
 
 

Belo Horizonte, 15 de junho de 2021.  
 

Ilustríssimo Senhor 
FLÁVIO PIMENTA SILVEIRA 
Secretário Municipal de Saúde  
Sete Lagoas/MG 
 
  
 
 Senhor Secretário,  

 

 O Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais – SINDPOL/MG, a 

Associação dos Escrivães da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais – AESPOL/MG, entidades que 

representam a Polícia Civil de Minas Gerais, junto à Federação Interestadual de Trabalhadores 

Policiais Civis da região Sudeste – FEIPOL/SE, e à Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais 

Civis – COBRAPOL, vêm, perante V. Sa., informar e requerer o que abaixo se segue: 

 Considerando que a nota técnica do Ministério da Saúde, de 18 de janeiro de 2021, sobre a 

Campanha Nacional de Vacinação contra COVID-19 inclui as Forças de Segurança e Salvamento 

entre os grupos especiais a serem atendidos com prioridade no Plano Nacional de Imunização que 

já teve início em todo território nacional; 

  Considerando que os policiais civis são uma das Forças de Segurança do Estado e estão na 

linha de frente no combate à criminalidade, e por consequência, diretamente envolvidos no 

combate ao COVID-19, trabalhando diuturna e ininterruptamente nas investigações e atendendo ao 

público em geral, com exposição e contato físico com vítimas, testemunhas, autores de crime;  

 Considerando a importância da categoria profissional para segurança e bem-estar social, 

caracterizada por sua atividade de natureza essencial para o regular funcionamento do Estado; 

 Considerando que a morosidade da vacinação nesse município para as forças de segurança 

está provocando a contaminação de muitos Policiais Civis, notadamente, na Delegacia Regional de 

Sete Lagoas, chegando a mais de 25%, colocando em risco a vida e a saúde dos profissionais e da 

própria população, uma vez que por lá transitam muitas pessoas diariamente;  



 
 

 Considerando que houve uma interrupção de um mês no andamento da vacinação e por este 

motivo outros mais Policiais Civis foram contaminados, além de um manifesto dos servidores datado 

de 31 de maio de 2021, relatando a grave situação acerca da vacinação das forças de segurança 

nesse município;  

 Considerando, por fim, a necessidade premente de vacinação dos Policiais desse município, 

o mais breve possível, sem interrupções; 

 SOLICITAMOS a Vossa Senhoria, como entidades que representam a categoria, que atenda 

ao pedido de prosseguir ainda para os próximos dias (o mais breve possível) a vacinação dos policiais 

civis que laboram em Sete Lagoas, uma vez que, conforme lista anexa, faltam apenas 39 (trinta e 

nove) para imunização, e solicitamos ainda que para a segunda dose, não haja a demora ou a 

paralisação da vacinação, como ocorreu na primeira. 

 

 Atenciosamente,  

 
 
 
 

JOSÉ MARIA DE PAULA 

Presidente do SINDPOL/MG 

 

 

 

 

ALINE RISI DOS SANTOS 
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WEMERSON SILVA OLIVEIRA 

Diretor Executivo 

FEIPOL/SE  



 
 

 


