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NO GABINETE DA SSP
Na última quarta-feira, 03, nossos
representantes estiveram reunidos
com a Secretária de Segurança Pública
do Distrito Federal, Márcia de Alencar
Araújo, pleiteando apoio incondicional ao reconhecimento pelo GDF da
necessidade de manutenção de paridade dos subsídios dos servidores
da PCDF e PF, assim como debater o
papel de nossa instituição nas políticas de segurança pública do Distrito
Federal, utilização indevida do Fundo
Constitucional pelo GDF e necessidade de contratação de servidores para
a Polícia Civil do DF.
Na ocasião a Secretária se mostrou
sensível aos nossos pleitos e afirmou

que o atendimento das questões que FCDF, na qual a Segurança Pública asgeram despesa para o GDF passa ne- suma o protagonismo previsto na lecessariamente pela equalização em gislação de criação do fundo.
uma justa distribuição de recursos do
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REUNIÃO PREPARATÓRIA COM A ADPF
As diretorias das Entidades Integradas e da ADPF reuniram-se, na última terça-feira, com o
fito de traçar estratégias políticas para 2016. Na primeira reunião do ano, foram discutidas e
apresentadas diversas questões que afetam os integrantes de ambas as categorias.
Em tempo...
Até o momento, as questões salariais continuam em negociação na esfera federal.
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ENTIDADES DE CLASSE UNIDAS PELO AUXÍLIO-MORADIA
Nesta quinta-feira, 04, representantes de associações e sindicatos estiveram reunidos com o deputado distrital Wellington Luiz (PMDB). O objetivo do encontro foi de
unir forças em prol do auxílio-moradia e do reajuste salarial.
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CONSELHO SUPERIOR DE POLÍCIA
Publicada no Diário Oficial da União uma resolução conjunta que dispõe sobre os procedimentos internos a serem adotados pelas polícias judiciárias em face de ocorrências em que haja
resultado lesão corporal ou morte decorrentes de oposição à intervenção policial.
Leia mais: http://goo.gl/Fkpnre

NOVA ESCALA DE SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES NO PLANTÃO
Após tratativas junto à Direção-Geral da PCDF, conquistamos um de nossos pleitos referente
ao plantão policial. O Diretor-Geral, Eric Seba, publicou novas definições sobre os plantões e outras providências.
Leia mais: http://goo.gl/a9IEhs

Leia: http://goo.gl/7VRxcq
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NA MÍDIA

Um exemplo de que a situação vai mal na Polícia Civil, por exemplo, é que dos R$ 128 milhões para investimentos previstos na Proposta de Lei Orçamentária Anual
(PLOA) 2015, somente R$ 30 milhões foram para a LOA.
E apenas R$ 3 milhões foram disponibilizados pelo GDF
à PCDF para execução no ano passado, segundo o presidente do Sindepo, Benito Tiezzi. “A situação é calamitosa.
Estamos num círculo vicioso de sucateamento da segurança”.

Leia: http://goo.gl/ZIauns
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NA MÍDIA

Os entorpecentes seriam utilizados para abastecer o Carnaval
de Brasília e poderiam render até R$ 1,6 milhão para a quadrilha. “O carro que carregava as drogas era protegido por quatro
veículos ‘batedores’, ocupado por um grande número de pessoas, inclusive usando mulheres para dissimular a ação criminosa”, contou o delegado-chefe da Coordenação de Repressão às
Drogas do DF, Rodrigo Bonach.

Leia mais : http://goo.gl/Bg9qbp

7

NA MÍDIA

“Homens e mulheres devem ser respeitados. Então é importante que todos tenham cuidado, chamar a atenção na hora em que se sentir agredido, tirar uma foto e denunciar no 180”,
ressalta Ana Cristina.
Assista a reportagem: http://goo.gl/ZIauns
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