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A Sua Excelência o Senhor 
PAULO BERNARDO DA SILVA 
Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão  
Brasília/DF 
 
 

 

 

Senhor Ministro, 

 

O SINDICATO DOS SERVIDORES DO PLANO ESPECIAL 

DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL – 

SINPECPF - assinou um Termo de Compromisso com o Governo federal, 

através do Ministro de Estado da Justiça e de Vossa Excelência. 

Esse documento, sério, importante e rigoroso tem, ainda, as 

assinaturas dos representantes da FENAPEF, ADPF, APCF, SINPECPF, 

SINDEPOL, FENADEPOL e ANSEF. 

Acontece, Senhor Ministro, que a categoria acima 

especificada, lamentável e tristemente ficou excluída provisoriamente do 

acordo e vem amargando prolongado processo de negociação sem 

resolução nenhuma. 

Esse servidores há 30 dias em greve assistem um desrespeito 

pelo governo na solução das reivindicações, por sinal, justas e democráticas 

para o fortalecimento desta instituição importante para o país. 



A longa história de luta de Vossa Excelência, tenho certeza, 

será acrescida com a competência e seriedade na resolução desse processo 

com a urgência que o caso requer. 

Esses servidores são heróis e heroinas do povo brasileiro e 

certamente terão esse compromisso honrado por Vossa Excelência e 

registrarão mais essa vitória no seu grande currículo. 

A terceirização de aeroportos desse país, e alguns outros 

serviços públicos, longe de ser uma solução, passa a ser um acinte 

vergonhoso ao povo brasileiro. 

Tendo em vista tudo isto, registro firmemente o protesto pela 

lentidão dos encaminhamentos por parte do governo que Vossa Excelência 

defende com dignidade, e solicito urgência nos atendimentos das 

reivindicações dessa categoria, entendendo que assim fazendo defendo os 

interesses maiores da grande nação brasileira. 

 

         Atenciosamente, 

 
 
 
 

  ULDURICO PINTO 
Deputado Federal – PMN/BA 

 
 

 

Com cópia para: 
- Luiz Inácio Lula da Silva – Presidente da República; 
- Dr. Tarso Genro  - Ministro de Estado da Justiça; 
- Luiz Fernando Corrêa – Diretor-Geral da Polícia Federal; 
- Sindicatos: FENAPEF, ADPF, APCF, SINPECPF, SINDEPOL, 

FENADEPOL e ANSEF. 

 

 


