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Ofício 207/2021 – UPB 
 

Brasília-DF, 29 de abril 2021. 
 

 
Ao Senhor 
Anderson Gustavo Torres 
Ministro de Estado da Justica e Segiranca Pública  
Esplanada dos Ministérios, Palácio da Justiça, Bloco T, Edifício Sede 
Brasília-DF 
 

 

ASSUNTO: vacinação dos profissionais de segurança pública. 
 
  Senhor Ministro, 

 
1.  Os profissionais da segurança pública vem exercendo atividade essencial 
de forma ininterrupta ao longo da pandemia, na linha de frente da ações preventivas 
no combate ao COVID-19, para garantir o cumprimento das medidas sanitárias 
restritivas e provendo segurança à população, manipulando materiais biológicos e 
deslocando-se em missões e operações policiais. Tem sido frequente a exposição 
desses servidores ao vírus, o que reflete no elevado número de óbitos decorrentes de 
infecção por coronavírus no contingente dessas forças. 
2.  A despeito disso, a vacinação dos profissionais de segurança pública não 
tem acontecido com a devida prioridade em todo o território nacional, exceto em 
alguns municípios. Tal situação tem sido motivo de angústia e apreensão para todos os 
servidores da área extremamente expostos a riscos. 
3.  A recente nota técnica emitida pelo Ministério da Saúde, ao invés de 
pacificar o assunto e reconhecer o risco sanitário e a essencialidade que envolve a 
atividade desempenhada pelas forças de segurança pública, trazendo um mínimo de 
tranquilidade para o desempenho de suas funções, acabou por não incluir a maior 
parte do contingente nos grupos prioritários da imunização, ignorando a atividade 
contínua e de prontidão desempenhadas pelas forças policiais. 
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4.  Diante do exposto, a União dos Policiais do Brasil (UPB) requer a adoção 
de providências para vacinação de todo efe
ao Ministério da Saúde, quanto à edição de nova nota técnica que possa efetivamente 
contemplar os servidores da área, de forma homogênea e em todas as esferas.
  
 
  Respeitosamente,
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Diante do exposto, a União dos Policiais do Brasil (UPB) requer a adoção 
de providências para vacinação de todo efetivo das forças de segurança pública, junto 
ao Ministério da Saúde, quanto à edição de nova nota técnica que possa efetivamente 
contemplar os servidores da área, de forma homogênea e em todas as esferas.

Respeitosamente, 

Marcos Camargo 
Secretário-Geral da UPB 
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SINPOL/DF 

Diante do exposto, a União dos Policiais do Brasil (UPB) requer a adoção 
tivo das forças de segurança pública, junto 

ao Ministério da Saúde, quanto à edição de nova nota técnica que possa efetivamente 
contemplar os servidores da área, de forma homogênea e em todas as esferas. 
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ABC – Associação Brasileira de Criminalística 

ABPC – Associação Brasiliense de Peritos em Criminalística 

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 – Associação Nacional das Mulheres Policiais do Brasil 

ANAPF – Associação Nacional dos Policiais Federais Aposentados e Pensionistas 

ANEPF – Associação Nacional dos Escrivães de Polícia Federal  

ANEPOL – Associação Nacional dos Escrivães de Polícia Civil 

ANSEF – Associação Nacional dos Servidores da Polícia Federal 

APCF – Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais 

APCN – Associação da Polícia do Congresso Nacional  

CENTRAPOL – Central Única Nacional dos Policiais Federais 

COBRAPOL – Confederação Brasileira dos Trabalhadores Policiais Civis 

FENADEPOL – Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal  

FENAGUARDAS – Federação Nacional de Sindicatos de Guardas Municipais do Brasil  

FENAPEF – Federação Nacional dos Policiais Federais  

FENAPERÍCIA – Federação Nacional dos Peritos Oficiais de Natureza Criminal  

FENAPRF – Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais  

FENASPPEN – Federação Sindical Nacional dos Servidores Penitenciários e dos 

Policiais Penais 

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 

SINDPOL/DF – Sindicato dos Policiais Penais do DF 

SINDSSE/DF – Sindicato dos Servidores do Sistema Socioeducativo do DF 

SINPOL/DF – Sindicato dos Policiais Civis do DF 
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       - Descrição da Solicitação 14546818
    - Documentos Complementares:
       - Requerimento Ofício 207/2021 – UPB 14546819

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o peticionamento importa na aceitação dos termos
e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos
documentos nato-digitais e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e
administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos
estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem necessidade
de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade:

a conformidade entre os dados informados e os documentos;
a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados até que decaia o direito de revisão dos
atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados para qualquer tipo de conferência;
a realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais com o próprio Usuário Externo
ou, por seu intermédio, com a entidade porventura representada;
a observância de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimento pelo SEI,
considerando-se tempestivos os praticados até as 23h59min59s do último dia do prazo, considerado sempre o
horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontre;
a consulta periódica ao SEI, a fim de verificar o recebimento de intimações eletrônicas.

A existência deste Recibo, do processo e dos documentos acima indicados pode ser conferida no Portal na Internet
do(a) Ministério da Justiça e Segurança Pública.
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