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Ofício nº.  71/2021                                  Curitiba, 26 de fevereiro de 2021. 

 

Exmo. Sr. Governador do Estado: 

O Sindicato das Classes Policiais Civis do Estado do Paraná - 

SINCLAPOL, por intermédio de seu presidente Sr. Kamil Salmen, 

regularmente eleito e empossado, vem, respeitosamente perante Vossa 

Excelência, por intermédio de sua assessoria jurídica, requerendo 

providências URGENTES, quanto aos policiais trabalhando sozinhos em 

delegacias, inclusive em plantões noturnos. Ademais, com as medidas de 

contenção da covid publicadas hoje (27/02/2021) se demandará mais 

trabalho nas delegacias, aumentando o risco para os policiais, assim 

como aumentando o risco de contaminação pelo Covid-19.  

Assim sendo, medida que se impõe é a tomada de providências no 

sentido de buscar providências imediatas para suprimento da falta de 

pessoal, principalmente neste momento, que certamente as delegacias 

ficarão lotadas, especialmente pela noite, em função das restrições de 

circulação. Desta forma, para evitar exposição de policiais à risco de vida, 

seja pela aglomeração em delegacias, seja pelo fato de trabalhar 

sozinhos, é de extrema urgência o envio de pessoal, ainda que de outros 

órgãos, para que, neste momento de exceção, auxilie as forças de 

segurança Estadual, na manutenção da ordem e da paz social. 

Tal solicitação já foi realizada anteriormente, inclusive em razão de 

uma tragédia recente, quando o policial Osafá foi morto por um meliante 

dentro de uma delegacia quando trabalhava SOZINHO!!! Esta já é uma 

solicitação antiga, que mais do que nunca, se faz necessário o 

acolhimento pelo Estado, neste momento de calamidade. 



 

Rua Júlio Fleming, nº 14, Vila Izabel – Curitiba, CEP: 80.240-400 - Fone: 3016-2026 
 

SINCLAPOL 

SINDICATO DAS CLASSES POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ 81.502.346/0001-90 

Neste sentido contamos com a Vossa Colaboração e estamos à 

disposição para esclarecimentos, sempre lembrando que a nossa gestão 

será sempre pautada em melhorias nas condições de trabalho de toda a 

categoria, de forma respeitosa e de modo a construir um ambiente de 

trabalho com mais dignidade e respeito ao ser humano. 

Respeitosamente, 
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Ao Exmo. Sr. 

Carlos Massa Ratinho Junior 

Governador do Estado do Paraná 

Nesta Capital. 


