Curitiba, 18 de novembro de 2021.

Ilmo Senhor
José Alberto de Freitas Iegas
MD Delegado Chefe DELESP
N/Capital

Senhor Delegado:
O Sindicato das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança do Estado do
Paraná – SIESE-PR, e o Sindicato das Empresas Privadas do Estado do ParanáSINDESP-PR, representado por seus presidentes abaixo assinado, expressa sua gratidão
aos serviços prestados pela Policia Federal à comunidade do Paraná. Enaltecemos aqui a
Polícia Federal da Região de Guaíra, que fiscalizou e fechou empresa de segurança
privada irregular na cidade de Umuarama-PR.
Nossos mais sinceros agradecimentos e reconhecimento à Polícia Federal que intensificou
as ações de fiscalização do setor de segurança privada nas regiões do Estado do Paraná.
Com o resultado dessas ações, promoveu o fechamento de empresas irregulares em várias
cidades do Paraná.
O objetivo foi alcançado não ocorrendo nenhum incidente grave. A Polícia Federal foi bem
sucedida graças ao profissionalismo de cada agente envolvido na ação.
Certo que, o empenho de todos os policiais foi decisivo para mais uma vez, consolidar a
democracia, moralizar a área de segurança privada e proteger os cidadãos de bem.
A esses valorosos e distintos policiais e a toda Policia Federal, ficam registrados os mais
sinceros agradecimentos destes sindicatos, desejando sucesso no decorrer de suas
carreiras. Deus os abençoe em seus caminhos.
Atenciosamente,
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