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SOB NOVA DIREÇÃO
A nova diretoria da
AGEPEN para o triênio
2014/2017 tomou posse
no dia 15/4/2014 na sede
da Associação. Tivemos a
visita do Agepen Hélio
prestigiando a
solenidade.
Propostas da Nova Diretoria
Participação e valorização
Instituir uma Diretoria
colegiada com reuniões
ordinárias mensais e abertas
aos associados.
 Transferir a Sede funcional
para um local mais próximo a
fim de facilitar a participação
dos associados.
 Viabilizar a aquisição de
uma Sede Social a fim de
promover maior integração
entre os associados.


 Promover passeios e viagens
turísticas para os associados.
 Fomentar debates e
seminários no âmbito da
categoria.
 Revisar e atualizar o
estatuto e regimento
eleitoral, criando uma
comissão revisora.
 Promover mensalmente o
“Dia de Treinamento” no
estande de tiro.
 Divulgar mensalmente as
contas com publicação no
sítio AGEPEN na internet.
 Prestar a apoio jurídico aos
associados.
 Criar rede de convênios
efetivos e com ganhos reais
para o associado.
 Criar uma ouvidoria da
associação.

 Melhorar os canais de
comunicação com os
associados ativos e inativos.
 Respeitar a assistência a
todos os agentes
penitenciários onde quer que
estejam lotados e apoiar na
ocupação de cargos de
chefia. Gerir junto à SSP e
SESIPE liberação para a
PCDF dos que assim
desejarem e respeito àqueles
que optarem por ficar.
*******************************************

Presidente e Vice:

Alexandre Morais e Valverde
Diretores:

Álvares, Carlos Lima,
Judivan, Florisvaldo, Nacfur,
Giulieny, Kleyce, Cúrcio e
Arimatéia
Conselheiros Fiscais:

Matos, Neres, Mesquita,
Valdés e Gurgel
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Visitas às autoridades da Segurança Pública do DF

Arimatéia
por Giulieny Matos

PERFIL

Aniversário: 27 de janeiro
Deus: é Paz, É maior. Nosso freio.
Maior amor: Família
Lugar preferido: Casa
Qualidade: honestidade
Defeito: exigente
Maior tristeza: perda dos pais
Medo: de cobra
Diversão: pescar
Música: sertanejo
Estação do ano: verão
Praia ou Campo? Campo
Programação de tv: Documentário
Bebida preferida: Cerveja
Comida preferida: Brasileira! Bem
feita! Costela.
Um sonho: Um país livre da
violência
Uma frase para os amigos:

“Tenham sempre consigo a
consciência tranquila.”

Sancionado o PLP
275/2001

O PAI DO CONFRONTO
PAPILOSCÓPICO NO SISTEMA

J.A. entrou no sistema
prisional em 1979, quando a
cadeia pública ainda era na
NOVACAP e trabalhou até
maio de 2002, quando se
aposentou. Declara que se não
tivesse passado pelo sistema
penitenciário, com certeza, seria um
homem frustrado. À época,
coordenador de visita no CIR, um
preso empreendeu fuga, o que o
levou a buscar uma solução mais
efetiva para a liberação dos
visitantes masculinos. Com medo de
que o fato se repetisse, e também
no intuito de causar impacto
psicológico na massa carcerária para
intimidar fugas durante a visita,
ocorreu-lhe, então, bolar um
formulário para coletar a digital do
polegar direito na entrada e na saída
dos visitantes. O sistema ainda era
datiloscópico. Diante da inovação,
J.A. participou a sua iniciativa ao
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Diretor-Geral do CIR para ter
ciência
quando
fosse
ser
questionado pelos presos, ao
mesmo tempo em que lhe sugeria
trazer ao sistema penitenciário
um datiloscopista do Instituto de
Identificação - II para cada dia de
visita. O diretor gostou tanto da
ideia de J.A. que não só a adotou
oficialmente, mas a expandiu para
todo o sistema carcerário,
dificultando toda e qualquer
tentativa de fuga a ser
empreendida nesses moldes. Esse
sistema papiloscópico funciona a
contento até os dias de hoje, com
ou sem papiloscopista. Arimatéia
se acostumou com muita gente e
fez muitas amizades ao longo de
todos esses anos. Ele gosta de
confraternização e dos amigos
que fez ao longo destes anos.

A DIRETORIA SOCIAL
DESEJA A TODAS AS
MULHERES DA
ASSOCIAÇÃO OS
PARABÉNS PELO DIA
DAS MÃES!

A participação, o envolvimento e
o compromisso das agentes
penitenciários foi fundamental para a aprovação do PLP
275/2001, que regulamenta
a aposentadoria das
mulheres policiais.

A AGEPEN
PARABENIZA
TODOS OS
SERVIDORES
PELO DIA DO
TRABALHADOR.

Nossas Propostas

Foram várias
visitações e
andanças pelo Congresso
Nacional. Agradecimentos especiais às
Agepens Giulieny, Milena, Vaniuchka e Adriana.

Parabéns às mulheres!

Estamos muito animados!
Esperamos contar com
todos os agentes
penitenciários para que
consigamos vencer todas
as batalhas e cumprir as
promessas que fizemos
para a gestão!
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Visitas às autoridades da Segurança Pública do DF

VISITAS OFICIAIS
ÀS AUTORIDADES
DA SEGURANÇA PÚBLICA
DO DISTRITO FEDERAL

PRÓXIMO ENCONTRO DOS AGEPENS

1ª reunião aberta AGEPEN 23/5
e CHURRASCO de 12 às 17h
Esperaremos todos os Agentes
pPenitenciários, associados ou não,
ndia 23/5/2014, ao meio dia, no
clube da AGEPOL.
Direção PCDF
No dia 23/04/2014 os diretores da
AGEPEN foram recebidos pelo Dr.
Jorge Xavier em seu gabinete da DPE.

SSP
No dia 25 de abril a Diretoria da
AGEPEN esteve com o Secretário
de Segurança Pública do DF
Coronel QOPM Roberto Oliveira
para se apresentar e estreitar laços.

Todas as visitas foram muito produtivas
e cordiais.
AGEPEN
PARTICIPA DA POSSE DO NOVO
SINDICATO DOS POLICIAIS
CIVIS DO DF - SINPOL

** Quem ainda não está na
AGEPEN, está convidado
também! Com o compromisso de
se juntar a nós, para sermos ainda
e cada vez mais fortes!
*** Ressaltamos que este será
um momento dos associados e
não associados de conhecerem a
nova diretoria e apresentar novas
demandas e sugestões
diretamente aos respectivos
diretores e diretoras.

10/6
2ª*Haverá
reuniãooaberta
sorteioAGEPEN
de
uma TV19h
de 42 polegadas
entre
os associados
No
Auditório
da SSPDF/Térreo
antigos e os recém
ingressados.
Nossa
Associação
AGEPEN/ PCDF
CONDOMINIO SAN DIEGO, LOTE 19,
SALA 02 - LAGO SUL – DF

SESIPE

CEP: 71680 362

No mesmo dia a equipe da AGEPEN
se reuniu com a Subsecretaria do
Sistema Penitenciário, Dr. Cláudio e
Dr. João Feitosa.

FONE: 61- 3427-3651
FAX: 61- 2427-3653
CEL: 61 - 8105-0237
E-Mail/ Site:

Primeira reunião da nova
Diretoria AGEPEN
Ainda no dia 25, fizemos nossa
primeira reunião, para tratar
dos assuntos fundamentais para
a categoria e montar as
estratégias para a gestão.

agepen@agepen.com.br

www.agepen.com.br

Editorial
Presidente da Agepen Alexandre
Editorial Kleyce e Giulieny
Diagramação e entrevista Giulieny
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Confraternização
Casa do Arimatéia!!!
É só uma vez por ano!

Renomeação do cargo de Agente Penitenciário
Projeto de Lei de nº 6302/2013
Segundo as justificativas do Projeto, a mudança da nomenclatura é necessária tendo em vista que em 2005
foi criado o cargo de Técnico Penitenciário com a finalidade expressa de retornar os Agentes Penitenciários para
seu órgão de origem, ou seja, a Polícia Civil. Assim, se evitaria a sobreposição de atividades laborais nas unidades
prisionais do Distrito Federal. Além disso, a mudança não causará alteração de remuneração e nem acarretará custo
adicional para a União.
Ao chegar ao Congresso Nacional, o PL começou a tramitar na Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público (CTASP). Dia 17 de outubro de 2013 foi apresentado o substitutivo ao projeto, pelo relator da
matéria na Comissão, Deputado Roberto Policarpo, contemplando o que foi acordado entre o Sinpol e a categoria.
Logo em seguida, o PL foi aprovado pela comissão em 20 de novembro. Já no dia 19 de março deste ano, a
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) da Câmara dos Deputados aprovou o
PL 6302/13.
Durante a sessão na CSPCCO, a diretoria do Sinpol compareceu em peso à votação e fez um trabalho de
convencimento junto aos deputados sobre a importância de se aprovar o projeto. O relator do projeto, o deputado
Fernando Francischini (SDD/PR), em substituição ao deputado João Campos (PSDB/GO), que estava enfermo,
acatou os argumentos apresentados pelo Sindicato e contribuiu para que o PL fosse aprovado.
O projeto encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), com caráter terminativo, tendo sido
indicado como relator o deputado João Campos (PSDB/GO). No dia 5 de maio, o relator do PLP 623/2013 fez a
entrega do referido relatório com parecer favorável, faltando agora o presidente da CCJC, Deputado Vicente
Cândido – PT/SP colocá-lo na pauta para aprovação. Após a votação, o projeto seguirá para o Senado Federal.
Em Notícias/SINPOL/2014 + Acompanhamento AGEPEN

Deixe a atitude passiva de lado e assuma para si a responsabilidade de promover mudanças.

