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NOTA PÚBLICA 
(PEC EMERGENCIAL) 

 
 
 
 
 

Considerando a aprovação da PEC emergencial pelo Senado Federal, a União 
dos Policiais do Brasil (UPB), em face dos graves prejuízos ao serviço público e em especial à 
segurança pública, lamenta mais uma  vez o descaso do governo federal com os servidores do 
país, dentre eles os policiais brasileiros. 

A emergência que o país vive é a da necessidade por vacinas e o auxílio aos 
mais necessitados e não a demonização do serviço público, por meio do congelamento de 
direitos e de estrutura que poderá chegar a 15 anos, afetando diretamente a população mais 
carente desses serviços, indo na contramão de um de atendimento de qualidade e eficiência 
à sociedade. 

A atuação dos servidores públicos é essencial ao povo brasileiro, e está 
presente em todos os cantos do país, onde a iniciativa privada não pode ou não tem o 
interesse de chegar, levando, entre outros serviços, saúde, educação e segurança a toda 
população. 

Ao encaminhar um projeto chantagista ao Congresso Nacional e ao determinar 
a rejeição de destaque que visava a evitar danos substanciais aos policiais e demais 
profissionais de segurança pública, atuantes na linha de frente no combate a pandemia e cujo 
trabalho vem sendo feito de forma ininterrupta ao longo desta profunda crise sanitária pela 
qual passamos, o governo federal demonstrou que não cumpre e nem pretende cumprir as 
promessas de valorização dessas categorias e de desenvolvimento do setor. 

Com tal medida, não resta outra alternativa a não ser a adoção de estado de 
alerta e mobilização permanente, a fim de combater o desmonte econômico, social e 
profissional que brasileira. vem sendo imposto ao serviço público e a toda segurança pública 
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ABC – Associação Brasileira de Criminalística 

ABPC – Associação Brasiliense de Peritos em Criminalistica 

ABRAPOL – Associação Brasileira dos Papiloscopistas Policiais Federais 

ADPF – Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal 

ADPJ – Associação Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária 

AGEPPEN-BRASIL – Associação dos Policiais Penais do Brasil 

AMPOL – A sociação Nacional das Mulheres Policiais do Brasil 

ANAPF – Associação Nacional dos Policiais Federais Aposentados e Pensionistas 

ANEPF – Associação Nacional dos Escrivães Polícia Federal 

ANEPOL – Associação Nacional dos Escrivães de Polícia Civil 

ANSEF – Associação Nacional dos Servidores da Polícia Federal 

APCF – Associação Nacional dos Peritos Criminais Federaiis 

CENTRAPOL – Central Única Naci nal dos Policiais Federais 

COBRAPOL – Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiaiis Civis 

FENADEPOL – Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal 

FENAGUARDAS – Federação Nacional de Sindicatos de Guardas Municipais do Brasil  

FENASPPEN – Federação Sindical Nacional dos Servidores Penitenciários e dos Policiais Penais  

FENAPEF – Federação Nacional dos Policiais Federais 

FENAPERÍCIA – Federação Nacional dos Peritos Oficiais de Natureza Criminal 

FENAPRF – Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais 

FENASSE – Federação dos trabalhadores no sistema socioeducativo 

OPB – Ordem dos Policiais do Brasil 

SINDEPOL/DF – Sindicato dos Delegados de Polícia Federal no DF 

SINDIPOL/DF – Sindicato dos Policiais Federais no DF 

SINPOL/DF – Sindicato dos oliciais Civis do DF 


