
  

    NOTA DE REPÚDIO  
  
      O SIDEPOL – Sindicado dos Delegados de Polícia do Estado do Paraná, vem 

a público repudiar veementemente o fato ocorrido na manhã de hoje dia 11 
de abril de 2022, quando Policiais Civis no uso de seus direitos 
constitucionais, estabelecido na Carta Magna, no artigo 5º, inciso IV, se 
preparavam para a manifestação pacifica contra o Senhor Governador 
Ratinho Jr.  

       Lamentavelmente foram impedidos por Policiais Militares de exercerem o 
direito a livre manifestação, militares que obedeciam equivocadamente à 
ordem ilegal do chefe do Poder Executivo Estadual. Diante das imagens que 
hoje corre em redes sociais de todo o brasil, nos deixa entristecidos, uma 
vergonha para o Paraná!  

       Felizmente ali estavam Policias Civis altamente preparados para o embate 
corporal e armado, mais também altamente preparados para evitar 
derramamento de sangues entre irmãos. Sofreram agressões e mesmo assim 
resistiram e evitaram de todas as formas o confronto com os irmãos 
milicianos, pois estes equivocadamente pesavam estar cumprido a Lei, pois 
a ordem vinha de superiores hierárquicos. Triste ignorância!  

      Diante disto o SIDEPOL, registra o REPÚDIO ao Senhor Governador 
Ratinho Junior, que não honra compromissos, não recebe e não dialoga com 
os Servidores Públicos, reina como um reizinho que brinca com seus 
brinquedos. A segurança precisa ser levada a sério, o Paraná precisa ser 
levado a sério. Alertamos o povo do Paraná!  

      As manifestações certamente continuaram contra Vossa Excelência em todos 
os atos públicos. Faça o papel de gestor público mais respeite o direto da livre 
manifestação dos Policiais Civis do Estado do Paraná.         

       Fica aqui registrada esta NOTA DE REPÚDIO, a este ato vergonhoso do 
Senhor Governador que equivocadamente determina a repreensão, e censura 
o direito a livre manifestação.  

       Quanto aos irmãos da Policiais Militares, vai aqui um lembrete, o “jargão 
militar”, que ORDEM ABSURDA NÃO SE EXECUTA.  Portanto 
esperamos que nas próximas manifestações pacificas e legais dos Policiais 
Civis, os senhores não cumpram ordens absurdas. Estamos do mesmo lado!!!  
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                                                             Presidente  

            Delegados             Estado          


