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Ofício Circular/FEPOLNORTE/ nº 001/2020 

Manaus-AM, 18 de janeiro de 2020. 

A Suas Senhorias os Senhores e a Senhora  
 
TIBÉRIO ISAÍAS - Presidente do SINPOL/ACRE 
JAIME LOPES – Presidente do SINPOL/AM 
JOSÉ PIMENTEL – Presidente do SINDPOL/PA 
RODRIGO MARINHO – Presidente do SINSEPOL/RO 
LEANDRO ALMEIDA – Presidente do SINDPOL/RR 
NARCISA ARDASSE – Presidente do SINPOL/AP 
 
 
Assunto: Deliberações da COBRAPOL referente à PEC 133/2019 (PREVIDÊNCIA 
DOS ESTADOS)  
 
  Senhores(a) Presidentes, 
 

1.   Entre os dias 14 e 17 de janeiro do corrente, a COBRAPOL realizou 

reunião para definir estratégias de atuação dos policiais civis do Brasil referente à 

PEC 133/19, que definirá as alterações constitucionais para a Reforma da 

Previdência nos Estados. 

2.   Dentre as questões deliberadas estão ações imediatas quanto a 

contratação de serviços de comunicação e assessoria parlamentar que carecem de 

reforço financeiro extraordinário por parte das entidades filiadas à COBRAPOL. 

3.   Ficou definido o aporte financeiro extra no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) e que todas as entidades filiadas devem repassar à COBRAPOL em conta que 

será informada em momento oportuno.  

4.   Os valores extraordinários servirão para as seguintes despesas: 

- Contratação imediata da Empresa de Comunicação Cronnos Gestão 

Empresarial, onde seu responsável, Cléber Souza, já tinha tratativas com a 

Diretora de Comunicação Social da Confederação, Aline Risi. A referida empresa 

cuidará das estratégias nessa área; 

- Contratar empresa de comunicação que realize produção de vídeos mais 

trabalhados, vídeos rápidos, com transições, slides, animações e 
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entrevistas, materiais gráficos, produção e divulgação de releases, podcast, 

impulsionamento das redes sociais, padronização da comunicação, 

mapeamento das redes sociais etc. 

-  Contratar assessor parlamentar, com conhecimento jurídico para os dias de 

movimentação da PEC 133. 

5.   Outras contribuições podem ser requeridas de acordo com a necessidade 

de mobilização e de outras ações referente à Previdência. Neste sentido, além de 

outras diretrizes apresentadas nas Deliberações Estratégicas na referida reunião, 

que consta anexo a este documento, estabeleceu-se o seguinte calendário:   

- Manifestação nos Estados – 04/02/2020 a partir das 8h  

- Mobilização nos Gabinetes – Semana do dia 10/02 a 14/02 

- Doação de Sangue – Dia 19/02/2020 

- Manifestação com Paralisação em Brasília – 03/03/2020 (a confirmar - Averiguar 

data para Congresso Unificado) 

6.   No mesmo encontro a COBRAPOL definiu o texto de emenda para a PEC 

133/2019 que será apresentado em breve à todas as entidades filiadas. 

7.   Importante destacar que essa pode ser a última chance de traçarmos uma 

luta exitosa por uma aposentadoria policial justa e uma pensão digna aos familiares 

dos policiais civis de todo o Brasil É imperativo que cada entidade trace sua 

estratégia dentro do Plano traçado por nossa entidade maior e se esforce para 

envolver cada policial civil que representa. 

Atenciosamente, 
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ANEXO I  

DELIBERAÇÕES COBRAPOL 

PLANEJAMENTO – PEC 133/2019 

COBRAPOL NÃO DEPENDERÁ DE OUTRAS ENTIDADES PARA SUAS 

DELIBERAÇÕES 

 

Coordenação Geral: André Luiz Gutierrez, Giancarlo Miranda e Alex Galvão 

Supervisão-Geral: Secretário Geral (Antonio Souza) e 1º Secretário (Ubiratan Rebelo) 

Coordenação Regional: Federações e Vice Regionais da Cobrapol Norte (José 

Ribeiro Filho); Nordeste (Marcelo de Souza Ferreira); Sul (Sandro Quevedo); Sudeste 

(Bruno Figueiredo Viegas); Centro-Oeste (Marcilene Lucena)  

 

Estratégias Políticas 

- Mapear os parlamentares federais de cada estado, verificando afinidade com 

segurança pública, como trabalhos anteriores, problemas legais, familiares etc.; 

- Cada entidade entregará, de preferência pessoalmente aos seus parlamentares, 

documento com a proposta elaborado dos policiais civis do Brasil, buscando efetivar o 

compromisso, seja por escrito ou vídeo, mas sempre efetivando matéria jornalística 

sobre o encontro e enviando para a COBRAPOL; 

- Mapear Lideranças Políticas e buscar apoios pontuais – Cada estado verificar os 

apoios possíveis; 

- Contatar os parlamentares já abordados para verificar a condição de cada um, antes 

dos inícios do trabalho. “Tudo ou Nada”; 

- COBRAPOL traçará as estratégias políticas e promoverá sua execução ao longo das 

semanas, de acordo com o calendário do Congresso Nacional e da tramitação da 133; 

- Ataques ao Governo e sua postura quanto aos policiais civis nas propostas de 

Previdência – Verificar melhor forma com Marketing e possibilidade de um trabalho 

profissional, mesmo que os custos sejam altos e rateados. (Bandeira) 
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Coordenação e Controle: Diretoria Assuntos Parlamentares (Alinne Bastos 

Cavacante), Assuntos Legislativos (Odirley Araújo Vasconcelos) e Diretor Social 

(Bartolomeu Rodrigues) 

 

Estratégia de Mídia 

- Cobrapol criar um banner/gif/vinhetas/vídeo de divulgação de suas redes e 

encaminhar aos estados para replicação e massificação. Impulsionamento.  

- Vídeos com outros atores e contextos; 

- Cadastro de seguidores nacional. Esse cadastro será feito pelas entidades locais e 

encaminhado para COBRAPOL, sendo colocados nesse cadastro os nomes dos 

policiais voluntários a multiplicar a rede;  

- Uniformização das ações de mídia – Cartilha terá a logo das entidades locais e 

regionais 

- Criação de hashtag viral para acompanhar todas as produções de mídia e gráficas: 

#ocrimenãoescolhefardanemdistintivo 

#luteagoraoumorratrabalhando  

- Produção de vídeos temáticos 

- Mapear Rede de Parlamentares e Assessores para marcá-los em publicação; 

- Criar uma rede de divulgação de mídias virtuais, com grupos coordenados e que tenha 

todos diretores e assessores de comunicação das entidades filiadas; 

- Produção de material gráfico para entrega nos grandes centros urbanos, 

especialmente nos dias de manifestações;  

Coordenação e Controle: Diretoria de Comunicação Social (Aline Risi), Marketing 

(Thomas Edison Rigor Autoé), Telecomunicações e Informática (Thelson Bruno N. 

Coelho) 

 

Estratégias de Mobilização 

- Manifestação nos Estados – 04/02/2020 a partir das 8h  
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- Mobilização nos Gabinetes – Semana do dia 10/02 a 14/02 

- Doação de Sangue – Dia 19/02/2020 

- Manifestação com Paralisação em Brasília – 03/03/2020 (a confirmar - Averiguar data 

para Congresso Unificado) 

- Outras datas poderão ser definidas de acordo com o calendário de tramitação da 133; 

Coordenação e Controle: Diretoria Integração Classista (Sidney Belizário), Integração 

Regional (Maurício Quimenton) e Eventos (Rubens Teixeira) 

 

Estatísticas e Estudos 

- Levantamento dos votos dos parlamentares na PEC 06/2019 (Reforma da 

Previdência) e no PL 1645/2019 (Reforma dos Militares); 

- Verificar o voto dos parlamentares e partidos nas emendas específicas aos policiais 

na PEC 06/2019; 

- Levantamento de matérias com ataques a policiais civis, fatais ou não; 

- Outros levantamentos que sejam necessários de acordo com as demandas da 

tramitação e da produção de materiais de mídia; 

Coordenação e Controle: Diretor de Assuntos Técnicos e Científicos (Fauner Alfredon 

Cavon), Diretor de Assuntos de Segurança Pública (Márcio Garcia Linhares)  

 

Planejamento Jurídico 

- Entendimento sobre as alíquotas dos Policiais Militares e sua aplicabilidade nos 

estados; 

- Estabelecer equipe que poderá prontamente analisar propostas de emendas, 

mudanças no texto, interpretações etc. As análises precisam ser imediatas. 

Coordenação e Controle: DIRETOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS (Mario Flanir) E 

DIRETOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS CONSTITUCIONAIS (Witiley Souza Rocha) 

 

Planejamento Financeiro 
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- Fazer uma contribuição uniforme entre todos os sindicatos independentemente do 

tamanho de cada um; 

R$ 3.000,00 com a possiblidade de parcelamento 

- Verificar outras necessidades de rateio proporcional 

- A conta de movimentação e a prestação de contas dos valores extraordinários 

deverão ser realizados em conta distinta das atualmente utilizada pela COBRAPOL e 

com transparência em tempo real 

Coordenação e Controle: Diretor Financeiro (Júlio César Machado) e Diretor 

Financeiro Adjunto (Aloísio Ernesto Duboc Fajardo)  

 

Ações Imediatas: 

- Construir um texto com as deliberações e outro chamando a responsabilidade da 

categoria com instruções de como realizar o apoio às demandas propostas. Cadastro 

Nacional de Mobilização para saber quem está comprometido; 

- Com a minuta em mãos, procurar os partidos políticos e verificar os apoios   

- Criada uma equipe permanente para atuação em Brasília, coordenando os trabalhos, 

visitando os gabinetes e coordenando os trabalhos políticos.  

- Verificar Perfis e Disponibilidade e sua mantença.  

- Criação de grupos, coordenados por pessoas especificas, sobre vários temas 

objetivos  

- Produzir um vídeo que a COBRAPOL continuará na LUTA, mostrando os fatos 

ocorridos, estados que atropelaram direitos, os benefícios aos militares;  

- Produção de Vídeo com explicações dos efeitos das Reforma com base na Emenda 

Constitucional n.º 103/19 

- Produção de Faixas e Banners explicativos 

- Pedir urgência em todas demandas propostas 

- Cada Diretoria Designada deverá apresentar até o dia 20/01 um esboço com seu 

Plano de Ação 

- CONTRATAR CLÉBER – Empresa que já negocia com a COBRAPOL 
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- CONTRATAR EMPRESA DE COMUNICAÇÃO PARA TRABALHO PONTUAL 

Orçamento Imediato para desenvolver estratégia de atuação nas redes sociais, 

produção de vídeos mais trabalhados, rápidos com transições, slides e 

entrevistas, materiais gráficos, produção e divulgação de releases, podcast, 

impulsionamento das redes sociais, padronização da comunicação, mapeamento 

das redes sociais. 

 -  Contratar assessor parlamentar, com conhecimento jurídico para os dias de 

movimentação da PEC 133. 

  

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 O Plano de Ação a ser desenvolvido pelos diretores e Federações, de acordo 

com as demandas aqui expostas, poderão contar com o incremento das demais 

diretorias existentes na COBRAPOL. 

 Documentos (ofícios/memorandos) esclarecendo as obrigações de cada 

entidade deverá ser encaminhado imediatamente. 

 Os pontos aqui elencados poderão ser ajustados de acordo com a necessidade, 

mas sempre mantendo a espinha dorsal desse planejamento. 

   

ESTADOS PRESENTES 

• ACRE 

• AMAZONAS 

• PARÁ 

• SERGIPE 

• PIAUÍ 

• DISTRITO FEDERAL 

• MINAS GERAIS 

• PERNAMBUCO 

• RIO GRANDE DO NORTE 

• RIO GRANDE DO SUL 

• TOCANTINS 

• GOIÁS 

• MATO GROSSO DO SUL 
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FEDERAÇÕES REPRESENTADAS 

• FEIPOL-SE 

• FEIPOL-CON 

• FEPOLNORTE 

• FEIPOL-NORDESTINA 

• FEIPOL-SUL 

 

 

 

 

 


