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Porto Alegre, RS, 17 de março de 2021. 
 
Ofício Circular nº 5/ AOfERGS/ 2021 
 
Ao Exmº Sr Vereador 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 

 

Dirigimo-nos a Vossa Excelência para solicitar apoio quanto a 

antecipação da imunização dos Militares Estaduais, principalmente os que atuam 

diretamente nas ruas, pois depois dos profissionais da saúde, os militares estaduais, 

policiais e bombeiros, são os mais afetados, já que diuturnamente se encontram nas 

ruas prestando atendimento a toda a sociedade, sem sequer saber se as pessoas 

estão ou não contaminadas, o que é impossível, já que nossas atuações são 

imediatas e quanto mais rápidas mais efetivas. Esta problemática tem refletido 

diretamente na disponibilidade de efetivo nas ruas, pois segundo informações do 

próprio comando da Brigada Militar, veiculado na imprensa a poucos dias mais de 

300 policiais estavam afastados da atividade em razão da contaminação por Covid, 

quadro este que só tem se agravado dia a dia. 

 A AOfERGS - Associação dos Oficiais Estaduais do Estado do Rio 

Grande do Sul, vem a V.EXª solicitar que nos auxilie a sensibilizar ao governo 

Federal e estadual da necessidade de imunização urgente dos Militares Estaduais, 

sob risco de grandes prejuízos a Segurança Pública no nosso Estado, face o 

número de afastamentos, não obstante a grande defasagem de efetivo já enfrentada 

pela Corporação.  

Foi constatado, no período de março 2020 até o dia de hoje, 7.200 

casos de afastamento por conta do covid19, sendo 3.100 confirmados, cinco 

militares da ativa entraram em óbito, a média de PMs ativos internados é de 14%, 
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dos PMs infectados, 22% de seus familiares também foram contaminados, os danos 

causados por estes afastamentos e baixas são enormes, às vezes irreparáveis,  

quem sofre com o atraso na imunização dos policiais militares é a sociedade gaúcha 

que, muitas vezes, paga com a própria vida, dependendo do tipo de ocorrência que 

fica prejudicada em seu atendimento. 

Certos de seu apoio, manifestamos nossos votos de consideração, 

desejando sucesso em seu mandato, e nos colocamos a disposição da mesma 

forma para as causas justas, e subscrevemos externando votos de estima e distinta 

consideração, 

  

  
  

Roberto Jose Larrossa 
Presidente AOFERGS 

 


