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DGPC atende ASSESP e facilita a
vida dos inativos
O Delegado Geral da Polícia Civil,
Paulo Koerich, atendeu sugestão da
ASSESP e decidiu facilitar a vida dos
policiais civis aposentados que não
moram nas cidades sedes das DRPs.
A partir de agora, a “prova de vida”
– recadastramento obrigatório que
todo servidor inativo deve fazer, no
mês do seu aniversário, para que o
pagamento de sua aposentadoria
não seja interrompido – poderá ser
realizada também nas
Delegacias da Comarca
onde residem. Além disso, a
DGPC também vai permitir
atendimento residencial para
aqueles inativos com
dificuldade de locomoção
por motivo de saúde. Nestes
casos, os interessados
devem entrar em contato
com o setor de Saúde
Ocupacional (CSO), pelo email sgp-cso@pc.sc.gov.br
para que as Psicólogas
possam providenciar o devido
atendimento.
Logo após a sua posse, no início
de janeiro, o Delegado Geral recebeu
a ASSESP para uma audiência, onde
foram tratados vários assuntos de
interesses dos policiais civis. A pauta
de reivindicações entregue pela
Associação trazia os assuntos que
mais atingem a categoria nas
delegacias, como a falta de efetivo, a
questão das promoções, a
necessidade de reajuste salarial (uma
vez que desde a sua implantação o
subsídio não é corrigido), a proposta

de diminuição dos níveis de carreira,
etc. Atencioso às demandas da
Polícia Civil, o Delegado Paulo Koerich
ouviu também dos representantes da
associação
explicações
e
esclarecimentos sobre a entidade e
seus objetivos. “Nós temos que nos
ajudar”, disse ele no meio da conversa,
referindo-se à necessidade de união
de todas as classes que compõem a
PC. “Porque se nós não nos

ajudarmos, quem vai nos ajudar?”,
indagou.
Nesse
momento,
os
representantes
da
ASSESP
levantaram
a
questão
do
recadastramento dos inativos,
argumentando que era injusto um
servidor aposentado, muitas vezes
com sérios problemas de saúde, ser
obrigado a se deslocar até a sede das
DRPs para responder a duas ou três
perguntas e assinar um formulário. O
presidente da Associação, Osvaldo
Jerônimo dos Santos, explicou ao
chefe da Polícia Civil que alguns

inativos tinham dificuldade de
locomoção, por conta de diversas
doenças ou até mesmo pela distância
entre algumas DRPs e as sedes de
Delegacias de Comarca. “Veja, por
exemplo, a situação de um servidor que
more em Alfredo Wagner e tenha que
se deslocar até Lages, percorrendo
uma distância de 240 quilômetros, ida
e volta”, argumentou. O Delegado Geral
ouviu com atenção e prometeu verificar
o que poderia ser feito para
resolver esse problema.
Agora, com a nova
determinação da Delegacia
Geral,
os
policiais
aposentados que não
residem nos municípios
onde estão localizadas as
DRPs poderão fazer a
“prova de vida” nas
Delegacias de Comarcas
mais próximas, bastando
para isso fazer contato com
a Regional. Quem mora
nas cidades sede das Regionais deve
continuar
fazendo
seu
recadastramento na DRP. O
documento continua físico por uma
determinação do Instituto de
Previdência do Estado de Santa
Catarina (IPREV), conforme descrito
na Comunicação Interna Circular Nº
271, enviada em 02/04/2019, e não
deve ser feito via SGPe.
A ASSESP agradece o Delegado
Geral, Paulo Koerich, pela
sensibilidade e pelo atendimento
dessa importante reivindicação dos
policiais civis aposentados.

ASSESP/SC – Felipe Schmidt, 303 – Centro – Florianópolis – Informações: (48) 3733-5431
www.assesp.org.br – www.facebook.com.br/assesp - Twitter: @ASSESP_SC

Reajuste Unimed
Uma informação importante para
os associados que possuem plano
de saúde da Unimed oferecido pela
ASSESP/SC. As mensalidades do
plano, na modalidade Uniflex,
serão reajustadas em 7,66% a
partir do mês de setembro, de
acordo com informações enviadas
à Associação no início de agosto
pela gestora do contrato, Benevix
Administradora de Benefícios.
O reajuste será aplicado às
mensalidades nos boletos com
vencimento em setembro de 2019,
data-base para a renovação anual
do contrato.

Reforma do parquinho faz a alegria
da criançada na Sede Social
Na ASSESP é assim. Quando
algum equipamento precisa de
melhorias, a ordem é não deixar
para depois. Afinal, o bem-estar, a
satisfação e a segurança dos
associados e seus dependentes
vêm sempre em primeiro lugar. E
com as crianças não poderia ser
diferente.
Depois de várias obras recentes

para os adultos, sobretudo em
termos de estrutura e mobiliário,
agora foi a vez de presentear os
pequenos com a reforma do
parquinho que, além de manutenção
geral e pintura nova, ainda ganhou
um novo escorregador, para a
alegria dos nossos aventureiros.
Confira as fotos e veja como
ficaram lindos os brinquedos.

O índice reflete, além da variação
inflacionária do período, os
resultados da sinistralidade do
plano, que é a relação entre as
receitas com mensalidades e
coparticipações e as despesas
assistenciais do contrato.
Segundo a Benevix, na negociação
com a Unimed foi mantida a regra
atual para a cobrança de
coparticipações.

Mudança no
jurídico
A ASSESP/SC comunica que a
partir do dia 2 de setembro a
assessoria jurídica da entidade
passará a ser feita pela advogada
Alice Assing. Ela assume a função
no lugar da advogada Debora
Rieth, que deixa a entidade para
encarar novos desafios
profissionais, depois de três anos
de atuação em defesa das
demandas dos associados.
A substituição da assessoria não
vai acarretar qualquer tipo de
alteração na rotina de atendimento
judicial da ASSESP/SC. Os
plantões jurídicos continuam sendo
realizados nos mesmos dias e
horários, todas as terças e quintasfeiras, das 13h30min às 17h30min,
na Sede Administrativa, no centro
de Florianópolis.
Importante esclarecer ainda que a
advogada Débora Rieth continuará
atuando em todas as ações
judiciais cujas procurações lhe
foram outorgadas pelos
associados, a não ser que eles
optem pelo substabelecimento.
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