NOTA PÚBLICA DA UPB E MAS
(PEC 287, de 2016)
Brasília/DF, 14 de março de 2017.

A União dos Policiais do Brasil (UPB) e o Movimento Acordo Sociedade
vêm a público externar sua preocupação com o nefasto potencial de destruição do sistema
de Segurança Pública enraizado na PEC 287, de 2016, encaminhada pelo Governo
Federal ao Congresso Nacional em dezembro.
A proposta desconsidera peculiaridades inerentes a órgãos e profissionais
de segurança pública, que diuturnamente garantem a integridade física e patrimonial de
todos os cidadãos, submetendo a risco suas próprias vidas, estando ou não em serviço,
bem como conduz a uma incapacidade operativa das instituições pelo envelhecimento do
corpo de seus profissionais.
A atividade policial é, sem sombra de dúvidas, uma atividade insalubre,
perigosa, geradora de imenso estresse, devido ao período de contínuo esforço físico e da
exigência intermitente de acuidade e higidez mental e psicológica, razão pela qual a
expectativa de vida de um policial é inferior a 60 anos, abaixo do restante da população.
Sem um tratamento condizente com as reais condições de trabalho dos
polícias e demais profissionais de segurança pública brasileiros, no que se refere à
aposentação e demais regras previdenciárias, pela justa indenização a esses profissionais
e contra o envelhecimento demasiado dos recursos humanos dessas instituições, a UPB e
o MAS são contrários à aprovação da PEC 287, de 2016.
Por essas razões, subscrevemos esta nota para alertar e denunciar o
retrocesso que representa a PEC 287.
Conclamamos todos os segmentos da sociedade brasileira a rechaçar esse
retrocesso.
Juntem-se a nós.

Entidades da União dos Policiais do Brasil que subscrevem:
Associação Brasileira de Criminalística (ABC)
Associação Brasileira dos Papiloscopistas Policiais Federais (ABRAPOL)
Associação das Polícias do Congresso Nacional (APCN)
Associação dos Agentes de Trânsito do Brasil (AGTBRASIL)
Associação Nacional das Mulheres Policiais do Brasil (AMPOL)
Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF)
Associação Nacional dos Escrivães Polícia Federal (ANEPF)
Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF)
Associação Nacional dos Servidores da Polícia Federal (ANSEF)
Central Única Nacional dos Policiais Federais (CENTRAPOL)
Comissão Nacional dos Policiais Ferroviários Federais (CNPFF)
Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis (COBRAPOL)
Conferência Nacional das Guardas Municipais (CONGM)
Conselho Nacional de Entidades Representativas de Servidores e

Trabalhadores do Sistema Socioeducativo (CONASSE)
Federação Brasileira dos Servidores Penitenciários (FEBRASP)
Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (FENADEPOL)
Federação Nacional dos Peritos em Papiloscopia e Identificação (FENAPPI)
Federação Nacional dos Policiais Federais (FENAPEF)
Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (FENAPRF)
Federação Nacional dos Servidores Penitenciários (FENASPEN)
Federação Nacional dos Sindicatos de Guardas Civis (FENAGUARDAS)
Ordem dos Policiais do Brasil (OPB)
Sindicato dos Delegados de Polícia do DF (SINDEPO/DF)
Sindicato dos Delegados de Polícia Federal no DF (SINDEPOL/DF)
Sindicato dos Peritos Oficiais Criminais do DF (SINDIPERÍCIA/DF)
Sindicato dos Policiais Civis do DF (SINPOL/DF)
Sindicato dos Policiais Federais no DF (SINDIPOL/DF)
União Nacional dos Policiais Legislativos (UNIPOLBR)

