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Sobre a matéria da Folha de São Paulo do dia 
02/11/19, que demonstra uma atitude imoral e 
anti democrática do Deputado Gil Diniz, quero 
dizer que:

Tenho conhecimento do vídeo e o que me dei-
xou mais surpreso é que supostamente o mani-
pularam no intuito de prejudicar minha imagem 
e por consequência essa armação trouxe prejuí-
zos a esse parlamentar na questão pessoal, polí-tica e profissional.

Eu não poderia imaginar que o Deputado Gil 
Diniz seria capaz de tal feito, até porque sempre 
discursou com uma postura contrária a esta ati-tude. Chegando  tais fatos ao meu conhecimen-to, fiquei totalmente indignado e decepcionado com a postura do líder do PSL na casa.

Surpreende-me o PSL em mantê-lo na lide-rança. Após os fatos, tenho sentimento de repul-
sa a essa atitude e jamais pensei que o Deputado seria capaz desta desprezivel conduta.

Para melhor dirimir os danos causados à ima-gem deste parlamentar na Assembleia Legislati-
va, quero agradecer a Folha de SP por expor tais 
atitudes maldosas e indignas do líder do PSL, trazendo a verdade à população Paulista.

SOBRE A MATÉRIA DA FOLHA DE SÃO PAULO

Nosso Segundo Encontro da Frente Par-
lamentar em Defesa dos Direitos Humanos dos Policiais Civis, Militares, Guardas Civis, Agentes Penitenciários e todos os Agentes de Segurança.

É preciso que os direitos humanos destes profissionais sejam respeitados 
e assegurados! Vamos abordar regu-lamentos e processos administrativos. Conto com a presença de todos!

 
ESPERO VOCÊS LÁ!

AUDITÓRIO PAULO KOBAYASHI



AUMENTO INSATISFATÓRIO!
O valor anunciado ontem de-

sagradou toda a categoria de Agentes de Segurança.
Foram anos de espera e os 5% 

anunciados é de fato desanima-dor.Alguns Deputados publicaram 
que é melhor 5% do que nada; 
outros que é o que é possível no momento...Mas fato é que o reajuste não é 
mesmo o que eu esperava assim como toda a categoria.

Foram tantos encontros com 
o Governador que esperava um aumento mais expressivo e próxi-
mo do que merecem os policiais militares, civis, agentes da SAP e polícia científica.Peço ao Governador João Dória 
que reveja a situação e não faça esse assassinato da categoria.

Estaremos na trincheira em 
defesa do agentes de segurança pública.
PERDI UM IRMÃO DE FARDA E UM GRANDE AMIGO!

Há 28 anos eu conhecia 
o 1o Sgt PM Ruas, da For-ça Tática do 16° BPM/M onde trabalhamos juntos.Meu irmão de braçal 
e meu amigo que faleceu 
no último Sábado, 02 de Novembro. Foi alvejado, 
covardemente, em con-
fronto com bandidos na comunidade de Paraisó-polis.Levado ao Hospital Al-
bert Einstein, não resistiu aos ferimentos.

O Sargento Ruas, pai, 
marido, dedicou 31 anos de sua vida a Polícia Mili-tar.A família dele e a famí-lia Policial Militar meus profundos sentimentos.

Dor, indignação e mui-
ta tristeza é o que sinto agora.



FRENTE PARLAMENTAR CONTRA A COBRANÇA DO ICMS
O imposto encarece o produto 

tanto para os comerciantes quanto para o consumidor. Presidi a Frente contra o ICMS 
num encontro que reuniu represen-
tantes de diversas áreas:

Silvio Yoiti Katsuragi , Jiro Yama-
da, Romildo Delamare , Represen-tantes do Comércio Varejista.Dr. Paulo Reales e Dr Rodrigo Ha-mamura Advogados Especialistas em Direito Tributário.Percival Maricato Presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes e Dra. Marina Passos Costa  da Associação Nacional dos Restaurantes e Confederação Nacio-nal.
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