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Presidente
Palavra do

Alan Montoro

Aos meus amigos 
Acaapespianos venho 
dividir com vocês que 
o mês de Março foi um 
mês de grandes con-
quistas para nossa en-
tidade Acaapesp. De-
mos inicio a um grande 
projeto educacional, 
o curso de Aperfeiço-
amento dos Assesso-
res Políticos, dentro 
da Câmara Municipal 
de São Bernardo do 
Campo, onde 280 as-
sessores serão contem-
plados com este rico 
curso. Pela primeira 
vez a Acaapesp aplica 
o curso dentro de uma 
Câmara Municipal, que 
já é um marco para nós 
Acaapespianos. Agra-
decemos ao Vereador 
Pery Cartola, que é o 
Presidente da Câma-
ra Municipal de São 
Bernardo do Campo, 
em acreditar em nosso 
projeto e fez com que 
este sonho se materia-
lizasse, aos gestores do 
curso Dra. Ana Isidoro 
e Dr. Paulo Santana por 
serem nossos mestres! 
Nossa gratidão eterna! 

Homenagem a Avelázio Jacobina

A Secretaria Municipal de 
Assistência Social completou 
no dia (23/03) o ciclo de in-

tervenções artísticas realizadas 
desde o dia 20 de março em 
espaços públicos para chamar 

a atenção dos mogianos sobre 
a importância de combater o 
Aedes aegypti. Pela manhã, o 
ator e mímico Sílvio levou in-
formações de forma lúdica e 
divertida ao Terminal Central e 
Centro de Referência da Assis-
tência Social (Cras) Centro e, à 
tarde, ao Terminal Estudantes, 
no Centro Cívico. A atividade 
faz parte da programação da 
Semana Nacional de Mobili-
zação da Rede de Assistência 
Social contra o Aedes aegypti 
em Mogi das Cruzes, realizada 
entre os dias 20 e 24, em uni-

dades e arredores dos CRAS, 
CREAS, Centro Pop, Vila Dig-
nidade, CIC Jundiapeba, Cen-
tro Dia Idoso e entidades e ins-
tituições que integram a Rede 
Socioassistencial.

“Nossa proposta foi fazer 
com que as pessoas não esque-
çam sobre os cuidados que pre-
cisam ser mantidos nas casas e 
nos quintais”, explicou a secre-
tária municipal de Assistência 
Social, Neusa Marialva. No dia 
a dia, cada equipamento está 
sempre buscando as melhores 
estratégias de atuação

Mogi usa arte contra a dengue

Avelázio Jacobina, 60, me-
troviário, Diretor de Assun-
tos Políticos da ACAAPESP, 
recebeu em 2015 o Título de 
Cidadão Paulista do Estado de 
SP. É Delegado Nacional do 
Partido da Democracia Social 
Brasileira, Diretório Estadual 
do PSDB, Delegado Zonal do 
PSDB na Cidade Tiradentes, 

Conselheiro da Fundação Ma-
rio Covas. Há 33 anos na Cida-
de Tiradentes e linha de frente 
do Governador Mario Covas 
nas políticas de moradia, edu-
cação, social e esportiva.

Avelázio Jacobina é uma 
das fi guras mais nobres da 
referência popular no PSDB, 
tem em seu bojo uma história 

de vanguarda na defesa por di-
reitos humanos, por uma pos-
tura do bom com a palavra de 
honra, em seus contos e lem-
branças da fi gura do eminen-
te Governador Mario Covas, 
Avelázio Jacobina lembra do 
quanto Covas (em memória) 
faz falta no cenário político.

Composta direta na apro-
vação da emenda Dante de 
Oliveira, mais conhecida como 
Diretas Já, e participação efe-
tiva no Impeachmant do Ex 
Presidente Collor de Mello 
Avelázio Jacobina faz parte da 
política de história dos cida-
dãos honrados que esta nação 
tem, que estão entre nós para 
contar a História que poucos 
conhecem

Avelázio Jacobina partici-
pou efetivamente da conquista 
do Terminal Corinthians Ita-
quera, nas solicitações para os 
famosos trens para a Estação 
Guaianazes, participou efetiva-
mente para uma conquista da 
Unidade Básica de Saúde para 
o Bairro de Cidade Tiradentes, 

Cohab Juscelino, Inácio Mon-
teiro, lutou pela conquista do 
Hospital Geral de Guaianazes, 
de forma que pode reconhecer 
este bravo cidadão brasileiro 
que com muita humildade se-
gue em frente assistindo quem 
mais precisa e sendo gente 
da gente, anônimo, simples e 
guerreiro.

Hoje Avelazio Jacobina é 
Presidente do Instituto Ca-
macan e Jacobina de Esporte, 
Ação Social e Educação, seu 
maior lema é semear amor para 
colher carinho.

Na ACAAPESP Avelázio 
Jacobina exerce uma função de 
Diretor de Assuntos Políticos 
convidados, este, formulado 
pelo Jornalista Sergio Osicran 
e pelo Exmo. Presidente Alan 
Montoro que pretendem con-
tar com uma desenvoltura polí-
tica, comprometimento e dedi-
cação que o Avelázio Jacobina 
demosntra em sua vida.

Por Sandro D’Souza

151 x 66 mm
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A palavra latina consórcio 
significa parceria. O conceito 
define o papel do Consórcio 
de Desenvolvimento dos Mu-
nicípios do Alto Tietê (Conde-
mat)

O crescimento geográfi-
co transformou a conurbação 
numa patente de cidades cuja 
malha urbana está unificada. 
Igualmente, a maioria dos pro-

blemas são comuns e as solu-
ções têm alicerce regional.

A elevação da qualidade 
de vida exige, cada vez mais, 
a implementação de políticas 
públicas de caráter regional. 
“Pensar globalmente para agir 
localmente” é uma questão de 
sobrevivência. Os prefeitos 
reunidos no Condemat, todos 
com talento, experiência admi-

nistrativa e boa vontade, terão 
desafios ainda maiores que rei-
vindicar verbas e obras do Es-
tado e da União.

É importante a atuação 
conjugada, apoiada pelos de-
putados federais e estaduais 
da Região, para pressionar 
por melhorias de interesse co-
mum. Mas, os gestores têm ca-
cife para desenvolver projetos 
e colocar em prática iniciativas 
consorciadas de alta repercus-
são social. Sem, necessaria-
mente, depender de repasses 
financeiros das outras esferas 
de governo. Exceto, na condi-
ção de parceiros. E, claro, res-
peitando a realidade orçamen-
tária de cada município.

Vejam o Samu mogiano, 
que resulta de um consórcio 
entre Mogi, Biritiba Mirim, Sa-
lesópolis, Guararema e Arujá. 
Ninguém passou o pires para 
coletar recursos. O projeto foi 
acolhido dentro do programa 
federal existente, dotado de in-
vestimento e custeio já fixados 
para esse propósito.

Vou mais longe. O Labo-
ratório Municipal de Exames 

Diagnósticos de Mogi das Cru-
zes, administrado em parceria 
com Albert Einstein Medicina 
Diagnóstica, tem estrutura e 
recursos para atender também 
demandas de cidades vizinhas. 
Bastaria a formalização de 
consórcio para que cada mu-
nicípio parceiro arcasse com 
sua cota financeira no serviço, 
contemplando sua população.

O Condemat tem a fun-
ção elementar de garantir o 
desenvolvimento de políti-
cas públicas entre as cidades 
consorciadas, com o foco na 
melhoria da qualidade de vida 
dos habitantes. Assim tem sido 
desde a época da Associação 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Amat). É indispensável parti-
cipação e empenho direto de 
todos nós, homens públicos, 
no sentido de manter esse es-
pírito coletivo e zelar para que 
o Condemat permaneça imu-
ne aos riscos de utilização po-
lítico-eleitoral. Que venham os 
resultados esperados!

Por Juliano Abe

Atuação Consorciada

Juliano Abe é advogado e vice-prefeito de Mogi das Cruzes

Descarte 
de 

eletrônicos
O Brasil produz mais de 

três mil toneladas de celula-
res por ano, com a previsão 
de obsolência de um ano e 
meio.

Os equipamentos ele-
trônicos, como os telefones 
celulares e os computa-
dores são confeccionados 
com metais que são nocivos 
ao ambiente, como a solda 
usada nos circuitos inter-
nos, o aço, o arsênio, o cád-
mio, níquel etc.

A maioria dos fabrican-
tes criou programas de des-
carte dos aparelhos e possui 
programas de disposição de 
resíduos perigosos.

Ninguém lê, mas a 
maioria dos manuais de 
instruções dos celulares dá 
orientações sobre o des-
carte consciente. Desinfor-
mados; os jogamos no lixo, 
podendo acarretar danos ao 
ambiente.

Já existem meios ade-
quados para se livrar dos 
equipamentos eletrônicos 
usados, que deveriam existir 
em todas as lojas de venda 
de equipamentos eletrôni-
cos, como caixas para re-
ceber os aparelhos e outros 
materiais eletrônicos para 
entregar aos fabricantes.

Os fabricantes recebem 
os aparelhos e os enviam 
para a reciclagem.

O celular é desmonta-
do, as substâncias químicas 
com valor comercial são 
vendidas ou reutilizadas e 
os materiais plásticos reci-
clados e também transfor-
mados em novos produtos.

Os materiais sem uso 
devem ser descartados, 
seguindo as regras de pro-
teção ao ambiente. O prin-
cipal perigo do descarte 
inadequado está na queima 
desses materiais ao ar livre 
provocando a contamina-
ção do ar, solo e dos lençóis 
freáticos.

Por Renato Faury

O Vip do Sapateado! 

Carlos Eduardo, natural de 
São Paulo, empresário do ramo 
de calcados, empreendedor 
por natureza, criou em parceria 
com seu irmão Júlio Roberto, 
a Truck Vip Engraxataria Mó-
vel, cujo o conceito é atender 
executivos, assessores, empre-
sários e as pessoas comuns,  
que em uma cidade dinâmica 
como São Paulo necessitam de 
um atendimento de qualidade  
para o seu calçado, bolsas e ar-
tigos de couro  de forma ágil, 
cômoda e profissional, além é 
claro, de serem recepcionados 
dentro do Truck Vip com um 
atendimento de qualidade. O 

cliente tem direito a um exce-
lente nescafé, água, TV e som 
ambiente semelhante a uma 
sala Vip.

A Vip Truck atende todas 
as sextas feiras na Rua Refina-
ria Mataripe, 428 V. Antonieta 
São Paulo, e nos demais dias da 
semana participa de congres-
sos, feiras, condomínios e igre-
jas, a fim de atender pessoal-
mente todos os que participam 
desses eventos.

A aposta da Vip Truck En-
graxataria Móvel para 2017 
será a de franquear novos in-
teressados nesse novo modelo 
de negócio.

Vip Truck conquista clientes com serviço de qualidade

Engraxataria móvel é aposta 
de empresários em SP
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O SINDCAESP, Entida-
de Sindical representativa dos 
Servidores Públicos da Ad-
ministração do Estado de São 
Paulo, desde sua fundação em 
2014 vem trabalhando no in-
tuito de, dentro de sua com-
petência, elaborar programas 
e projetos de interesse público, 
para assim estabelecer um pa-
drão de eficiência e produtivi-
dade de acordo com princípios 
de valorização profissional. 
Algumas metas foram alcan-
çadas, mas muito ainda pre-
cisa de atenção do Governo. 
O maior obstáculo para um 
Sindicato é a politicagem, ter-
mo usado para definição de 
comportamento político ten-
dencioso por parte não de Ser-
vidores Públicos de Carreira, 
mas de Servidores Públicos 
Comissionados (aqueles que 
são chamados de especialistas, 
mas que na verdade apenas pos-
suem uma carteira de filiação 
partidária de legenda coligada). 
Há muito o profissional de 
carreira, seja no setor público 
ou privado, perdeu seu valor. 
Não o valor do profissionalis-
mo ou mesmo do caráter ou 
honra, mas o valor referente à 
sua dignidade que é, dia a dia, 
minada. Hoje muito se fala 

em terceirização, mas igno-
rando os inúmeros casos de 
empresas de terceirização liga-
das a políticos, ainda perdura 
o problema da “miserializa-
ção”, que nada mais é do que 
a redução absurda no que seus 
defensores chamam de “re-
dução de custos”. Na opinião 
deste Sindicato, essa suposta 
redução não se converte em 
investimentos, mas em lucro. 
Lucro para os empresários e 
redução de poder aquisitivo da 
população. Somente um “cedo 
intelectual” não enxerga que o 
dinheiro circula de forma cada 
vez mais restrita. É como a 
teoria do buraco negro, onde 
tudo que se aproxima dele se 
funde a ele. E isso é o que tem 
acontecido. As empresas eco-
nomizando em suas folhas de 
pagamento (e aumentando lu-
cros) enquanto o trabalhador 
se vê cada vez mais pobre, sem 
carreira, sem um salário que 
lhe garanta o desenvolvimento 
e, na maioria das vezes, sem o 
mínimo para sobreviver. Em 
breve daremos adeus aos mise-
ráveis salários que temos hoje, 
pois virão dias ainda piores... 
Além disso, ainda vemos 
que essas manobras são ba-
lizadas por estes “grandes 

especialistas” do Governo, 
que mostram sua habilida-
de em construir uma nação 
de ignorantes e miseráveis.  
A grande maioria dos veículos 
de comunicação mantém a po-
pulação Paulista à margem da 
realidade. Isso precisa acabar. 
Detalhes que afetam dire-
tamente a população, e em 
especial a mais carente, nun-
ca são informados de forma 
completa. Essa nota visa tor-
nar pública uma questão em 
particular, que mais uma vez 
pode afetar nossa população. 
Desde 2015, o Sindcaesp vem 
tentando implantar um projeto 
de reestruturação de carreira 
no Departamento Estadual 
de Trânsito do Estado de São 
Paulo -Detran.SP, mas este não 
obteve sucesso. Por mais que 
se busquem alternativas, tudo 
é inviável (ou indesejável) para 
a Administração. O mais justo, 
apesar de ainda não ser o ide-
al, é a recomposição de perdas 
salariais devido à inflação. Em 
2016 foi deflagrada a única 
greve da história no Detran.
SP, em virtude da omissão com 
relação ao tema. Deflagrada a 
greve, após insistentes e exaus-
tivas tentativas de acordo, a ca-
tegoria aceitou a proposta de 

instituir um Grupo de Traba-
lho para avaliação e elaboração 
de projeto para viabilizar cor-
reção salarial que já sofria des-
de 2013, ano no qual o Detran.
SP concedeu uma gratificação 
(fruto de lutas anteriores da 
categoria) que elevou o ven-
cimento em quase 80% após 
quase 16 anos sem correções. 
Isso dá uma média de 5% ao 
ano, índice que, além de estar 
abaixo da média, somente foi 
aplicado ao final do período. 
Em agosto de 2016, o Grupo 
de Trabalho, composto por 
representantes do Detran.SP 
e do Sindcaep, apresentou seu 
relatório final à então Presi-
dente do Detran. SP, Sra. Nei-
va Aparecida Doretto. Desde 
então, o projeto encontra-se 
aguardando parecer da Con-
sultoria Jurídica do Detran.
SP para encaminhamento. Se-
gundo informações do pró-
prio Detran.SP, o projeto ain-
da aguarda avaliação porque 
a Consultoria possui outros 
expedientes mais importantes. 
Isso mostra que, após uma gre-
ve e um acordo, oito meses não 
foram suficientes para enca-
minhar o projeto ao Governo. 
Em março entramos na nova 
data-base, ou seja, um novo pe-

ríodo de revisão se acumulou. 
Diante desse cenário de desca-
so e desrespeito, o Sindcaesp 
informa a população paulista 
que tem recebido diversos pe-
didos de convocação de As-
sembleia Geral da categoria, e 
o principal ponto da pauta é a 
aprovação de uma Greve Geral 
no Detran.SP em todo o Esta-
do, por tempo indeterminado. 
Pedimos a compreensão de 
todos e afirmamos que não 
lutamos para garimpar vanta-
gens, pois estas não existem 
no Serviço Público Estadual, 
exceto para poucos cargos de 
alto escalão, mas para garantir 
nossa subsistência enquanto 
trabalhadores. Respeitamos a 
população, mas não temos re-
cebido o mesmo de nossos ges-
tores. Almejamos contar com 
o apoio da população, pois o 
desrespeito apenas passa por 
nós, mas o maior prejudicado 
sempre é o contribuinte, o que 
se estende a nós, pois também 
pagamos impostos para que 
“especialistas” usem a bem...

 
Cordialmente,  
Tiago Lemos -  
Oficial Administrativo -  
Presidente do Sindcaesp

Nota oficial do Sindcaesp à população de SP

Após o escândalo da carne, 
o status do Brasil como expor-
tador de carne de qualidade 
passou a ser ameaçado nes-
ta sexta-feira ( 17/03/2017)
depois da operação da Polícia 
Federal ter sido deflagrada em 
cima das duas maiores empre-
sas de carne bovina brasileira.

A operação identificou 
casos que autorizaram a co-
mercialização de alimentos 

estragados e manipulados por 
insumos, como produtos quí-
micos e papelão.

A operação foi denomina-
da como Carne Fraca e já fi-
gura como uma das maiores já 
realizadas pela Polícia Federal, 
foi detectada uma verdadeira 
organização criminosa com-
postas de fiscais agropecuários 
e cerca de 40 empresas, dentre 
elas as gigantes JBS e BRF, es-

sas duas grandes empresas já 
sofreram o revés na bolsa de 
valores onde suas ações já des-
pencaram em 8% .

A operação já conseguiu 
detectar órgãos federais de fis-
calização que foram corrom-
pidos, isso sem dúvida alguma, 
contribuirá para que o Brasil 
sofra sanções terríveis no ce-
nário internacional impactan-
do inclusive as operações de 

exportação aos grandes  mer-
cados como Estados Unidos e 
Europa.

O impacto é tão negativo 
que já repercute no cenário 
internacional matérias como a 
da agência Bloomberg, que já 
noticia “que as principais ex-
portadoras de carne e frango 
do Brasil, estão sendo investi-
gadas e que o esquema de cor-
rupção também envolveu car-
nes para exportação, incluindo 
uma carga contaminada com 
salmonela que está a caminho 
da Europa”.

Com isso as operações de 
exportação dessas empresas 
tornaram-se fragilizadas e o 
impacto causado pela corrup-
ção segundo o Jornal Finacial 
Times “simboliza a moral fra-
gilizada dos agentes públicos 
que supostamente permiti-

ram-se ser corruptos”.
Segundo o Presidente da 

Associação de Comércio Ex-
terior do Brasil , José Augusto 
de Castro, as revelações desta 
investigação poderão afetar as 
exportações de carne no Bra-
sil.

E se estamos na crista da 
onda de uma crise que assolou 
o país a quase  dois anos, a par-
tir deste escândalo temos mais 
um setor brasileiro abalado nas 
suas exportações e objeto de 
foco da mídia internacional, 
causando um profundo impac-
to nas operações de comércio 
exterior, sem dúvida a carne 
ficou mais fraca

Por Sandro D’Souza

A carne é fraca
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Fabio Jabá foi eleito 
presidente do Sifuspesp

Nada na vida cai do céu

Para iniciar nossos traba-
lhos junto ao site da ACA-
APESP, quero agradecer ao 
Drº Sergio Osicran, a opor-
tunidade por poder escrever 
e repassar através desta co-
luna, de forma simples, di-
reta e sem rodeios, algumas 
dicas e maneiras, de como 
as pessoas podem trilhar o 
caminho da prosperidade 
na vida  e nos negócios, e a 
cada semana vou mostran-
do como desenvolver e des-
cobrir potenciais que exis-
tem em cada um de vocês, 
e ir  destravando  paulati-
namente alguns  bloqueios, 
barreiras e dificuldades.

E com o passar do tem-
po, também através deste 
trabalho; dar início a aber-
tura da consciência da pros-
peridade, trazendo a tona, 
potenciais internos de ma-
neira que ajude a todos a 
trilharem meios e entendi-
mentos que levarão ao ca-
minho da felicidade e pros-
peridade, potencializando 

por consequência, ativida-
des profissionais e negócios 
em todas as áreas de atuação 
onde o ser humano se inte-
ressar em se desenvolver.

I N I C I A L M E N T E 
CRIANDO UMA BASE.

Inicialmente precisamos 
entender que nada na vida 
cai do céu. E que as con-
quistas são precedidas de 
objetivos claros, muito estu-
do, trabalho, dedicação, for-
ça de vontade e principal-
mente em acreditar em seus 
ideais e em tudo que se faz.

Seja qual for seu modo 
de vida, área de atuação pro-
fissional, hobbies  ou ativi-
dades diversas em que você 
ocupe seu tempo,  é impor-
tante buscar um sentido 
para sua vida, buscar ideais 
e  novidades, que tragam 
de uma forma geral, ações  
construtivas e produtivas, 
para um  progresso pessoal 
e/ou  coletivo,  tendo sem-

pre em mente, bons obje-
tivos em tudo o que se faz.

Como base inicial para 
nosso trabalho, precisa-
mos entender que o corpo 
humano como um todo, é 
uma máquina maravilhosa 
e precisa ser compreendida 
e utilizada de forma correta, 
pois é um instrumento fun-
damental para nos gerar vi-
bração, força, direção e feli-
cidade em nossos objetivos 
e conquistas; seja no espor-
te, no intelecto, nos traba-
lhos braçais de uma forma 
geral, seja cantando, dan-
çando e em muitas outras 
atividades. Portanto, fun-
damentalmente precisamos 
cuidar do corpo e da mente, 
pois com saúde poderemos 
construir um bom caminho,  
utilizando-o, de uma forma 
contínua e eficaz para al-
cançar objetivos, sejam eles  
pessoais ou  profissionais.

Autor: Paulo Santana

Fábio César Ferreira mais 
conhecido como Jabá, agen-
te penitenciário há 17 anos, 
foi eleito o novo presidente 
do Sifuspesp e é diretor de 
imprensa e comunicação da 
FENASPEN, acredita que a 
principal mudança que possa 
existir é a que começa dentro 
de cada um. Fábio é casado 
com Eliza Regina e possui 
dois enteados que considera 
como filhos.

A voz: O que é a Sifus-
pesp?

Sifuspesp é o sindicato 
dos funcionários do siste-
ma prisional do estado de 
São Paulo, ou seja, todos os 
trabalhos que compõe a Se-
cretaria de Administração 
Penitenciária               

A voz: Quando desper-
tou em você o interesse 
para tornar-se sindicalis-
ta?

Tomei posse em 2000 e 
em seguida já procurei me fi-
liar ao sindicato, pois acredi-
to que o sindicato é o órgão 
responsável por garantir os 
direitos e melhorar as con-
dições de trabalho, lutando 
para melhorar a qualidade de 
vida dos servidores.                        

A voz: Quais as dificul-
dades que encontrou para 
fortalecer o sindicato?

Na verdade estamos 
numa conjuntura, na qual, 
as representações políticas, 
estão sendo questionadas. 
O Sifuspesp passa por isso, 

perdeu a credibilidade frente 
à categoria. Chegou a ter 10 
mil sócios hoje está em tor-
no de 5600. 

A voz: O que espera re-
alizar após a eleição, caso 
seja eleito?

Lutaremos para resgatar 
a credibilidade do sindicato, 
investindo no trabalho de 
base e na organização nos 
locais de trabalho, com cur-
sos de formação buscando 
a união e fortalecimento da 
categoria     

A voz: Qual a impor-
tância de mulheres atuan-
tes em sindicatos?

As mulheres têm um im-
portante papel na sociedade, 
possuem jornadas duplas, 
são fortes e guerreiras e 
acredito que toda esta guar-
da deve ser aplicada também 
no sindicato. Com a sensibi-
lidade que possuem e o sen-
so de organização, irão cola-
borar muito com a luta.

A voz: Qual a impor-
tância de um estatuto no 
sindicato?

O estatuto é a referência 
do associado. Pretendemos 
reformar nosso estatuto de 
forma que seja democrático 
o acesso a todas as informa-
ções e atos do sindicato.                        

A voz: O que o Sifus-
pesp representa em São 
Paulo?

O Sifuspesp deve ser re-
ferência no sindicalismo em 
SP, hoje já ultrapassamos a 
polícia civil em número de 
servidores, com nossa admi-
nistração iremos lutar em to-
das as áreas para atingir este 
objetivo.                
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Além dos objetivos de aten-
der a população com a integra-
ção social, através de projetos 
voltados para a educação, saú-
de, esporte, meio ambiente e 
outras áreas, a ACAAPESP 
agora está na Câmara Munici-
pal de São Bernardo do Cam-
po, atuando na Formação e 
Aperfeiçoamento dos assesso-
res políticos que integram a tão 
ilustre casa, através de seu Pre-
sidente Pery Cartola, que tanto 
nos honrou por compartilhar 
do mesmo pensamento, nos 
traduzindo em oportunidades 
para nossa associação demons-
trar seu trabalho, que é princi-
palmente o de dar um novo 
rumo ao caminho da nossa 
política, mostrando que é com 
ética, trabalho, estudo, esforço, 
coragem e determinação, que 
juntos conseguiremos mudar 
o Brasil para melhor, não es-
quecendo de  mencionar toda a 
ajuda e carinho também recebi-
dos pelo Thiago Prezia, asses-
sor do Presidente Pery Cartola. 
E para esta jornada contamos 
diretamente com o apoio dos 
nossos queridos, Presidente 
Alan Montoro, nosso Diretor 
Fundador Sergio Osicran, A Di-
retora e arquiteta Camila Gon-
salez e dos professores Paulo 
Santana e Ana Isidoro, que tão 
arduamente estão atuando nos 
cursos de treinamento e re-
presentando nossa associação.  
Estaremos na Câmara nos me-
ses de março e abril de 2017 e 
o coquetel de encerramento e 
diplomação dos participantes 
dos cursos, ocorrerá no dia 06 
de abril de 2017.

Acaapesp promove o primeiro curso 
para assessores políticos
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Desde a divulgação do 
Projeto de Emenda Comple-
mentar propondo reforma nas 
regras atuais de aposentado-
ria, muitos Peritos Criminais 
buscaram informações junto 
ao Sindicato dos Peritos Cri-
minais do Estado de São Paulo 
(SINPCRESP), o qual passou 
a orientação correta aos só-
cios, informando que se deve-
ria aguardar a apresentação do 
projeto para conhecer seu real 
conteúdo e partir desse  mo-
mento então criar as medidas 
para resguardar os direitos dos 
Peritos Criminais sindicaliza-
dos.

Assim ocorreu, a partir do 
momento em que o projeto 
foi apresentado e passou a ser 
conhecido como PEC 287/16, 
o presidente do SINPCRESP, 
Eduardo Becker Tagliarini, 
juntamente com a diretoria da 
entidade, se dedicaram ao es-
tudo do projeto apresentando 
juntamente com o escritório 
de advocacia Manssur e As-
sociados, para compreender 
a proposta apresentada e suas 
consequencias  aos peritos sin-
dicalizados ao SINPCRESP, e 
assim poder delinear um plano 
de ação de enfrentamento ao 
nefasto projeto de reforma da 
previdencia.

Delineadas as ações a serem 
tomadas, a primeira foi buscar 
outras entidades para compar-
tilhar as análises e unir esfor-
ços no enfrentamento ao PEC 
287/16. As primeiras entida-
des a quais nós unimos foram 
à Federação dos Sindicatos dos 
Servidores Públicos do Estado 

de São Paulo (FESSP-ESP) e à 
Associação Brasileira de Cri-
minalística (ABC).

A primeira apresentou um 
plano de ação a nível nacio-
nal, sendo que apresentaria via 
Confederação dos Servidores 
Públicos do Brasil (CSPB) uma 
emenda substitutiva ao proje-
to apresentado, elaborada pela 
Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB). Já a ABC junta-
mente com outras entidades de 
classe das carreiras policiais e 
periciais formou a União 
Policiais do Brasil (UPB), mo-
bilização envolvendo todas as 
carreiras policiais e periciais 
do país, para juntas elabora-
rem proposta de emenda que 
resguardasse às classes dos ne-
fastos efeitos da possível apro-
vação da PEC 287, definindo 
o 08/02 como dia da mobili-
zação das carreiras policiais e 
periciais contra a PEC 287.

Além do mais, o SINP-
CRESP juntamente com ou-
tras entidades de classe de São 
Paulo, formaram  a UPB-SP e 
na data determinada pela UPB 
nacional, realizaram ato na ca-
pital paulista em frente ao pré-
dio da Polícia Federal, ato este 
que ocorreu em diversas outras 
capitais estaduais e no Distri-
to Federal, iniciando assim o 
combate público à proposta de 
reforma da previdencia apre-
sentada pelo Governo Federal.

Na sexta-feira 13/02 o 
presidente Becker juntamente 
com duas diretoras do SINP-
CRESP, Ana Claudia Diez e 
Cristiane Faria Dias, parti-
ciparam de evento realizado 

pela FONACATE (Fórum 
Nacional Permanente de Car-
reiras Típicas de Estado) que 
reuniu entidades associativas 
e sindicais e de Instituições 
típicas de carreiras de Estado, 
para debaterem sobre o PEC 
287, criando mais um grupo 
de enfrentamento, o Fórum 
das Carreiras de Estado de São 
Paulo (FOCAE-SP), fato este 
que se estendeu as demais uni-
dades federativas do país.

Da formação e participa-
ção desses grupos de enfren-

tamento ao PEC 287, outras 
ações foram sendo realizadas, 
dentre elas a visita a diversos 
Deputados Federais em seus 
escritórios estaduais, quanto 
no Congresso Federal.

Como modo de pressionar 
o Governo novo ato público 
foi marcado para ocorrer em 
frente as Assembleias Legis-
lativas dos Estados e no Con-
gresso, e assim ocorreu em 15 
de março, em diversas capitais 
estaduais e no Distrito Federal, 
onde os servidores policiais se 
reuniram e manifestaram paci-
ficamente contra o projeto de 
reforma da previdencia.

Em São Paulo as lideranças 
do movimento foram recebi-
das pelo Presidente da Assem-
bleia Legislativa do Estado de 
São Paulo (ALESP) à época, 
Deputado Fernando Capez, o 
qual inclusive 

se expressou publicamente 
seu apoio ao movimento, com-
prometendo-se ainda a enca-
minhar ao Congresso Nacional 
um baixo assinado da ALESP 
em anuencia à aposentadoria 
policial e pericial diferenciada 
por suas atividades de risco.

Nessa mesma data, mas 
em Brasília, o presidente do 
SINPCRESP se encontrava 
em Brasília coletando assinatu-
ras de apoio as emendas pro-
postas pela UPB e ABC, que 
retiravam as carreiras policiais 
e periciais da reforma da pre-
videncia proposta pelo Gover-
no, assegurando-lhes aposen-
tadoria diferenciada por serem 
atividades risco.

Diante da pressão feita pe-
los atos públicos e conscien-
tização dos congressistas dos 
malefícios que tal reforma cau-
saria aos trabalhadores e servi-
dores, o Governo Federal teve 
que recuar e na terça-feira pas-
sada (21/03/2017) retirou do 
projeto da reforma da previ-
dencia os servidores estaduais 
e municipais, por entender que 
o custo da previdencia dessas 
carreiras em nada impactaria 
nos gastos do Governo Fede-
ral, deixando a cargo de cada 
Unidade Federativa e estadual 
a regulamentação de sua pre-
videncia, pois considerou ain-
da que diversos entes já havia 
realizados reformas previden-
ciarias, como as que ocorreram 

Sinpcresp contra a PEC 287
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A repatriação de recursos 
é uma medida em forma de lei 
que objetiva aos contribuintes 
pessoa física e jurídica, traze-
rem para o país recursos que 
estão no exterior e não foram 
declarados ou foram declara-
dos incorretamente. Além da 
possibilidade de resolver pos-
síveis pendências de contri-
buintes com recursos no exte-
rior, a repatriação poderá gerar 
receita extra ao caixa do gover-
no melhorando o resultado fi s-
cal de 2017 frente ao cenário de 

crise/recuperação econômica.
O que é a Lei da Repa-

triação?
A Lei da Repatriação (nº 

13.254) institui o regime espe-
cial de regularização cambial e 
tributário (RERCT) e possibi-
lita a repatriação de recursos, 
bens ou direitos de origem lí-
cita, que não foram declarados 
ou declarados incorretamente 
pelo contribuinte no Brasil. 

Entre os bens e direitos 
que podem ser declarados 
para repatriação estão: depó-

sitos bancários, certifi cados 
de depósitos, cotas de fundos 
de investimento, instrumentos 
fi nanceiros, apólices de seguro, 
certifi cados de investimento 
ou operações de capitalização, 
depósitos em cartões de cré-
dito, fundos de aposentadoria 
ou pensão. Não contam para 
repatriação itens como jóias e 
obras de arte.

Primeira fase da Lei da Re-
patriação

Sancionada em janeiro de 
2016, a lei da repatriação se 

aplica à residentes ou domici-
liados no Brasil em 31 de de-
zembro de 2014, que tenham 
sido ou ainda sejam titulares de 
ativos, bens, direitos em perío-
do anterior a 31 de dezembro 
de 2014. 

A lei determina que ativos 
de pessoas residentes no Brasil 
que estão no exterior sejam re-
gularizados após o pagamento 
de 15% de imposto de renda 
sobre o saldo, somado de mul-
ta com mesmo percentual. A 
repatriação dá condições para 
o contribuinte que não infor-
mou na declaração do imposto 
de renda (IR), ativos existentes 
e não declarados que podem 
ser relacionados como crime 
de omissão de recursos, crime 
contra ordem tributária, eva-
são de divisas entre outros. A 
lei da repatriação prevê a isen-
ção da multa de 15% para ati-
vos de contribuintes com valo-
res inferiores a R$ 10 mil, estes 
são automaticamente anistia-
dos de quaisquer crimes.

Segunda fase da Lei da Re-
patriação

Em março de 2017 (14/03), 
o senado aprovou a segun-

da fase da lei da repatriação.  
Nesta fase o projeto cria uma 
nova etapa para a repatriação 
de ativos, bens e direitos, com 
a exclusão da possibilidade de 
parentes de políticos e agentes 
públicos aderirem o programa.

Para aderir ao programa o 
contribuinte terá 120 dias para 
participar e poderá regularizar 
o patrimônio mantido no ex-
terior (não declarado). Caso o 
solicitante tenha participado 
da primeira fase do programa, 
este poderá complementar a 
regularização mediante o paga-
mento de 15% de imposto de 
renda, e multa de 20,25%. 

A nova regra vale para con-
tribuintes categoria física ou 
jurídica, que tenham transferi-
do ou mantido bens e direitos 
no exterior sem declarar, ou 
atualizados incorretamente, e 
de forma voluntária queiram 
declarar ou retifi car as infor-
mações ao governo brasileiro 
até 30 de junho de 2016.

Por Ednar Sacramento  

O que é Lei de repatriação?


