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CARTA BALANÇO 2021 
 

A COLPOL/RJ encerra o ano de 2021 em meio a notícias favoráveis para a população como um todo. A que mais 

nos alegra, é a vacinação para combater a COVID-19, que nos assola há mais de um ano com um enorme saldo de vítimas, 

trazendo muita tristeza, distanciamento e saudade. 

Aos poucos, estamos retornando à normalidade, não só nós brasileiros, cariocas como também todo o mundo. 

Mas claro que não podemos abaixar a guarda! Devemos continuar mantendo os cuidados e orientações dos especialistas 

da saúde. 

Esse ano, a COLPOL-RJ completou 42 anos de existência, mantendo a sua caminhada pela luta dos direitos, 

melhorias de condições de trabalho e respeito pela qualificação profissional desta categoria. E, não seria nesse momento 

de grandes desafios para a população e para os Agentes da Segurança Pública em nosso estado, que seria diferente. Nos 

mantivemos na luta, atentos às demandas da categoria. 

A COLPOL/RJ, representada pelo Presidente Fábio Neira, participou neste ano, no Plenário da Câmara dos 

Deputados, a convite o Deputado Delegado Antônio Furtado, de audiência pública com o tema sobre as questões 

relacionadas à operação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro na comunidade do Jacarezinho. Neira defendeu as 

atitudes, o profissionalismo e o trabalho da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro ao trazer segurança para a sociedade, 

frente à muitas críticas negativas e falas depreciativas. 

A COLPOL/RJ se manteve próxima dos seus associados e policiais civis, através de nossas redes sociais e 

WhatsApp, ouvindo as necessidades dos policiais civis, por onde nos enviam suas solicitações, questionamentos e muitas 

outras observações que, nós da COLPOL-RJ, em resposta aos nossos representados, nos manifestamos junto à SEPOL e 

demais Secretarias, bem como às comissões da ALERJ, através de ofícios questionando posicionamento e respostas à 

categoria. 

À SEPOL, questionamos: 

 sobre os pagamentos referentes ao Banco de Talentos, às Metas, Solicitação de coletes balísticos, 

Violação dos direitos Civis em meio a Pandemia, com denúncia junto ao MPT; 

  Promoções dos Policiais Civis que estão atrasadas (Ação Civil Pública, protocolada pela Coligação dos 

Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro. - Processo nº 0141827-98.2017.8.19.0001);  

 Recomposição do efetivo da PCERJ, conforme preceitua a Lei 3586/01, feita através de concurso público 

e aproveitamento de concursos vincendos (Ação Civil Pública, protocolada pela Coligação dos Policiais Civis do Estado do 

Rio de Janeiro. - Processo nº0181297-97.2021.8.19.0001);  

 Reajuste dos Auxílios Alimentação e Transporte; 

  Regulamentações de Leis que ao longo dos tempos foram criadas e não colocadas em funcionamento; 

 Criação do Grupo de Trabalho para regulamentar a compra de arma de fogo fornecido pelo Governo do 

Estado aos agentes de segurança para uso em serviço poderão ser adquiridas pelos mesmos, aos kits de prevenção contra 

o COVID-19 para os policiais civis em suas Delegacias, Departamentos e/ou Especializadas, pois como todos sabem, somos 

uma das categorias que mesmo com a pandemia não parou de prestar assistência em todo o Estado do Rio de Janeiro. 

A COLPOL/RJ solicitou a Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia da ALERJ, a realização de 

Audiência Pública para tratar do aumento de suicídios entre os agentes da segurança pública, a fim de conhecer e debater 

o referido assunto, objetivando proposições de efetiva resolução para a promoção de saúde e prevenção do suicídio nas 

Instituições de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. A referida audiência foi convocada em virtude da 

sensibilidade das Comissões de Saúde, de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social e de Defesa dos Direitos 

Humanos e Cidadania. 

Estivemos praticamente 100% presente na ALERJ, quando da Reforma da Previdência participando de diversas 

Audiências Públicas, debatendo, acrescentando e explanando sobre itens prejudiciais à categoria policial como perdas 

salariais, o que influenciaria de forma ainda mais negativa na aposentadoria de muitos servidores, em virtude da reforma 
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proposta por muitos que desconhecem a realidade do quão árduo, perigoso, cansativo e solitário é o dia a dia dos 

profissionais da Segurança Pública, que trabalham por paixão e compromisso.  

No início do mês de dezembro, foi apresentado pelo Governador do Estado, na ALERJ, o projeto de Lei da nossa 

tão esperada Lei Orgânica e, a COLPOL-RJ, mais uma vez trabalhou de forma séria, pensando em toda a PCERJ quando fez 

a apresentação de diversas emendas, de forma que seja garantido o merecido respeito, prestígio e reconhecimento do 

trabalho de excelência que é realizado muitas vezes, de forma silenciosa por todos os policiais civis, em seus diversos 

cargos.  

Com isso, seguimos trabalhando, através das participações incisivas nas audiências públicas e em todas as 

frentes necessárias para que os deputados estaduais façam constar nesta Lei Orgânica todas as propostas de melhorias 

para o bom desempenho das funções dos policiais civis. 

A COLPOL/RJ foi convidada pelo Presidente da Confraria dos Comissários, para integrar e resgatar mais esse 

evento, que tem por finalidade agregar os policiais civis ativos e inativos em um momento mensal de congraçamento, 

lembranças e troca de conhecimentos, onde participamos mensalmente do almoço de confraternização.  

Acompanhando a evolução do mundo e sempre atenta às novidades e praticidades do dia a dia, a COLPOL/RJ 

lançou neste mês de DEZ/21, uma novidade para seus coligados, o APP da COLPOL-RJ, para que o nosso associado possa 

ter a COLPOL-RJ mais próxima e presente no seu dia, na palma da mão, contribuindo ainda mais com a proximidade do 

coligado com nossa equipe de funcionários, onde poderá contar com muito mais comodidade e praticidade.   

A COLPOL/RJ por três anos consecutivos, não praticou correção nas mensalidades sociais, porém nossos 

serviços assistências que oferecemos para os nossos associados e/ou dependentes, não pararam. Contudo, houve 

reajustes em produtos utilizados nos atendimentos, bem como na remuneração dos profissionais e prestadores de 

serviços. Diante da sanção da lei que autoriza a recomposição salarial dos servidores, informamos que no próximo ano 

teremos nossa mensalidade social reajustada.  

O cálculo foi realizado com base no acumulado do IPCA do período supracitado, sendo esta, a alíquota utilizada 

pelo Governo para a recomposição salarial. Nos últimos três anos tivemos um IPCA acumulado de 19,12%. Porém, o 

reajuste será calculado com base no IPCA acumulado do ano vigente cuja alíquota está 10,74%. Sendo assim, pautados 

pela alíquota do IPCA, que é o índice utilizado para os reajustes dos serviços, produtos e outros, sendo também este o 

índice utilizado para calcular a recomposição salarial sancionada pelo Governo do Estado, no contracheque do mês de 

FEV/22 realizaremos o reajuste de 10% na mensalidade social. 

A COLPOL/RJ no ano de 2021, se manteve em funcionamento presencial na sede administrativa, prestando 

atendimentos odontológicos, dentro dos padrões e recomendações ordenados pelos Órgãos de Saúde Pública. Além dos 

atendimentos de forma presencial dos nossos serviços assistências, continuamos também com os atendimentos através 

do WhatsApp – 21 – 99614-0012 e do e-mail: coligacao@colpol.com.br. 

No mês de ABR/21 mudamos nosso Departamento Jurídico, passando a contar com o escritório MLOS 

Advogados Associados, equipe que assumiu e está a todo vapor, revendo todos os processos e iniciando demandas de 

suma importância para a categoria. 

Ingressamos com  Ação Civil Pública para Preenchimento de Efetivo, que há muito está defasado; Ação Civil 

Pública requerendo obras de reconstrução da via de acesso à Sede Campestre da COLPOL; Ações requerendo pagamento 

de diferença salarial de Investigadores Trabalhando em desvio de Função, especialmente aos investigadores, que exercem 

funções diversas ao cargo sem a devida contrapartida do estado; Além de figurar como uma das autoras da Ação Civil 

Pública na qual foi deferido o pedido de regularização das promoções dos policiais civis da ativa, a COLPOL/RJ também 

atua para que os aposentados e pensionistas tenham seu direito adquirido a promoção por antiguidade respeitado. 

E em breve, mais uma demanda judicial. Com a ação para cumprimento do art. 177 do Estatuto da Polícia Civil 

do Estado do Rio de Janeiro, que dispõe que, preenchidos os requisitos, será considerado promovido, PARA TODOS OS 

EFEITOS, O POLICIAL QUE VIER A FALECER OU FOR APOSENTADO, sem que tenha sido decretada, no prazo legal, a 

promoção que lhe cabia por antiguidade. 

mailto:coligacao@colpol.com.br
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Com essa ação, a COLPOL-RJ, visa conseguir através da justiça, que o Estado efetive as devidas promoções dos 

policiais civis aposentados e pensionistas que preenchiam os requisitos exigidos em lei e, pague os valores em atraso, 

considerando a data que deveria ter ocorrido a promoção para fins de cálculo do valor da condenação 

Para saber mais sobre esta e outras demandas jurídicas nas quais a COLPOL-RJ vem atuando para promover 

justiça em relação aos direitos e garantias da categoria, entre em contato com o Departamento Jurídico da COLPOL, 

através do WhatsApp – 21 – 99433-3532, e se necessário, agende seu atendimento presencial através telefone 

informado, para análise individualizada e possibilidade de demanda judicial. 

Segue abaixo nossa relação de atendimentos, em números. Mais uma vez, lembramos que essa área 

assistencial pode ser utilizada, de forma concomitante, tanto pelo titular e/ou dependente legal cadastrado na 

COLPOL/RJ. Os números abaixo são relativos à atendimentos presencias e virtuais. 
 

ATENDIMENTOS NAS ÁREAS ASSISTÊNCIAS (Até o mês de novembro/21): 

Ambulatorial – são atendimentos ambulatoriais realizados por médicos/clínicas/hospitais credenciados 
 

CONSULTAS 

Serviços Média Mensal Total 

 Presencial WhatsApp E-mail  

Autorizações em Rede Externa  521 284 37 

969 
Autorizações no Consultório COLPOL 

Psicologia - Clínica Médica – Nutricionista 
127 0 0 

 
EXAMES 

Serviços Média Mensal Total 

 Presencial WhatsApp E-mail  

Autorizações em Rede Externa  4427 269 0 4696 
 

REABILITAÇÃO FÍSICA 

Serviços Média Mensal Total 

 Presencial  

Atendimento Ambulatorial  156 156 
 

ODONTOLOGIA 

Serviços Média Mensal Total 

 Presencial  

Prótese Dentária 570 

1771 

Clinica Geral 294 

Odontopediatria 263 

Endodontista 174 

Ortodontia 470 
 

JURÍDICO – Atendimentos realizados para associados/dependentes 

Serviços Média Mensal Total 

 Presencial WhatsApp E-mail  

Administrativo Funcional -  
Fazenda Pública - Juizado Especial 

44 427 80 551 

Cível – Família – CDC 19 176 20 215 

Criminal 124 311 66 501 
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AÇÕES JURÍDICAS EM PROL DA CATEGORIA POLICIAL CIVIL E SERVIDORES ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS 

REALIZADAS PELO DEPTO. JURÍDICO DA COLPOL: 
 
- Ação Civil Pública para Preenchimento de Efetivo; 

- Ação Civil Pública requerendo obras de reconstrução da via de acesso à Sede Campestre da COLPOL; 

- Ações requerendo pagamento de diferença salarial de Investigadores Trabalhando em desvio de Função; 

- Ação para cumprimento do art. 177 do Estatuto da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. (Promoção Post Mortem e 

aposentadoria) 
 

ATIVIDADES DE DEFESA DE CATEGORIA 
 

 Criação do Grupo de Trabalho para regulamentar a compra de arma de fogo fornecido pelo Governo do Estado 

aos agentes de segurança para uso em serviço poderão ser adquiridas por eles; 

 Trabalho junto aos Deputados para colocação de propostas para Reforma da Previdência do Servidor Público; 

 COLPOL-RJ questiona a SEPOL sobre o pagamento das Férias e Licenças Prêmio dos Policiais Civis que foi 

regulamentada pela PGR; 

 COLPOL-RJ participou para não perder o Direito do Servidor Policial Civil ao Triênio; 

 COLPOL/RJ cobramos a vacinação, kit de prevenção para os Policiais Civis nas Delegacias, Departamento e/ou 

Especializadas; 

 Pagamento das Metas Relativas ao Ano de 2019 (Pagas somente a PMERJ e não pagas a PCERJ); 

 Solicitação Pagamento de Férias e Licença Prêmio (Pagamento Administrativo conforme orientação da PGE); 

 Pagamento pelo Banco de Talentos (Aulas não pagas aos instrutores da PCERJ desde 2019); 

 Solicitação de coletes balísticos que cubram o efetivo da PCERJ (Ação Civil Pública, protocolada pela Coligação 

dos Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro. - Processo nº0136448-74.2020.8.19.0001); 

 Violação dos direitos Civis em meio a Pandemia, com denúncia junto ao MPT; 

 Promoções dos Policiais Civis que estão atrasadas (Ação Civil Pública, protocolada pela Coligação dos Policiais 

Civis do Estado do Rio de Janeiro. - Processo nº 0141827-98.2017.8.19.0001);  

 Recomposição do efetivo da PCERJ, conforme preceitua a Lei 3586/01, feita através de concurso público e 

aproveitamento de concursos vincendos (Ação Civil Pública, protocolada pela Coligação dos Policiais Civis do 

Estado do Rio de Janeiro. - Processo nº0181297-97.2021.8.19.0001); 

 Reajuste dos Auxílios Alimentação e Transporte; 

 Requerimento à SEPOL do cartão de alimentação natalino para os servidores da PCERJ;  

 Requerimento solicitando a Regulamentação da Lei nº 7.883 de 02 de março de 2018, que institui o Programa de 

Segurança e Saúde no Trabalho dos Agentes de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro; 

 Requerimento solicitando a Regulamentação da Lei nº 8.591 de 29 de outubro de 2019, que dispõe sobre a 

criação do Programa de Prevenção de Violências Autoprovocadas ou Autoinfligidas; 

 

HOMENAGENS – EVENTOS – DOCUMENTÁRIOS 
 
Realizamos a Missa no mês de JUN/21 em memória do Policial Civil André Frias, morto em operação no Jacarezinho e por 

todos os Policiais Civis que tiveram suas vidas ceifadas em decorrência do COVID-19 e outras circunstâncias. 
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SEDE CAMPESTRE 
 
Informamos que, devido às fortes chuvas que ocorreram no início do ano de 2020, parte da rua de acesso à sede 

campestre cedeu. De acordo com o laudo da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil, há risco potencial de novos 

deslizamentos e, principalmente, de queda de árvores. A COLPOL, visando preservar a segurança de nossos associados, 

propôs uma ação civil pública em face da Prefeitura da cidade do rio de janeiro, para que as devidas providências sejam 

tomadas, tendo em vista o decurso do tempo em que nada foi feito por parte da prefeitura. Sendo assim, aguardamos as 

decisões da referida ação, para que possamos reabrir a sede campestre, com garantias à segurança de todos os coligados 

e com isso a voltar realizar os eventos de hábitos da COLPOL/RJ, Contudo, não deixamos de manter a manutenção 

necessária para quando retomarmos as atividades: 
 

– Manutenção suítes; 

– Manutenção portão de entrada da Sede Campestre; 

– Reparo quadro elétrico da piscina; 

– Grade da casa de máquina da piscina; 

– Reforma geral do fogão industrial da cozinha;  

– Reparos de pequenos portes na Sede Campestre. 
 

INFORMAÇÕES DA COLPOL-RJ 
 

A Diretoria da COLPOL/RJ solicita ao quadro social que atualizem o seu cadastro e de seus dependentes legais para a 

utilização dos serviços de CONSULTAS, EXAMES, ODONTOLOGIA, REABILITAÇÃO FÍSICA, PLANFURI, SEDE CAMPESTRE e 

outros e, retirem a sua carteira social e do PLANFURI. 

 

 

 

 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

CONTATOS DA COLPOL-RJ 
 
Site: www.colpol.com.br 

Email: coligacao@colpol.com.br 

WhatsApp – COLPOL/RJ: 21–96914-0012 

Para saber mais sobre a COLPOL-RJ, 

notícias, informações e nossas ações, 

sigam nossas redes sociais. 

Facebook: @ColPol-RJ 

Instagram: @colpolrj   

 
Nos sigam também no Facebook da Sede 
Campestre: ColPol Campestre - Todas as 
notícias, informações, festividades e 
eventos da nossa Sede. 
WhatsApp – Sede Campestre: 
21–99732-0584 

http://www.colpol.com.br/
mailto:coligacao@colpol.com.br
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