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Florianópolis, 15 de julho de 2021 

 

 

NOTA DE REPÚDIO 

 

O SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SANTA CATARINA – 

SINDGUARDAS-SC, vem a público REPUDIAR VEEMENTEMENTE AS 

MANIFESTAÇÕES DO VEREADOR DE BLUMENAU, EMAMNUEL TUCA DOS SANTOS 

(NOVO), POR CONTA DE SUAS DECLARAÇÕES AO SER FLAGRADO COMETENDO 

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO NAS IMEDIAÇÕES DA CAMARA DE VEREADORES DE 

BLUMENAU. 

 

Em suas manifestações odientas, ofensivas, incivilizadas proferida pelo vereador, 

Emamnuel Tuca, que circulam em redes sociais desde o dia 01/07 e nos noticiários 

locais. O referido vereador, sugere que o guarda municipal PREVARIQUE ao não 

aplicar a notificação pelo cometimento das infrações, cometidas pela motorista que 

dirigia o veículo do Vereador.  

Quando observou que o Guarda Municipal não iria ceder a suas AMEAÇAS, 

passou a bradar que iria “tocar o pau na guarda” que iria falar com fulano e ciclano 

e que “vou ser inimigo da Seterb”. 

Tal ato cometido, trata-se de impropérios de um cidadão desprezível que, além 

de desconsiderar os seres humanos, trabalhadores das Guardas de Blumenau e de todo 

o Estado que estão ariscando suas vidas desempenhando suas funções, ainda pratica 

um desserviço para a sociedade de Blumenau e do Estado de Santa Catarina 

confundindo a população e a colocando contra os agentes públicos que estão fazendo 
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cumprir a legislação vigente tentando sair da posição de infrator para a condição de 

vítima. 

Qualquer ato de violência e agressão que vierem a ser praticadas contra os 

guardas municipais, após manifestações de ameaças como as proferidas pelo referido 

vereador, recairá sobre os ombros a responsabilidade, que infelizmente, é uma figura 

pública. 

O SINDIGUARDAS – SC, juntamente com todos os Órgãos e Instituições que 

buscam o bem das Guardas Municipais em todo o Brasil, buscará, sempre, os meios 

cabíveis, inclusive junto ao Poder judiciário para resguardar os Cidadãos de Bem que 

exercem suas funções nas Guardas Municipais de Todo o Estado de Santa Catarina.  

Conclamados toda a categoria para se insurgir contra tais manifestações que 

visam atacar e colocar em risco a imagem dos mais de 100 mil profissionais em todo 

país que cumprem seu dever diariamente e não se curvam a pessoas que ESTÃO em 

um cargo político e acham que estão acima da LEI. 

Lembramos que a muito a liberdade de expressão é usada para ataques vis e este 

configurar mais um ato que deve ser repudiado, não só por nós que fazemos parte das 

forças de segurança, mas sim por toda a Sociedade de Blumenau e Catarinense que 

tem de nós o melhor em se tratando de proteger o Cidadão de Bem e a integridade da 

pessoa humana.  

É preciso endurecer as Leis contra quem agride, de qualquer forma, qualquer 

Agente de Segurança no exercício do seu dever ou Instituição de Segurança, 

independentemente da posição social do agressor ou entidade que pratica este ataque, 

principalmente quando inflama a sociedade contra agentes de segurança, tentando 

desvirtuar sua condição de INFRATOR para a condição de vítima.  
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