sanciona

A diretora da COBRAPOL, Aline Risi, que
participou esta semana de reunião com os se-
nadores Rodrigo Pacheco e Alexandre Silveira,
ambos de Minas Gerais, juntamente com re-
presentantes de outras entidades de classe e
deputados federais e estaduais mineiros, tam-
bém celebrou o fato. “Celebramos hoje uma
grande vitória com a aprovação do PLP 150/
2020, fruto da união e mobilização de todas as
representações da segurança pública e da saú-
de, ocasião em que aproveitamos para agra-
decer os senadores pela aprovação da maté-
ria, especialmente o presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco, e o relator Alexandre
Silveira, ambos de Minas, com quem estive-
mos pessoalmente para reforçar este pleito
dessas categorias. A Justiça, com isso, foi
restabelecida”, enfatizou Aline.

O presidente da República, Jair Bolsonaro,
sancionou no dia 08 de março o PLP (Projeto
de Lei Complementar) 150/2020, de autoria do
deputado Guilherme Derrite (PP/SP), que ga-
rante a contagem de tempo de serviço do fun-

cionário público durante o período da
pandemia.

O PLP dá origem à Lei Complementar 191/
2022, que foi publicada no DOU (Diário Ofici-
al da União) em 09 de março e representa uma

grande vitória para os policiais civis da ativa e
todos os demais servidores públicos munici-
pais, estaduais e federais.

Fonte: Comunicação Cobrapol com
adaptações

PLC 150/20 foi
sancionado e
tornou-se Lei

Complementar
191/2022,

garantindo
direito a

servidores

Foto: Governo Federal

LLLLLEIAEIAEIAEIAEIA P P P P PORORORORORTTTTTARIAARIAARIAARIAARIA     QUEQUEQUEQUEQUE     ESTESTESTESTESTABELECEABELECEABELECEABELECEABELECE     NORMASNORMASNORMASNORMASNORMAS     PPPPPARAARAARAARAARA     PLANTÕESPLANTÕESPLANTÕESPLANTÕESPLANTÕES
Diversos policiais civis da ativa têm

dúvidas a respeito das normas que esta-
belecem critérios para os plantões. Dian-
te disso, para facilitar a consulta, a dire-
toria do Sinpol determinou a republicação
da Portaria DGP-1, de 04/01/2011, que
segue em vigor, para facilitar as consul-
tas. Segue a portaria na íntegra.

“POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE
SÃO PAULO

DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA
Portaria DGP-1, de 4-1-2011
Disciplina a excepcionalidade de

alocação de Policiais Civis de Classe
Especial no plantão policial

O Delegado Geral de Polícia,
Considerando que a Classe Especial

representa o reconhecimento de méritos
que o Policia Civil demonstrou durante
toda sua carreira;

Considerando que a Polícia Civil é
fundada nos princípios da hierarquia e
disciplina, afigurando-se imperiosa a
designação dos profissionais ocupantes
do nível hierárquico mais elevado para
funções que demandam maior experiên-
cia;

Considerando que o plantão polici-
al representa importante ambiente para
o conhecimento dos misteres da Polícia
Civil e desenvolvimento das aptidões
profissionais, resolve

Art. 1º. Os Policiais Civis de Classe
Especial não poderão ser incluídos em

escala de plantão de caráter não even-
tual.

Art. 2º. Não se aplica a disposição
do artigo anterior:

I  –  no  caso de  excepcional  e
justificada situação, cujo concurso dos
Policiais Civis de Classe Especial seja
imprescindível para a consecução das
atividades de Polícia Judiciária, en-
quanto perdurar a excepcionalidade.

II – a pedido do Policial Civil de
Classe Especial.

Art. 3º. Esta portaria entrará em vi-
gor  na  da ta  da  sua  publ icação ,
revogadas as disposições contrárias e
mantida, na integralidade, a Portaria
DGP-14, de 14 de julho de 1992.”

R
eprodução D
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As secretarias da Segurança Pública e dos
Direitos da Pessoa com Deficiência inaugu-
raram, no dia 05 de fevereiro, o terceiro CAT
(Centro de Apoio Técnico) para o atendimen-
to de pessoas com deficiência em situação
de violência no Estado. A unidade foi insta-
lada no prédio que abriga as Delegacias de
Defesa da Mulher (DDM) e de Proteção ao
Idoso (DPI) de Ribeirão Preto, com o objeti-
vo de disponibilizar um atendimento
multidisciplinar e especializado a esse públi-
co, reforçando a importância do atendimento
humanizado.

A entrega do novo espaço aconteceu uma
semana depois da inauguração de outro CAT
– o segundo do Estado, na cidade de Campi-
nas. Antes de ambas as inaugurações, um cen-
tro dessa natureza só era encontrado na 1ª
Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiên-
cia, localizada na área central da Capital. Con-
tudo, após a publicação de um decreto esta-
dual (nº 65.906), em agosto de 2021, a Polícia
Civil foi autorizada a expandir a iniciativa para
outras unidades e demais regiões do território
paulista, sob coordenação da Secretaria dos
Direitos da Pessoa com Deficiência.

Espaço visa proporcionar um atendimento multidisciplinar e especializado a esse público em casos de violência e vai funcionar anexo à DDM

O terceiro CAT paulista foi instalado na
avenida Costábile Romano, nº 3.230, no bair-
ro Nova Ribeirânia e prestará atendimento a
todas as unidades policiais da região de Ri-
beirão Preto. Para ser inaugurado, o espaço
passou uma adequação custeada pelo Esta-
do, enquanto a contratação dos funcionári-
os ficou a cargo da Secretaria dos Direitos
da Pessoa com Deficiência.

O Centro contará com profissionais, como
psicólogos, assistentes sociais, intérpretes
da Língua Brasileira de Sinais – Libras, com
o objetivo de aprimorar o atendimento às pes-
soas com deficiência, vítimas em situação de
violência, e para auxiliar a Polícia Civil local
nos casos que envolvam esse público.

Apesar das ocorrências registradas com
apoio do CAT ocorrerem na DDM e DPI, os
casos serão investigados pelas delegacias
responsáveis pelas áreas dos fatos, como é
de costume, as quais também poderão ter au-
xílio do centro especializado sempre que for
preciso.
1ª Delegacia da Pessoa com Deficiência

A unidade especializada foi criada em
maio de 2014, por meio de uma parceria entre

as secretarias de Segurança Pública e dos
Direitos da Pessoa com Deficiência, e está
localizada na Rua Brigadeiro Tobias, 527, pró-
ximo ao bairro da Luz. A estrutura foi implan-
tada com o objetivo de prevenir e investigar
crimes contra esse público, além de coletar e
analisar dados para a criação de procedimen-
to de orientação para o atendimento de pes-

soas com deficiência em outras delegacias
do Estado.

Há que destacar que atualmente todas as
unidades policiais do território paulista con-
tam com profissionais preparados e aptos
para atender a população.

Por: Nathalia Pagliarini - SSP/SP, com
adaptações

RRRRREVITEVITEVITEVITEVITALIZAÇÃOALIZAÇÃOALIZAÇÃOALIZAÇÃOALIZAÇÃO     DODODODODO     CLUBECLUBECLUBECLUBECLUBE     PROSSEGUEPROSSEGUEPROSSEGUEPROSSEGUEPROSSEGUE

A Diretoria do Sinpol informa que estão
seguindo dentro do planejado as obras de
revitalização da Chácara do Sinpol. Segundo
o presidente do sindicato, Célio Antônio San-
tiago, o trabalho de recuperação das ferragens
já está em fase final de execução.

Ainda no mês de março, os trabalhos de
pedreiro deverão ser iniciados, recuperando
algumas áreas e otimizando outras. A última
etapa será a pintura de todas as dependênci-
as internas e externas do Clube de Campo.

A primeira etapa, de recuperação das ferragens está quase concluída; próximos passos são serviços de pedreiro e, para encerrar, a
pintura em quase todos os pontos

“Felizmente não está sendo necessário
interditar o clube. As obras seguem com mais
intensidade nos dias em que a Chácara do
Sinpol está fechada para manutenção. Desta
forma, o policial civil associado e seus famili-
ares continuam usufruindo do local às quin-
tas, sextas, sábados e domingos. E a
frequência tem sido grande, sempre respeitan-
do-se os protocolos de saúde, como uso de
máscara em áreas comuns e de álcool gel sem-
pre que necessário”, conclui Célio.Reparos nas ferragens estão praticamente concluídos

Fotos: Sinpol

Governador
veio

pessoalmene à
inauguração da

nova unidade
especializada

no atendimento
a deficientes
físicos e foi

acompanhado
por

autoridades,
dentre as quais

dr. Sebastião
Vicente

Picinato (de
gravata

vermelha),
delegado

Seccional de
Ribeirão Preto
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DIG/DEIC DIG/DEIC DIG/DEIC DIG/DEIC DIG/DEIC DESMONTDESMONTDESMONTDESMONTDESMONTAAAAA     QUADRILHAQUADRILHAQUADRILHAQUADRILHAQUADRILHA     DEDEDEDEDE     CAMINHONETESCAMINHONETESCAMINHONETESCAMINHONETESCAMINHONETES
Grupo é suspeito de lucrar mais de R$ 8 milhões com furto de caminhonetes de luxo da marca Hilux em diversas cidades do interior paulista

A 1ª DIG/DEIC deflagrou, no dia 08 de
março, uma grande operação com o objeti-
vo de cumprir mandados de busca e apre-
ensão e de prisões temporárias em diversas
cidades do Estado. A ação foi denominada
“Arrasto II” e tem esse nome inspirado na
gíria dos criminosos. A palavra “arrasto” é
utilizada pelos marginais para definir a ação
de furtar um veículo.

A operação foi resultado de uma minuci-
osa investigação levada à cabo pela dele-
gacia especializada. Ao todo, foram 19 man-
dados de prisão temporária e 38 mandados
de busca e apreensão, cumpridos simulta-
neamente nas cidades de Ribeirão Preto,
Jardinópolis, Mococa, Cajuru e Suzano, to-
das no estado de São Paulo.

A DIG/DEIC coordenou a operação, que
reuniu uma força-tarefa com 115 policiais ci-
vis de todas as Delegacias Seccionais do
Deinter-3 (Departamento de Polícia Judiciá-
ria do Interior): Ribeirão Preto, Araraquara,
Bebedouro, Barretos, Sertãozinho, São
Carlos, São Joaquim da Barra e Franca, além
do apoio de equipes do Deinter-9 em
Mococa e do Demacro (Departamento de
Polícia Judiciária da Macro São Paulo), para
atuar em Suzano, na Grande São Paulo. As
equipes se locomoveram utilizando 40 via-
turas na ação, uma das maiores já realizadas
neste início de ano.

Desde 2021, Ribeirão Preto viu crescer o
número de furto e roubo de caminhonetes
em toda a região. Segundo as estatísticas
da SSP (Secretaria da Segurança Pública),
em 2021 foram registrados em média oito
furtos e roubos de caminhonetes mensal-
mente, somente na cidade de Ribeirão Pre-
to. Em janeiro de 2022, foram registrados
nove roubos e furtos.

Ao se aprofundarem nas investigações,
os agentes da DIG/DEIC Ribeirão Preto con-

seguiram listar a participação de pelo me-
nos 43 pessoas na prática do crime, cada
qual com atribuições distintas.

E os policiais civis notaram haver uma
preferência pelos modelos Hilux. Uma cami-
nhonete zero quilômetro deste modelo pode
custar em torno de R$ 300 mil. Pelo menos
31 furtos e roubos são atribuídos a esta qua-
drilha.

Drone
Dias antes de deflagrar a operação Ar-

rasto II, policiais civis da DIG/DEIC Ribei-
rão, com auxílio de um drone, haviam locali-
zado duas caminhonetes abandonadas num
canavial localizado na zona rural do distrito
de Bonfim Paulista, em Ribeirão Preto, pró-
ximo à Rodovia Antônio Machado
Sant’Anna. No mesmo dia, outra caminho-
nete havia sido recuperada pela GCM (Guar-
da Civil Metropolitana).

Em entrevista à imprensa, o delegado ti-
tular da especializada, dr. César Augusto
França, explicou que o local era utilizado pe-
los integrantes da quadrilha para deixar o
veículo “descansar”. Eles deixam o carro por
dois ou três dias e monitoram de longe para
ver se rastreadores ainda ativos e não loca-
lizados pelos integrantes da quadrilha du-
rante o furto podem indicar a localização do
carro. Se não aparecer Polícia ou integran-
tes de empresas de rastreamento, então eles
prosseguem com a ação criminosa, desman-
chando ou adulterando o carro.

“Eles costumam desligar o rastreador
durante o roubo em andamento. Mas ainda
assim deixam o carro ‘descansando’ duran-
te dois ou três dias para garantir que não
será localizado. Só depois é que vão desti-
nar a caminhonete para ser desmanchada
ou adulterada”, disse o delegado aos jorna-
listas.

No decorrer das investigações que le-

varam à Operação Arrasto II, os policiais
civis conseguiram recuperar sete caminho-
netes. Também identificaram os laranjas uti-
lizados no esquema, que abriam contas para
operações financeiras geradas após as ne-
gociações com receptadores das peças dos
veículos desmontados ou dos adulterados.

A audácia dos criminosos era tamanha
que uma única caminhonete chegou a ser
furtada três vezes em locais distintos em
menos de dois meses. Em outro caso, o ve-
ículo já havia sido localizado pelos policiais
civis e, mesmo assim, os criminosos ligaram

para a vítima pedindo resgate para devolver
o veículo que supostamente estaria em po-
der deles. Os ladrões teriam descoberto uma
falha no sistema de segurança de alguns ve-
ículos e praticavam o furto em poucos mi-
nutos.

Durante a operação, sete pessoas foram
presas e serão acusadas de participação da
quadrilha que vinha atuando especificamen-
te na subtração de caminhonetes de luxo.
As investigações prosseguem e novas pri-
sões e desdobramentos devem ocorrer nas
próximas semanas.

Ao lado, caminhonete
localizada por integrantes da

DIG/DEIC enquanto
“descansava” após o furto;

abaixo, componentes das
caminhonetes apreendidos

durante realização da
“Operação Arrasto II”

Fotos: Divulgação DIG/DEIC
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ANIVERSARIANTES DE MAIO

O Sinpol lembra aos aniversariantes que é preciso fazer o recadastramento anual junto
ao Banco do Brasil, em qualquer agência ou naquela onde receber seus vencimentos ou,

em caso de portabilidade, no banco em que o beneficiário optou. Quem não se
recadastrar corre o risco de ter os vencimentos suspensos.

12 FRANCA

1
Aloísio Mori de Carvalho

Elizeu Pigossi
Ildon Pimenta de Pádua

José Vitor Perissini
Júlio Cezar Pastori

Sueli Regina Emiliano
Wellington Francisco

Caliman
3

Claudinei Iossi
Fernando Tadeu Viana

Laércio Sostena
Marcelo Rodrigues da Silva

4
Carlos Henrique Pischiotini

Eurico Ferreira de Souza
Gustavo Caiani Sales

Márcio Alves
Reinaldo Aparecido Schmidt

5
Benivaldo Bastos de

Santana
Edgard Jorge Lauand Júnior

Edilson Piovani
Roberto Mário dos Santos

6
Antônio Hernandes Lopes

Antônio Marcos Falvo
8

Marco Antônio Sales
Marcos Reginaldo de Souza

Silva
9

Hélio Foz Ribaldo
Idalina Alves Ferreira

José Carlos Florio
Leandro César Ferreira

Silva
10

Antônio Carlos Kociani
11

Arnaldo Vaz Ferreira
12

Marcelo G. Lopes da Cunha
Maria de Lourdes Chiaretti

Maria José Balbino

Valtecílio Lino Nascimento
13

André Luís da Silva
Carlos Alberto Cordeiro
Paulo Henrique Vianna

Robinson Aparecido Carnei-
ro
14

Luiz Silva
Wilson Paulo de Oliveira

15
Aparecido Aricrênio Ramos

da Conceição
Paulo Roberto Barbosa

Queila Sara Pereira Martins
Roberto Bettini

16
Ana Aparecida de Oliveira

Ananias
Antônio Paulo Bacan Júnior

Ivone Pereira Crispin
17

Débora Aparecida Ciongolo
Trentin

Fernando Aparecido de
Moraes

José Jucélio Rodrigues
Maria Inez da Silva
Mateus Azevedo

Menuzzi Martins Filho
Ricardo Marcelo de Paula

Ferreira
18

Dinessa Maira Alvares
Olésio Guimarães

Roberto Fernandes
19

Alexandre Saltarelli
Bernardo Silva Matheus

20
Maurício José Troiani

Mônica de Oliveira Carneiro
Scarparo

Roberto Nascimento
21

Benedito Ferrante
Diva Rodrigues dos Santos

Paulo Sérgio Fernandes da
Costa

22
Antônio Sérgio Garcia

Sebastião Otávio Ramos
23

Érica Arrisse Esteves Dias
Nelson Orlando

24
Antônio Cabral

Antônio Orival Salgado
25

José Gonçalves Neto
Roberto Custódio Ribeiro

Waldir Aparecido Ambrósio
26

Antônio Aparecido Soares
de Souza

Antônio Carlos Schivo
Marcelo Cesarino Chahud

Sabsud
Renato Theodoro

Walter Aparecido Lessem
27

Edmundo Ferreira Gomes
Elias Ferreira de Souza
Jurema Francisco de

Andrade
Vanderlei Viola

28
Lílian Medeiros

Luís Carlos Valentim
Rafael Camolesi

29
Elisabeth Aparecida Sutti
Márcio Roberto Takatsui
Mônica Cristina Marsico

Lombardi
Reginaldo Lonardi

30
Aparecido Ailton Giansante

Marcelo César Corcovia
Renato Tomasella Monteiro

31
Francisco Paulo Oliveira

Lima
Leandro Cesar Giora

DISE DISE DISE DISE DISE PRENDEPRENDEPRENDEPRENDEPRENDE     TRAFICANTETRAFICANTETRAFICANTETRAFICANTETRAFICANTE

A DISE (Delegacia de Investigações So-
bre Entorpecentes) de Franca prendeu, no
dia 17 de fevereiro, um homem de 33 anos
acusado de tráfico, após uma ação realizada
por equipes da especializada com o objeti-
vo de coibir o tráfico de drogas na região.

De acordo com policiais civis, a DISE te-
ria recebido uma denúncia anônima infor-
mando que um homem estaria vendendo e
armazenando drogas em sua residência, lo-
calizada no Parque do Horto. Ao receberem
a denúncia, os policiais civis passaram a in-
vestigar e localizaram a suposta biqueira.

Ao realizar campanas, durante as inves-
tigações, os policiais observaram que a mo-
vimentação indicava a possibilidade de ser
realmente um ponto de venda de drogas e o
delegado titular da DISE de Franca repre-
sentou junto à Justiça, solicitando manda-

Homem estaria guardando drogas e comercializando a partir de
sua residência, localizada no Parque do Horto, periferia da cidade

do de busca e apreensão.
Atendidos pela Justiça, os policiais civis

foram, na tarde do dia 17 de fevereiro, até o
local para dar cumprimento. Ao entrarem na
residência e realizarem as buscas, a equipe da
especializada que integra a Delegacia Seccional
de Franca não demorou para localizar porções
de maconha, cocaína, além de apetrechos para
fracionar e embalar as drogas em porções.
Também encontraram uma balança de preci-
são e uma quantia em dinheiro.

Todo o material foi apreendido pelos po-
liciais civis e levado até a sede da DISE. O
suspeito também foi conduzido à delegacia,
onde foi interrogado e autuado em flagran-
te. As drogas foram encaminhadas para a
perícia e o homem foi levado para a Peniten-
ciária de Franca, onde ficará à disposição
da Justiça.

Os policiais civis apreenderam drogas e grande quantidade de dinheiro com acusado

Foto: Divulgação
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EEEEEQUIPEQUIPEQUIPEQUIPEQUIPE CPJ I CPJ I CPJ I CPJ I CPJ INTEGRADANTEGRADANTEGRADANTEGRADANTEGRADA     ESCLARECEESCLARECEESCLARECEESCLARECEESCLARECE     FURTOFURTOFURTOFURTOFURTO     EMEMEMEMEM     CONDOMÍNIOCONDOMÍNIOCONDOMÍNIOCONDOMÍNIOCONDOMÍNIO
Durante a ação de criminosos, foram levadas 11 bicicletas e três automóveis; policiais civis prenderam três envolvidos e já recuperam

um carro e cinco bikes

A ação de criminosos no furto de bicicle-
tas em condomínios ganhou um novo capítu-
lo na madrugada de 25 de fevereiro. Um grupo
de criminosos invadiu o Condomínio Jatobá,
localizado no bairro Manoel Pena, zona Leste
da cidade. Eles levaram onze bicicletas e qua-
tro veículos.

Segundo um morador do condomínio que
não quis se identificar, a forma de acesso dos
moradores está mudando para utilizar
biometria. Ele disse que poucas casas ainda
não aderiram e foram justamente veículos dos
moradores que ainda não têm biometria que
acabaram sendo levados.

A onda de furto de bicicletas tem sido cres-
cente em Ribeirão Preto. Grupos de jovens,
geralmente menores de idade, chegam duran-
te a madrugada nos prédios e forçam o portão
eletrônico que dá acesso às garagens. Em
poucos minutos eles arrombam o portão, en-
tram e escolhem a bike. Depois cada um sai
rapidamente com a sua e desaparecem.

As preferidas pelos marginais são as de
maior valor econômico. Geralmente acabam
sendo desmanchadas e as peças são vendi-
das aos receptadores - que não estão livres
de responder criminalmente por isso.

Pois no furto cometido no condomínio
vertical da zona Leste, os criminosos foram
além e levaram também os veículos. Para ter
acesso ao local, os ladrões danificaram a
concertina em um ponto encoberto no muro
do condomínio. Uma vez lá dentro, não se pre-
ocuparam com as câmeras de segurança, que
são monitoradas, segundo o morador, de for-
ma remota.

Eles circularam no local entre 02h00 e 05h00,
durante a madrugada. E os policiais civis apu-
raram que fizeram mais de uma viagem, para
levar os produtos subtraídos. Logo que os
furtos foram descobertos, a Polícia Civil este-
ve no local e fez vistorias em busca de pistas

que pudessem identificar os suspeitos.
As investigações foram coordenadas pela

CPJ (Central de Polícia Judiciária) Integrada.
Uma equipe, coordenada pelo delegado
Ricardo Turra, conseguiu levantar a forma de
atuação dos ladrões.

Os policiais fizeram buscas em uma área
próxima à Rodovia Abrão Assed, na saída para
Serrana, mas, num primeiro momento nada en-
contraram por lá. Mas as investigações se-
guiram a todo vapor. Todas as imagens feitas
pelo sistema de segurança do condomínio fo-
ram analisadas.

Carro encontrado
No dia 05 de março, dr. Turra e sua equipe

conseguiram recuperar um dos três veículos
furtados na ação registrada oito dias antes.
Em entrevista ao portal X-Tudo Ribeirão, dr.
Turra explicou que a equipe, durante as in-
vestigações, obteve informações de que um
dos veículos estaria escondido na região do
bairro Cristo Redentor, zona Norte da cidade.

Em diligências, eles localizaram o veículo
na frente de uma residência. “Solicitamos à
mãe, que autorizou a entrada dos policiais.
Encontramos o suspeito escondido debaixo
da cama de sua mãe, com a chave do veículo.
Ele alega que não participou do furto, apenas
guardava o veículo’, disse dr. Turra ao portal
X-Tudo.  O homem foi preso por receptação e
o veículo recuperado.

No dia 07 de março, dois suspeitos de fur-
to foram identificados e acabaram presos. Eles
têm 18 e 23 anos. Durante o interrogatório, os
suspeitos confessaram o crime. Dr. Turra re-
velou aos jornalistas que o homem foi encon-
trado em sua casa, quando acabou confes-
sando o crime. “Ele acabou nos levando até o
local em que ele havia escondido essas bici-
cletas”, disse o delegado.

Ao realizar as buscas, os policiais civis
encontraram cinco bicicletas. Todas estavam

desmontadas, possivelmente porque os la-
drões estariam vendendo as peças, separada-
mente, para tentar evitar serem incriminados.
Contudo, a dupla foi levada para a delegacia,
onde foram indiciados, mas não tendo sido
presos em flagrante, acabaram liberados.

Aos jornalistas, dr. Turra disse que irá
requisitar o predido de prisão preventiva da
dupla à Justiça ao final do inquérito. Os po-
liciais civis prosseguem as investigações
para tentar recuperar os outros dois veícu-
los e as outras seis bicicletas. Também está
intensificando os trabalhos para identificar
o terceiro suspeito que participou da ação

no condomínio.
Vale lembrar que todas as bicicletas têm

o quadro numerado e esse número é regis-
trado. A orientação é não comprar bicicletas
que não tenham origem comprovada. Se a
bicicleta for roubada ou furtada, o compra-
dor vai responder por crime de receptação.
Também não é aconselhável comprar peças
sem conhecer a procedência, pois o crime
de receptação também recai para quem “ino-
centemente” compra peças avulsas. A Polí-
cia Civil tem intensificado as ações contra
receptadores. Sem receptação, fatalmente os
crimes terão redução.

Ao lado, bicicletas foram
encontradas

desmontadas escondidas
em canavial; abaixo um
dos veículos furtados,

recuperado pelos
policiais civis

Fotos: Divulgação
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Em duas ações distintas, equipes da especializada prenderam dois homens por envolvimento com desmanche de veículo e apreenderam

cerca de 2,5 mil porções de cocaína

A Polícia Civil prendeu dois homens, de
21 e 48 anos, envolvidos com o desmanche de
um veículo roubado. O flagrante ocorreu no
dia 16 de fevereiro no bairro Vila Elisa, em Ri-
beirão Preto.

Integrantes da 2ª DISE/DEIC (Delegacia
de Investigações sobre Entorpecentes da Di-
visão Especializada de Investigações Crimi-
nais) de Ribeirão Preto, realizavam ação para
combater a receptação de veículos quando
flagraram uma atividade suspeita em uma loja
de venda de peças automotivas usadas.

No local, os agentes realizaram
monitoramento até que viram um carro, mode-
lo HB20, chegar no estabelecimento, ser ma-
nobrado e colocado em um local fechado, im-
possibilitando a visualização.

Diante da suspeita, os policiais realizaram
abordagem e verificaram que o veículo estava
sendo desmontado e apresentava
emplacamento falso, sendo constatado que

era um carro produto de roubo.
Com a ação, um dos homens que estava

no local foi preso em flagrante e outros dois,
envolvidos diretamente no desmanche do
automóvel, fugiram. Um deles acabou preso
posteriormente.

A dupla foi encaminhada à unidade espe-
cializada, onde foi indiciada em flagrante. O
terceiro envolvido, que fugiu, foi identificado
e também responderá criminalmente.

Dois celulares, as placas falsas e o veículo
foram apreendidos e exames periciais solicita-
dos.

A ocorrência foi registrada como recepta-
ção, adulteração de sinal identificador de veí-
culo automotor e associação criminosa.

Milhares de porções
Em outro caso, muita droga e material para

fracionamento acabaram apreendidos duran-
te trabalho da especializada.

A Polícia Civil deflagrou uma operação em

combate ao tráfico de drogas, no dia 11 de
fevereiro, na comunidade do Jardim Aeropor-
to, zona Norte de Ribeirão Preto. A ação resul-
tou na apreensão de aproximadamente 2,5 mil
porções de cocaína.

Os trabalhos policiais foram realizados por
integrantes da 2ª DISE/DEIC. Os agentes rea-
lizavam apuração para coibir o comércio de
substâncias ilícitas quando descobriram que
um imóvel na cidade estava sendo usado

como depósito de drogas.
Diante da informação, os agentes foram

até o local e encontraram 2.422 porções de
cocaína, 151.000 microtubos de plásticos para
o envase de entorpecentes e uma balança de
precisão. Nenhum suspeito foi localizado na
casa. Todo o material foi apreendido para pe-
rícia e o caso registrado na unidade especi-
alizada.

Por: SSP/SP com adaptações

A DISE/DEIC Ribeirão apreendeu grande quantidade de porções de cocaína e
microtubos para embalar drogas durante ação no Jardim Aeroporto
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A ação policial apreendeu diversos entorpecentes, dinheiro,

celulares e anotações em ação realizada para combater o tráfico
de drogas na cidade

A Policia Civil prendeu nove homens,
entre 19 e 25 anos, durante uma operação
para combater o tráfico de drogas e o cri-
me organizado na cidade de Ipuã, no inte-
rior do Estado. A ação ocorreu no dia 24 de
fevereiro.

Os trabalhos policiais foram realizados
por integrantes da Delegacia local, com
apoio de outras unidades, como a Delega-
cia de Sales Oliveira, e a Policia Militar da
região, incluindo integrantes do Batalhão
de Ações Especiais de Polícia (Baep).

Após investigações, os agentes con-
seguiram identificar um local usado como
ponto para comércio e armazenamento de
entorpecentes, conseguindo junto à Jus-
tiça mandados de busca e apreensão para
o endereço, onde há um condomínio resi-
dência.

Como resultado dos cumprimentos das
ordens judicias, foram realizadas nove pri-
sões em flagrante e apreendidas 31 por-
ções de cocaína, 19 de maconha e 85 de
crack, além de R$ 449 em espécie. Tam-
bém foram recolhidos oito celulares, duas
balanças de precisão, dois cadernos com
anotações, além de 100 sacos plásticos e
diversos microtubos que serviriam para o
envase de entorpecentes.

Os nove homens foram levados à De-
legacia de Ipuã, onde passaram pelos trâ-
mites policiais e foram indiciados em fla-
grante por tráfico de drogas. Depois, to-
dos foram encaminhados ao cárcere para
permanecerem à disposição da Justiça.
Por: Assessoria de Imprensa e Comu-
nicação da Secretaria da Segurança

Pública

Foto: Divulgação
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A exemplo do que ocorreu em outubro de 2021, os agentes prenderam outra mulher tentando abrir conta corrente com documentos

falsos para aplicar golpes virtuais

Os policiais civis da Delegacia do Municí-
pio de Cravinhos continuam realizando um
grande trabalho e evitando que golpistas re-
corram às agências bancárias da cidade para
abrir contas correntes em nomes de laranjas,
que seriam possivelmente utilizadas em crimes
de estelionato por quadrilhas especializadas em
aplicar golpes virtuais.

No dia 31 de janeiro, os policiais civis de
Cravinhos, coordenados pelo delegado titular,
dr. Jorge Miguel Khouri Neto, efetuaram a pri-
são em flagrante de uma mulher, de 47 anos,
que havia tentado abrir uma conta corrente em
um banco na cidade, utilizando documento fal-
so.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segu-
rança Pública), o gerente da agência bancária
onde o golpe tentava ser praticado desconfiou
e, imediatamente, ligou para a delegacia, infor-
mando sua suspeita. No mesmo instante os po-
liciais civis foram até o local.

Ao chegarem na porta da agência, encon-

traram a mulher tentando sair do estabeleci-
mento sem motivos justificáveis e realizaram a
abordagem. Ao ser indagada, ela acabou con-
fessando que havia sido contratada, suposta-
mente, por um homem de Serrana, cidade próxi-
ma a Cravinhos, para que efetuasse a abertura
de uma conta bancária em nome de uma tercei-
ra pessoa.

A mulher foi conduzida à Delegacia de
Cravinhos, onde respondeu ao interrogatório
e apresentou uma CNH (Carteira Nacional de
Habilitação) em nome de uma terceira pessoa,
porém, constando seu nome. O documento
estava visivelmente adulterado.

Diante das evidências e de ter confessado
suas intenções, a mulher foi presa em flagrante
e encaminhada a uma unidade prisional, per-
manecendo à disposição da Justiça. Os polici-
ais civis seguem investigando para descobrir a
identidade de outros envolvidos e o responsá-
vel pela falsificação.

Segundo caso

Este foi o segundo caso em
menos de seis meses, onde os
policiais civis de Cravinhos im-
pediram a ação de
estelionatários. No dia 08 de
outubro de 2021 uma mulher,
de 38 anos, também acabou
presa quando tentava abrir
uma conta corrente em agên-
cia bancária naquela cidade.
Naquela ocasião, os policiais
civis teriam recebido uma de-
núncia e montaram uma
campana próximo à agência.

Assim que a mulher che-
gou com o documento falso,
os policiais civis entraram em
ação. Na delegacia, ao revista-
rem a bolsa da suspeita, os
agentes encontraram, além dos
documentos falsos, algumas
cápsulas contendo cocaína. Dr. Jorge, delegado de Cravinhos, que atuou no caso

Foto: Arquivo Pessoal
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A Polícia Civil apreendeu cerca de 2,5 mil ma-

ços de cigarros, mais de 100 isqueiros, além de
uma arma de fogo e munições, durante uma ope-
ração para coibir crimes contra o patrimônio e
auxiliar no cumprimento de mandados judiciais. A
ação ocorreu no dia 11 de fevereiro, em Araraquara,
e também resultou na prisão de um homem, de 62
anos.

Os trabalhos policiais foram realizados por
agentes de Matão, com apoio do Grupo de Ope-
rações Especiais (GOE), da Divisão Especializada
de Investigações Criminais (Deic) de Ribeirão Pre-
to.

As equipes se deslocaram até uma proprie-
dade rural para cumprir uma ordem judicial e no
local encontraram uma espingarda calibre 38, com

numeração suprimida, e 58 munições íntegras do
mesmo calibre, além de outras 13 deflagradas.

No imóvel também foram localizados 2.507
maços de cigarros de diferentes marcas, sem com-
provação de origem, bem como 211 isqueiros.

Todo o material foi apreendido e exames peri-
ciais solicitados. O responsável pela propriedade
foi preso em flagrante e levado ao 3º Distrito Poli-
cial de Araraquara, onde o caso foi registrado como
posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso
restrito e localização e apreensão de objeto.

Depois de indiciado, o autor foi encaminhado
à Cadeia Pública de Santa Ernestina para perma-
necer à disposição da Justiça.
Por: Assessoria de Imprensa e Comunicação

da Secretaria da Segurança PúblicaOperação em Araraquara resultou em milhares de maços de cigarros apreendidos

Foto: Divulgação
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Crime ocorreu no final de janeiro e terminou com dois mortos em festa; Justiça decreta prisão preventiva dos envolvidos

A justiça de São Carlos decretou a pri-
são preventiva de dois homens acusados
de serem os autores de um duplo homicí-
dio que aconteceu durante uma festa em
uma chácara, na madrugada do dia 23 de
janeiro, no Aracê de Santo Antônio. Ou-
tras seis pessoas foram baleadas.

A equipe da Delegacia de Investigações
Gerais (DIG) trabalhou duro para esclare-
cer o caso que deixou a cidade em pânico.

Para  o  delegado João Fernando
Baptista, titular da especializada, não res-
ta dúvidas que os autores são L.M.R.B. e
H.P.C.

As investigações apontaram que no dia
do crime, os acusados chegaram na festa
com um grupo de pessoas em dois carros.
L.M.R.B. teria sido autorizado pela respon-
sável do evento a entrar sem ser revistado
pelo segurança, mesmo dizendo que esta-
va armado.

Pouco tempo depois os frequentadores
ouviram vários disparos que teriam sido
efetuados pela dupla. O alvo era Rodrigo
de Castro Rocha, 20, que foi atingido vári-
as vezes e morreu no local.

Eduardo Escapolão Lucas da Silva, 16
anos, chegou a ser socorrido e encaminha-
do até a UPA do Santa Felícia, mas morreu
no hospital. Outras seis pessoas também
foram atingidas e sobreviveram. Segundo
a Polícia, nenhum deles tinha envolvimento
na “rixa”.

De acordo com o delegado João
Fernando Baptista, havia uma “guerra”
entre dois grupos rivais que começou
quando o  bando encabeçado por
L.M.R.B. tentou tomar pontos de venda
de drogas dominados por Dieiverson
Rosa Vieira, vulgo “Gordão”, que fez com
que a tensão entre os grupos passasse a
crescer, especialmente, quando um me-
nor que fazia parte de um grupo matou
outro.

Porém, o estopim para essa recente
onda de violência teria sido uma tentati-
va de homicídio contra M.C.S., 24, no dia
31 de julho do ano passado, na rua
Rubens Fernando Monte Ribeiro, no bair-
ro Presidente Collor, cujo o autor teria
sido K. O.C.

Após esse crime, como represália à
tentativa de homicídio contra M.C.S., os
amigos dele, incluindo L.M.R.B., teriam as-
sassinado Dieiverson e tentaram matar
Rodrigo (mesmo que foi morto no Aracê),
porém, na ocasião ele conseguiu fugir.

Na manhã no dia 22 de janeiro, K. O.C.,
o mesmo que tentou matar M.C.S., foi em-
boscado por dois homens em uma moto
em uma estrada de terra na região do
CDHU. A vítima recebeu tiros, mas so-
breviveu e apontou L.M.R.B. e M.C.S.,
como os autores, já que eles teriam le-
vantado o capacete e exibido os rostos.
Por esse crime, a DIG já havia solicitado

a prisão dos acusados que foi expedida
pela Justiça e eles foram presos pela Polí-
cia Militar.

Segundo o delegado, já na madrugada
do dia 23, L.M.R.B. teria ido juntamente
com H.P.C. até a festa no Aracê de Santos
Antônio para acertar  as contas com
Rodrigo, o qual desta vez não conseguiu
escapar e acabou assassinado.

Ao final das investigações e das pro-

vas obtidas, o delegado João Fernando
Baptista, indiciou L.M.R.B. e H.P.C. pelos
crimes de homicídio e seis tentativas de
homicídio. Os acusados devem aguardar
presos até o julgamento.

Por: https://
www.saocarlosagora.com.br/policia/

dig-indicia-acusados-de-assassinatos-
em-festa-e-justica-decreta-prisao/

145419/

Os policiais civis que integram da DIG de São Carlos, coordenados pelo dr. João
Fernando Baptista, resolveram mais um caso de autoria desconhecida

Foto: Divulgação
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Pouco mais de duas décadas ou, precisa-
mente, 24 anos. Essa é a idade da Superinten-
dência de Polícia Técnico-Científica (SPTC)
do Estado de São Paulo, que comemora mais
um aniversário em 09 de fevereiro, celebrando
avanços em inovação e sua conquista como
uma das mais importantes unidades de pes-
quisa do território paulista e país.

Criada por meio de um decreto, em 1998, a
SPTC é responsável por coordenar os Institu-
tos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML)
de São Paulo, os quais atuam na produção de
provas técnicas e periciais por meio da análi-
se científica de vestígios arrecadados em lo-
cais de crime. Esses laudos são utilizados em
investigações da Polícia Civil, bem como em
procedimentos do Poder Judiciário, e são fun-
damentais para o esclarecimento de delitos e
responsabilização dos seus autores.

A importância desse trabalho pode ser fa-
cilmente visualizada verificando os números
da Instituição, que anualmente produz quase
um milhão e meio de laudos e examina mais de
três milhões de provas coletadas em ações
delituosas.

"Eu tenho muito orgulho de marchar ao
lado dos integrantes da SPTC. O trabalho de
vocês é anônimo, mas importantíssimo para
funcionamento da polícia judiciária e atendi-
mento da população", disse o secretário da
Segurança Pública, general João Camilo Pires
de Campos. "São 24 anos conjugando o ver-
bo da nossa vida policial, que é servir, com
inovação, tecnologia, viaturas novas, mas com
um patrimônio fantástico que extrapola esses
meios. O meio mais precioso da Polícia Técni-
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co-Científica são as pessoas que a acompa-
nham. Então, a esses profissionais, o meu abra-
ço, os meus cumprimentos e a minha gratidão.
Parabéns!", complementou.

Inovação
Neste ano, a SPTC tem ainda mais moti-

vos para comemorar o seu aniversário, já que
a Instituição iniciou 2022 sendo reconhecida
como Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT),
após uma reunião do Conselho das Institui-
ções de Pesquisa do Estado (Consip). Com a
medida, a Superintendência passou a seguir a
legislação do Marco Regulatório de Inovação,
abrindo portas para convênios, parcerias pú-
blico-privadas e investimentos na atualização
dos seus laboratórios. Ou seja, passou a ser
uma das mais importantes nesse âmbito em
todo o território paulista e Brasil.

E seguindo o caminhão da inovação, a
SPTC contou com recentes investimentos em
tecnologia, subindo de patamar no quesito
ciência forense. Para isso, foram recebidos,
dois Microscópicos Eletrônicos de Varredura
(MEV), que analisam vestígios em nível
molecular, além de modernos cromatógrafos
utilizados na análise de drogas. Cada equipa-
mento custa cerca de um milhão de dólares.

Somado a isso, o Núcleo de Biologia e Bi-
oquímica da Superintendência recebeu
sequenciadores de DNA de última geração para
alimentar o Bando de Dados de Perfis Genéti-
cos de São Paulo e, consequentemente, o
Nacional. Também foram adquiridos mais de
1,5 mil itens para incrementar o trabalho de
campo dos peritos.

Projetos próprios e pioneirismo

A SPTC também celebra a capacidade ino-
vadora do seu efetivo, tendo investido em
projetos do próprio corpo profissional, como
o Sistema Gestor de Laudos. A ferramenta foi
desenvolvida por peritos paulistas e está em
operação desde 2018, disponibilizando laudos
em tempo real às autoridades solicitantes.

Além disso, a Instituição é a única do mun-
do a aplicar a tecnologia de Scanner 3D no
registro de locais de crime, perpetuando as
provas colhidas.

Reforço no efetivo e frota
A comemoração se estende para o reforço

recebido pela SPTC nos últimos anos. Em 2021,
208 novas viaturas foram entregues à Institui-
ção por meio de um investimento de R$ 11,8
milhões e, ao longo da atual gestão, 765 no-
vos policiais técnico-científicos passaram por
formação e estão em atuação no Estado. Além
disso, foi autorizado a contratação de outros
189 profissionais.

"Desde que assumi como superintenden-
te, há três anos, e com a convivência com as
polícias coirmãs, conheci a grandeza de quem
somos. Nossos números são estratosféricos
em quantidade de armamentos, equipamentos,
viaturas, coletes balísticos e, no caso da Polí-
cia Técnico-Científica, quanto à quantidade
de exames realizados anualmente” destacou o
Superintendente da SPTC, Maurício
Rodrigues Costa.

“Todo esse resultado nos mostra que o
rumo é para frente e assim tem sido feito. A
SPTC está em constante evolução, com vul-
tosos investimentos, qualidade técnica, no-
vos equipamentos e instalações. A grande

beneficiada com tudo isso é a população.
Quando a perícia paulista cresce, a perícia do
Brasil cresce. Somos os melhores em medici-
na legal e em outras especialidades periciais”,
finalizou.

Para o presidente do Sinpol, Célio Antô-
nio Santiago, a Polícia Técnico-Científica de
São Paulo é uma das mais capacitadas do pla-
neta. “São profissionais de extrema compe-
tência, com desenvoltura na ciência e que são
pilares na elucidação de muitos crimes apa-
rentemente de difícil solução. Mereciam ser
melhores remunerados. O Sinpol parabeniza
esses competentes profissionais”, conclui
Célio.

Por: Nathalia Pagliarini - SSP/SP, com
adaptações

São 24 anos de história e glórias desde a
criação da SPTC em 1998

Foto: SSP/SP
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Ação, nomeada de “Fake”, foi deflagrada pela Polícia Civil de Barretos, com apoio de agentes de Santa Bárbara d’Oeste e de outros

estados brasileiros; investigados são responsáveis por falsas comunicações de crime e falsificação de boletins

A Polícia Civil paulista prendeu cinco
homens que integram uma quadrilha inte-
restadual de caminhoneiros, especializada
em desvios de carga. Quatro detenções
ocorreram no Estado do Paraná e uma no
Maranhão, no dia 07 de fevereiro, durante
a operação “Fake”.

Os trabalhos em campo foram coorde-
nados pela DIG (Delegacia de Investiga-
ções Gerais) de Barretos, responsável pe-
las apurações, com apoio de agentes de
Santa Bárbara d’Oeste e das unidades fe-
derativas onde ocorreram as prisões e tam-
bém do Ceará.

As investigações que levaram à opera-
ção tiveram início há dois anos, com a apre-
sentação de um falso boletim de ocorrên-
cia de roubo, apresentado por um motoris-
ta à empresa proprietária de uma carga de
óleo desviada.

Com a descoberta da falsificação, as in-
vestigações foram intensificadas, inclusi-
ve com o uso de técnicas modernas, e os
integrantes da DIG identificaram a existên-
cia de um núcleo, integrado por caminho-
neiros especializados em desvios de car-
gas, os quais procuraram diversas delega-
cias no Estado de São Paulo para comuni-
car falsos crimes, se colocando como víti-
mas. Em outros casos, os criminosos falsi-
ficavam os boletins de ocorrência para apre-
sentar o documento às empresas vítimas.

O trabalho dos policiais civis permitiu
verificar ao menos 74 ocorrências falsas ou
que noticiavam falsos roubos, entre os
anos de 2019 e 2020, em diversas regiões
do território paulista. Somado a isso, foi
constatado o envolvimento de aproxima-
damente 24 motoristas no esquema. Para
isso, os suspeitos alternavam os cami-
nhões e priorizavam carga de alimentos e
bebidas por serem mais facilmente vendi-
das no mercado clandestino.

A operação
Com todas as provas colhidas, a DIG

de Barretos conseguiu junto à Justiça man-
dados de prisões temporárias e de busca e
apreensão, que começaram a ser cumpri-
dos hoje (7), nos seguintes municípios:
Santa Bárbara D’Oeste (SP), Arapongas
(PR), Bela Vista do Paraíso (PR), Rolândia
(PR), Apucarana (PR), Londrina (PR),
Ibiporã (PR), Mandirituba (PR), São José
dos Pinhais (PR), Fazenda Rio Grande (PR),
Curitiba (PR), Balsa Nova (PR), Campo Lar-
go (PR), Matinhos (PR), Cruzeiro do Oeste
(PR), Fortaleza (CE) e São Luís (MA).

O nome da operação remete à palavra
inglesa correspondente a “falso”, em alu-
são às falsas comunicações de crimes e fal-
sificações de boletins de ocorrência por
parte dos investigados. Os trabalhos poli-
ciais prosseguem, inclusive para posterior
cumprimento das ordens judiciais que fi-

caram em aberto.
"Essa primeira fase da operação foi im-

portante porque possibilitou a identifica-
ção e a expedição de mandados de prisão
temporária contra os motoristas envolvi-
dos nesse esquema fraudulento. Ou seja,
que, em tese, vendiam as cargas a eles con-
fiadas e noticiavam falsamente a ocorrên-
cia de roubo ou falsificavam os boletins de

ocorrência. Agora as investigações pros-
seguem com o objetivo de identificar tanto
os receptadores dessas cargas, assim como
aqueles que aliciavam o motorista para que
ele ingressasse no esquema", destacou o
delegado Rafael Faria Domingos, titular da
DIG de Barretos.
Por: Nathalia Pagliarini - SSP/SP, com

adaptações

DIG de Barretos deflagrou “Operação Fake” para desmontar esquema de
caminhoneiros que desviavam cargas e causavam grandes prejuízos

Foto: Divulgação Polícia Civil
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Araraquara

Policiais civis do 3º DP (Distrito Policial) de
Araraquara efetuaram a prisão de uma mulher
de 28 anos, suspeita de envolvimento com o
tráfico de drogas. Durante a execução da Ope-
ração Solis, a mulher teria sido identificada por
policiais civis como atuante no tráfico de en-
torpecentes na cidade. Diante da constatação,
policiais civis do 3º DP requisitaram e obtive-
ram mandado de prisão junto à 3ª Vara Criminal
de Araraquara. No dia 15 de fevereiro, a mulher
foi até o 3º DP acompanhada de seu advogado,
quando recebeu voz de prisão em cumprimen-
to do mandado judicial. Ela foi encaminhada a
uma unidade prisional onde permanecerá à dis-
posição da Justiça.

São José do Rio Pardo
Policiais civis da DISE (Delegacia de In-

vestigações Sobre Entorpecentes) da
Seccional de Casa Branca realizaram uma
ação na cidade de São José do Rio Pardo, no
início de fevereiro. Durante os trabalhos de
Polícia Judiciária, os policiais civis da espe-
cializada surpreenderam pai e filho com cer-
ca de 130 pinos de cocaína. A droga estava
escondida em um depósito localizado na resi-
dência que ambos moram. A equipe da especi-
alizada encontrou também cocaína a granel
e várias cápsulas vazias. O delegado respon-
sável pela operação, dr. Wanderley Martins,
informou que a equipe localizou ainda arma
de fogo, arma de pressão, munição, dinheiro e
material para embalar drogas fracionadas. O
pai, de 72 anos, e seu filho, de 30 anos, foram
conduzidos à sede da DISE em Casa Branca
e, após serem autuados em flagrante, encami-
nhados à uma unidade prisional, onde per-
manecerão à disposição da Justiça.

Agrotóxicos falsificados
A Polícia Civil apreendeu grande quantida-

de de agrotóxicos falsificados, em 24 de janei-
ro, em um imóvel na Rua Lupércio Agostinho,
no Jardim Helena, em Ribeirão Preto. Os traba-
lhos policiais foram realizados por integrantes
da 1ª DIG/DEIC (Delegacia de Investigações
Gerais, da Divisão Especializada de Investiga-
ções Criminais) do Deinter-3, que, após apura-
ções, foram até um prédio para o cumprimento
de um mandado de busca e apreensão. No lo-
cal, não foram encontradas pessoas, mas loca-
lizados 205 galões e 498 frascos com
agrotóxicos falsificados, dois liquidificadores,
uma seladora, uma balança de precisão, 180
galões vazios e centenas de rótulos de produ-
tos agrotóxicos de marcas diversas. A associa-
ção que representa os fabricantes de defensi-
vos e agrotóxicos foi acionada e o caso regis-
trado na unidade especializada como produzir
substância tóxica e agrotóxicos em desacordo
com a lei. As investigações prosseguem.

Drogas no apê
A Polícia Civil prendeu um homem, de 39

anos, que foi surpreendido armazenando tijo-
los de drogas em casa. O flagrante foi realiza-
do, no final de janeiro, em Ribeirão Preto. Os
trabalhos foram realizados por uma equipe
da 2ª DISE/DEIC (Delegacia de Investigações
Sobre Entorpecentes, da Divisão Especializa-
da de Investigações Criminais) de Ribeirão
Preto, que estava em diligências para comba-
ter o tráfico quando identificou que um ho-
mem estaria armazenando drogas em um apar-
tamento. Os policiais então foram até o ende-
reço apurado e encontraram o suspeito sain-
do do condomínio com um veículo Ônix. Foi
realizada abordagem e ele imediatamente

admitiu que guardava drogas dentro do imó-
vel. Foi então realizada vistoria no local e
encontrados, dentro de caixas de sapatos, sob
o guarda-roupas, oito tijolos de cocaína, seis
de crack, um de maconha e seis porções de
substância branca.  Além das drogas, ainda
foi recolhido um celular. Os materiais foram
apreendidos e encaminhados ao Instituto de
Criminalística para perícia. O acusado foi
preso em flagrante e indiciado por tráfico de
drogas, permanecendo à disposição da Justi-
ça.

Drogas e arma de fogo em casa
A Polícia Civil prendeu um homem, de 29

anos, que guardava drogas e uma arma de fogo
em sua residência, na Vila Albertina, em Ribei-
rão Preto. A ação ocorreu em 012 de fevereiro.
Integrantes da 2ª DISE/DEIC (Delegacia de In-

vestigações sobre Entorpecentes, da Divisão
Especializada de Investigações Criminais) lo-
cal, realizavam apuração para combater o tráfi-
co quando descobriram que um imóvel na cida-
de estava sendo usado como depósito de subs-
tâncias ilícitas. Diante da informação, os agen-
tes foram até o local, sendo recebidos pelo au-
tor. Questionado, em um primeiro momento o
homem negou a existência de algo ilegal em
sua casa, mas depois acabou confessando que
guardava drogas e uma arma. O suspeito auto-
rizo a entrada dos policiais na residência para
buscas, resultando na apreensão de 24 por-
ções de maconha e um revólver calibre .38, com
seis munições. Exames periciais foram solicita-
dos e o homem foi preso em flagrante por tráfi-
co de entorpecentes e posse irregular de arma
de fogo de uso permitido.

Equipe da DISE/DEIC prendeu homem e apreendeu drogas e armas de fogo em sua
residência, durante ação realizada na Vila Albertina, em Ribeirão Preto

Foto: Divulgação
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