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CARTA DE BALANÇO DO ANO DE 2018 
 

A COLPOL, hoje com 39 anos de fundação, continua lutando diariamente em prol da Classe Policial 

Civil. Atua reivindicando melhorias salariais, melhores condições laborativas, equipamentos adequados etc.  

Além disso, passamos a atuar também na área assistencial. Foi a forma que encontramos para tentar 

minimizar o descaso e a falta de comprometimento do Governo Estadual com o Servidor Público, com cada um de 

nós, policial civil.  

Para que o associado tenha ideia do quantitativo dos atendimentos, demonstramos abaixo alguns números. 

Vale ressaltar que essa área assistencial pode ser utilizada, de forma concomitante, tanto pelo titular e/ou dependente 

legal cadastro na COLPOL. 

 

ATENDIMENTOS NAS ÁREAS ASSISTÊNCIAS (Até o mês de Novembro/18): 

Ambulatorial – são atendimentos ambulatoriais realizados por médicos/clinicas/hospitais credenciados. 

 

CONSULTAS  

Autorizações em Rede Externa  1827  
Média Mensal - 

Autorizações 
166 

Autorizações no Consultório COLPOL 

Psicologia  Clínica Médica  Nutricionista 
212  

Média Mensal - 

Autorizações 
19 

 

EXAMES 

Autorizações em Rede Externa 519.420  
Média Mensal - 

Autorizações 
47.220 

 

REABILITAÇÃO FÍSICA 

Total no ano de 2018 1221  Média Mensal 111 

 

ODONTOLOGIA 

Prótese Dentária Ano de 2018 836  Média Mensal 76 

Clinica Geral Ano de 2018 403  Média Mensal 36 

OdontoPediatria Ano de 2018 354  Média Mensal 32 

Endodontista Ano de 2018 512  Média Mensal 46 

Ortodontia Ano de 2018 211  Média Mensal 19 

 

ATENDIMENTOS NAS ÁREAS JURÍDICAS E REIVINDICATIVAS: 

 

JURÍDICO – Atendimentos realizados para associados/dependentes 

 

Criminal Ano de 2018 106 

Adm. Funcional Ano de 2018 338 

Cível / CDC Ano de 2018 135 

Família / Trabalhista  Ano de 2018 95 
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AÇÕES JURÍDICAS EM PROL DA CLASSE POLICIAL CIVIL E SERVIDORES ESTADUAIS ATIVOS 

E INATIVOS REALIZADAS PELO DEPTO. JURÍDICO DA COLPOL: 

- Desconto previdenciário sobre verbas transitórias é declarado ilegal pelo STF. 

https://colpol.com.br/2018/10/desconto-previdenciario-sobre-verbas-transitorias-e-declarado-ilegal-pelo-stf 

- Descaso da Central de Perícias: policiais doentes são vitimas de descaso. 

https://colpol.com.br/2018/10/descaso-da-central-de-pericias-policiais-doentes-sao-vitimas-de-descaso/ 

- Jurídico COLPOL-RJ/SINDPOL-RJ solicita ao STF Amicus Curiae sobre Aposentadoria Integral e Paritária. 

https://colpol.com.br/2018/10/juridico-colpol-rj-sindpol-rj-solicita-ao-stf-amicus-curiae-sobre-aposentadoria-

integral-e-paritaria/ 

- COLPOL-RJ e SINDPOL-RJ tentam visitar policiais civis acautelados e são impedidos pela SEAP. 

https://colpol.com.br/2018/09/colpol-rj-e-sindpol-rj-tentam-visitar-policiais-civis-acautelados-e-sao-impedidos-pela-

seap/ 

- Recurso ajuizado pelas entidades no STF, relacionado ao confisco de 14% na previdência. 

https://colpol.com.br/2018/08/recurso-ajuizado-pelas-entidades-no-stf-relacionado-ao-confisco-de-14-na-

previdencia/ 

- Vitória dos servidores, aposentados e pensionistas! Suspenso o aumento da alíquota previdenciária! O servidor 

volta a descontar 11%. 

https://colpol.com.br/2018/07/vitoria-dos-servidores-aposentados-e-pensionistas-suspenso-o-aumento-da-aliquota-

previdenciaria-o-servidor-volta-a-descontar-11/ 

 

ATIVIDADES DE DEFESA DE CLASSE 

- COLPOL-RJ e SINDPOL-RJ seguem atuantes na defesa dos policiais civis: em discussão agora, RAS e 

equipamentos de segurança no ato da posse. 

https://colpol.com.br/2018/10/colpol-rj-e-sindpol-rj-seguem-atuantes-na-defesa-dos-policiais-civis-em-discussao-

agora-ras-e-equipamentos-de-seguranca-no-ato-da-posse/ 

- COLPOL-RJ e SINDPOL-RJ distribuem Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência para garantir 

direitos dos policiais civis presos. 

https://colpol.com.br/2018/09/colpol-rj-e-sindpol-rj-distribuem-acao-civil-publica-com-pedido-de-tutela-de-

urgencia-para-garantir-direitos-dos-policiais-civis-presos/ 

- PL 3.891/18 aprovado: mais uma vitória da atuação política do SINDPOL-RJ/COLPOL-RJ. 

https://colpol.com.br/2018/09/pl-3-891-18-aprovado-mais-uma-vitoria-da-atuacao-politica-sindpol-rj-colpol-rj/ 

- SINDPOL-RJ/COLPOL-RJ enviam ofício ao Chefe de Polícia que fala sobre o valor do RAS aos investigadores. 

https://colpol.com.br/2018/09/sindpol-rj-colpol-rj-enviam-oficio-ao-chefe-de-policia-que-fala-sobre-o-valor-ras-aos-

investigadores 

- SINDPOL-RJ/COLPOL-RJ na 59ª reunião plenária do CONSPERJ. 

https://colpol.com.br/2018/08/sindpol-rj-colpol-rj-na-59a-reuniao-plenaria-consperj/ 

- Em defesa dos concursados e da recomposição dos quadros da Polícia Civil: COLPOL-RJ e SINDPOL-RJ 

participam de Audiência Pública na ALERJ (23/08). 

https://colpol.com.br/2018/08/em-defesa-dos-concursados-e-da-recomposicao-dos-quadros-da-policia-civil-colpol-

rj-e-sindpol-rj-participam-de-audiencia-publica-na-alerj-23-08/ 
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- COLPOL-RJ e SINDPOL-RJ participam da inauguração do Núcleo de Saúde Mental da PCERJ. 

https://colpol.com.br/2018/05/colpol-rj-e-sindpol-rj-participam-da-inauguracao-do-nucleo-de-saude-mental-da-

pcerj/ 

- Após visita da COLPOL-RJ e SINDPOL-RJ, Unidade da SEAP que atende policiais civis inaugura Centro Cultural 

e inicia remissão de pena para policiais civis. 

https://colpol.com.br/2018/03/apos-visita-do-sindpol-rj-e-colpol-rj-unidade-da-seap-que-atende-policiais-civis-

inaugura-centro-cultural-e-inicia-remissao-de-pena-para-policiais-civis/ 

- COLPOL-RJ e SINDPOL-RJ sempre em Defesa dos Policiais denunciando o baixo efetivo que sobrecarga e 

adoece a ponta! 

https://colpol.com.br/2018/02/sindpol-rj-e-colpol-rj-sempre-em-defesa-dos-policiais-denunciando-o-baixo-efetivo-

que-sobrecarrega-e-adoece-a-ponta/ 

 

NUCLEO DE SAÚDE MENTAL DA COLPOL 

- OUTUBRO/18 - “II Seminário: Saúde do Policial Civil” 

https://colpol.com.br/2018/09/dia-30-10-colpol-rj-e-sindpol-rj-realizarao-o-ii-seminario-saude-policial-civil/ 

- SETEMBRO/18 - “Trabalho e Saúde do Policial Civil: entre o assédio moral e o risco suicida” 

https://colpol.com.br/2018/09/trabalho-e-saude-policial-civil-entre-o-assedio-moral-e-o-risco-suicida-nova-palestra-

nupisaude-dia-14-09/ 

- AGOSTO/18 - “Novas Perspectivas na Saúde e Segurança do Policial Civil” 

https://colpol.com.br/2018/08/dia-30-08-colpol-rj-e-sindpol-rj-realizarao-mais-uma-palestra-nucleo-de-saude/ 

- AGOSTO/18 - “Convenção 155 da OIT: Segurança e Saúde dos Policiais Civis” 

https://colpol.com.br/2018/08/dia-10-08-colpol-rj-e-sindpol-rj-realizarao-mais-uma-palestra-nucleo-de-saude/ 

- JUNHO/18 - “Sistema de Informação em Saúde do Trabalhador: apoio à redução dos riscos inerentes à atividade 

policial” 

https://colpol.com.br/2018/06/colpol-rj-e-sindpol-rj-realizam-palestra-sobre-sistema-de-informacao-em-saude-do-

trabalhador-apoio-a-reducao-dos-riscos-inerentes-a-atividade-policial/ 

- MAIO/18 - “O Sofrimento Psíquico do Policial Civil do Estado do Rio de Janeiro: Vamos falar sobre isso?” 

https://colpol.com.br/2018/05/colpol-rj-e-sindpol-rj-realizam-mais-uma-palestra-do-nucleo-de-pesquisa-e-

intervencao-em-saude/ 

 

HOMENAGENS - EVENTOS 

- Celebração e festa na homenagem da COLPOL-RJ e do SINDPOL-RJ aos policiais civis que atuam como 

voluntários 

https://colpol.com.br/2018/10/celebracao-e-festa-na-homenagem-da-colpol-rj-e-sindpol-rj-aos-policiais-civis-que-

atuam-como-voluntarios/ 

- COLPOL-RJ e SINDPOL-RJ são parceiros da PCERJ na celebração da Semana do Policial Civil - “Primeiro 

Passeio Motociclístico em Memória dos Heróis Tombados.” 

- Dia do Policial Civil é comemorado na COLPOL Campestre 

https://colpol.com.br/2018/10/dia-policial-civil-e-comemorado-na-colpol-campestre/ 

- Mais um evento com a parceria COLPOL-RJ / SINDPOL-RJ: VIII Torneio de Futebol da Polícia Civil 
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Coligação dos Policiais Civis do 
Estado do Rio de Janeiro 

 

Sede Administrativa: Rua do Senado, 65 – 2º andar – Centro. 

Sub-Sede: Rua 7 de Setembro, 141 – 1º andar – Centro – Tel: 2221.8702. 

Centro de Reabilitação Física: Rua da Relação, 39 – Sobreloja – Tel: 2224.2253. 

Sede Campestre: Rua Peri Mirim 480 – Boiúna – Jacarepaguá – Tel: 2446.4127 – 2446-4083 

Tels. /Fax: 2509.1255 / 2222.2508 / 2232.1628 / 2509.0611   

E-Mail: coligacao@colpol.com.br. 
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SEDE CAMPESTRE 

– Reforma geral do casarão e da área externa; 

– Troca de 90% das lâmpadas do clube por lâmpadas de led, o que resultou em redução do consumo de energia em 

mais de 50%; 

– Compra de um fogão industrial e um freezer grande para melhor atender à demanda de nosso restaurante; 

– Contratamos uma empresa para fazer a limpeza profissional do chão do bar; 

– Substituição de toda fiação telefônica do clube; 

– Atualizamos a rede elétrica do clube; 

– Disponibilizamos para os associados uma internet de 100 MB; 

– Reforma dos banheiros do Salão Pianu’s; 

– Reforma geral do nosso maior salão (o Salão Pianu’s Bar); 

– Limpeza de todas as caixas d’água; 

– Reparo em todas as tampas das caixas d’água e colocação de tela de mosquito, para que não entre nenhum tipo de 

animal ou inseto; 

– Reforço na iluminação de todo o Clube, inclusive a entrada dele. 

– Portaria reformada e iluminada; 

– Poda e limpeza de todos os coqueiros; 

– Compra de uma Saveiro Volkswagen, que auxilia/agiliza toda ida a mercado, compras de material de limpeza e de 

obra, saídas em geral. 

https://colpol.com.br/2018/12/clube-colpol-campestre-passou-por-muitas-melhorias-venha-ver-e-aproveitar-o-verao-

com-gente/ 

 

CONTATOS DA COLPOL/RJ 

 

Para um contato mais rápido e hoje praticamente usado por grande parte da sociedade a COLPOL está 

disponibilizando para todos o número do WhatsApp da COLPOL 21–9–6914-0012 – para que possamos estar nos 

comunicando de forma mais facilitada. 

Aproveitamos a oportunidade para desejar um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo de 2019 com mais 

saúde, vitórias, alegrias e tudo mais. 

Atenciosamente, 

 

FABIO NEIRA 

Presidente, Diretores e Funcionários da COLPOL/RJ 

 

Contatos da COLPOL-RJ 

Site: www.colpol.com.br 

Veja as noticias informações fóruns da COLPOL-RJ – Face: ColPol-RJ:  

Veja as noticias informações festividades e eventos da Sede Campestre – Face: ColPol Campestre 
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