
 

 

 

 
 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 
 

O SINPOL-SC está nas últimas semanas em intenso trabalho de 

negociações junto ao governo do estado. Primeiramente discutindo a 

situação da reposição salarial, que nos últimos anos, devido aos elevados 

índices inflacionários, corroeram nosso poder aquisitivo. E agora 

estamos tratando do projeto de reforma da previdência estadual. 

Reforma, que envolve não só a Polícia Civil, mas também o Intituto Geral 

de Perícias, Polícia Penal e os Agentes Sócio Educativos. 

Na data de hoje foi veiculado nas redes sociais a notícia de uma 

assembleia geral da Polícia Penal para o próximo dia 20 de julho, o que 

é verdadeiro. Nesse sentido outras entidades de classe da segurança 

pública civil entenderam que também deveriam fazer o chamamento para 

uma assembleia geral para a mesma data, hora e local. 

O SINPOL-SC não está alheio aos movimentos de nenhuma dessas  

entidades coirmãs, parceiras de lutas e do mais alto poder de 

representatividade, a quais no entanto não possuem qualquer tipo de 

vínculo hierárquico com nosso sindicato.  

Neste sentido vimos a público informar que ainda estamos em franco 

processo de negociação com o executivo catarinense, mas não alheios 

a nossa obrigação.  Caso haja necessidade iniciaremos movimentos 

públicos mais incisivos da categoria, nesse sentido não exitaremos ao 

chamamento dos associados do SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DE 

SANTA CATARINA para uma assembleia geral.  

No entanto, informamos que temos já em programação uma reunião de 

toda a Diretoria Executiva marcada para o próximo dia 15 de julho, 

quando então será discutida a necessidade de assembleia geral, inicio 

da operação padrão, já aprovada em assembleia geral pela categoria,  ou 

as duas concomitantemente. 

O SINPOL-SC não está em cima do muro, está em processo de 

negociação. Nenhum diretor está negociando algo para si ou preso a 

alguma amarra individual que o impeça de lutar por toda categoria. 

Trabalhamos muito para estar a mesa de negociação e lá estaremos até 

esgotarmos todas as possibilidades. 

As entidades de classe da segurança pública civil de Santa Catarina e 

seus dirigentes têm todo o nosso respeito, consideração e parceira. 


