
  
 

 

NOTA DE REPÚDIO ÀS MANIFESTAÇÕES OFENSIVAS DO PREFEITO DE BAIXO 

GUANDU EM LIVE COM A VICE-GOVERNADORA DO ES 

 

Vitória, 03 de junho de 2020. 

 

A Frente Unificada de Valorização Salarial, integrada pelas entidades representativas 

subscritoras, vêm publicamente com veemência manifestar o pleno repúdio às inconsequentes 

e desqualificadas declarações do prefeito de Baixo Gandu em live realizada na data de hoje 

com a Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo, pelos fatos e considerações a seguir 

expostas. 

 

1. As instituições policiais são apartidarias e heterogêneas. Nelas há uma pluralidade 

de ideologias, culturas e pensamentos entre cada integrante servidor, porém por serem 

pautados pelos princípios da legalidade e impessoalidade não há vieses para querelas 

políticas e eleitorais as quais busca invocar o referido prefeito em suas lamentáveis 

manifestações.  

2. A crítica do prefeito é gravemente generalizadora, estereotipada, repugnantemente 

ofensiva e baseada no senso comum em definir a todos policiais como "bolsonaristas”. 

Sua intenção de enviesar em bloco ideológico único os policiais revela perigosa 

inconsequência em tentar criar fato político por interesses alheios ao bem comum e, 

pior, tentando antagonizar a população de seu município perante os policiais que 

diuturnamente sacrificam suas vidas em prol da paz social nesta municipalidade.  

3. Sem Polícia não há Estado Democrático de direito nem condições sociais e 

institucionais de execução de qualquer política pública.  Este debate promovido pelo 

Prefeito de Baixo Guandu gera o pior tipo de cenário e tensão em uma coletividade já 

conturbada com a pandemia do COVID-19 e agrava ainda mais o sentimento geral de 

desprestígio no Estado do Espírito Santo dos policiais. 

4. Serão adotadas as providências legais e interpelatórias quanto a estas declarações 

exorbitantes à livre manifestação de pensamento, posto que difamatórias e atentatórias 

à honra objetiva dos policiais que trabalham em Baixo Guandu e às unidades policiais 

ali existentes. 

 

 



  
 

 

Veja quem somos: 

 

Associação dos Militares da Reserva, Reformados, da Ativa da Polícia Militar, do Corpo 

de Bombeiros Militar e Pensionistas de Militares do Estado do Espírito Santo – 

ASPOMIRES;  

Associação dos Bombeiros Militares do Estado do Espírito Santo – ABMES 

Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do 

Espírito Santo – ACSPMBM-ES 

Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar e do Bombeiro Militar do 

Estado do Espírito Santo – ASSES 

Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – ASSOMES 

Sindicato dos Investigadores de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo – SINPOL 

Associação dos Investigadores de Polícia do Estado do Espírito Santo – ASSINPOL 

Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo – SINDEPES 

Associação dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo - ADEPOL 

 


