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Editorial | Antônio Almas
Prefeito de Juiz de Fora 

Guardiões da segurança e da paz

E neste inquietante momento na vida de cada um de nós, nesta hora em 
que seu trabalho se torna fundamental para o bem-estar da sociedade, 
os guardas municipais ainda têm que se precaver, pensar em si mesmos, 
na família, na responsabilidade de sua presença física. Afinal, são homens         

A crônica diária das atividades emergenciais dos homens e das mulheres 
que fazem parte da Guarda Municipal de Juiz de Fora inclui desde o 
socorro a uma pessoa passando mal na rua até a apreensão de suspeitos 
por tráfico de drogas em praça pública. Inclui desde o resgate de um 
animalzinho ferido até a detenção de eventual assaltante de loja ou 
batedor de carteira. Inclui desde a prestação de informações úteis a um 
transeunte até a ajuda a um idoso encontrado perambulando na rua, 
perdido. 
A isso se somam outras situações, que fazem parte de sua rotina, como 
a defesa do patrimônio público, das áreas de reserva ecológica, de 
segurança das autoridades, dos servidores públicos e da população em 
geral. A isso podem – e devem – ser acrescentadas as funções auxiliares 
na fiscalização de posturas, a repressão à violação das normas urbanas e, 
notadamente, neste momento de pandemia, das situações de 
desrespeito aos protocolos sanitários, as orientações sobre uso de 
máscara em público, o controle para se evitar aglomerações e 
comportamentos de risco e as atividades de desinfecção de áreas e 
prédios públicos, como hospitais, secretarias e escolas.

e mulheres essenciais na vida da cidade. São instrumentos de defesa e de 
ordem, e de compreensão e de força, se necessária. Por tudo isso, os 
componentes da Guarda Municipal são motivo de orgulho para todos os 
cidadãos e cidadãs de Juiz de Fora. Através de pequenos gestos ou 
grandes ações, eles e elas conquistaram nosso respeito e gratidão. 
Dentro dos preceitos da legalidade e de seu papel constitucional, os 
guardas municipais de Juiz de Fora são exemplos de autoridade e de 
cidadania, símbolos da segurança e da paz nossa de todos os dias.           



Editorial | Sônia Parma
Secretária de Segurança Urbana e Cidadania 

Registro ainda avanços após a Lei 13.675 de junho de 2018, que 

Como Delegada de Polícia aposentada e atual gestora da Secretaria de 
Segurança Urbana e Cidadania (Sesuc) posso afirmar que observei, ao 
longo desses últimos 12 anos, a Guarda Municipal de Juiz de Fora se 
destacando por meio de várias ações em consonância com seus 
princípios de atuação, entre ao quais e de suma importância , a 
preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas, 
sem desconsiderar a proteção dos direitos humanos fundamentais, do 
exercício da cidadania e das liberdades públicas.

criou o SUSP (SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA), pois 
muito além da função constitucional, os guardas municipais se 
organizaram, trabalharam, lideraram a discussão para a criação do 
Conselho Municipal de Segurança Urbana e Cidadania e foram 
protagonistas na elaboração do Plano Municipal de Segurança Urbana e 
Cidadania, uma construção coletiva que contou com a participação de 
vários atores da Segurança Pública e da sociedade civil, sem desprezar

Assim, mais um ano de trabalho se passou e novos desafios foram 
vencidos. É tempo de celebrar mais um aniversário de criação da Guarda 
Municipal em nosso município, como bem disse o prefeito Antônio 
Almas na edição de 2019 desta revista: “Sem máscaras, capas e efeitos 
especiais, os guardas municipais estão nas ruas, nos bairros, nas praças, 
nos prédios públicos, nas florestas, de noite e de dia, no sol e na chuva”. 
Comungando com seu pensamento eu afirmo: “Tudo isso sem deixar de 
serem especiais, pois extrapolam o profissionalismo, dando-nos a 
impressão de que se multiplicam nas diversificadas escalas de trabalho.”

“Orgulho e gratidão são os meus sentimentos
enquanto operadora do direito e profissional
da Segurança Pública há mais de 30 anos.” 

Assim, com a premissa de que Segurança Pública é dever do Estado e 
direito e responsabilidade de todos, a Guarda Municipal de Juiz e Fora 
tem trabalhado, e muito, para as necessárias transformações visando 
muito além da sensação de segurança pública, se destacando como 
valorosa instituição e amiga do povo de Juiz de Fora-MG.

experiências e saberes, o que vai ser um salto gigante para otimizar o 
trabalho das forças de segurança e alcançando resultados positivos e 
efetivos.
Deixo aqui o meu abraço e o meu agradecimento a cada um dos 114 
integrantes da Guarda Municipal de Juiz de Fora, homens e mulheres 
abnegados no cumprimento do seu mister.



Editorial | Emilce de Castro
Comandante da Guarda Municipal de Juiz de Fora 

Começamos o ano de 2020, com a imensa satisfação da chegada de uma 
nova turma de guardas municipais. Uma equipe que veio somar ao 
trabalho, já desenvolvido pela instituição, trazendo ânimo novo a toda a 
tropa. Tivemos, com isso, o incremento das ações de Guarda 
Comunitária na área central e testemunhamos a ampliação do 
atendimento à população e o aumento da sensação de segurança junto 
aos espaços públicos e ao comércio. 

Pelo contrário, ficou cada vez mais evidente a presença da GM na área 
central do município, sob a lógica do patrulhamento preventivo da 
“Guarda Comunitária". Graças à estratégia de proximidade, o cidadão 

Em 12 anos de atividades, a Guarda Municipal vem construindo caminhos 
para a melhoria constante da sua atuação. E, muito em função da 
organização interna de nossos processos, operada através de um plano 
de ações, que tivemos condições de responder de forma eficiente às 
demandas geradas pela situação de crise sanitária. Desta forma, a Guarda 
Municipal manteve atendimento aos seus serviços de rotina e ainda assu-
miu novas frentes de ação relacionadas ao enfrentamento do Corona-
vírus. Apesar das incertezas, o trabalho não parou em nenhum momento. 

Mas 2020 viria para nos desafiar, testar nossas habilidades de nos 
reposicionarmos diante das adversidades. Fomos todos surpreendidos 
pela mais grave pandemia da história recente da humanidade. Sofremos, 
cada um a seu modo, uma espécie de interrupção, de parada obrigatória. 
No entanto, a Guarda Municipal não teve a opção de fazer essa pausa. A 
ela coube compreender as dificuldades do momento e oferecer a sua 
força de trabalho para a missão lhe viesse a ser dada.  

“Servir e Proteger” é o lema, nossa definição mais
genuína de propósito como servidores públicos
municipais prontos para ajudar.”

Coroando nossos esforços, passamos pelo crivo criterioso do 
Ministério da Justiça e Segurança Pública e fomos reconhecidos como 
órgão apto a firmar convênios com a união. A habilitação eleva o patamar 
de respeitabilidade da Guarda Municipal de Juiz de Fora, colocando-a na 
seleta lista de instituições aprovadas em todo o Brasil.

pode encontrar no guarda municipal a garantia de mais tranquilidade e 
de ajuda em momentos de necessidade. Também agimos em defesa do 
ordenamento público e do cumprimento do código de posturas 
municipais nas inúmeras operações em apoio à fiscalização voltadas ao 
cumprimento de decretos de enfrentamento à pandemia. Sobretudo, 
tivemos a importância do nosso trabalho potencializada no contexto da 
emergência em saúde, o que exigiu cuidados específicos voltados para a 
proteção de cada integrante da corporação, bem como colocou toda a 
equipe em ações de ponta. Inúmeras foram as edições de comboios de 
prevenção e conscientização levados às comunidades durante o período. 
A Guarda Municipal ainda abraçou o trabalho de descontaminação de 
ambientes afetados pelo Coronavírus, promovendo profilaxia de vários 
setores da administração e de fora dela como medida de contenção à 
proliferação da Covid-19. No contato direto com a área de saúde, 
colocamos em funcionamento a Ronda SUS, destinando uma equipe para 
empenho especial em apoio aos serviços e servidores da saúde. 

O trabalho segue e há sempre o que ser feito. Nossa dedicação e vontade 
de fazer mais que atendimentos a ocorrências se firmam como marca da 
responsabilidade que temos com a cidade e com o cidadão.



Mais segurança no espaço público

A atuação da equipe da Guarda Municipal
no patrulhamento preventivo foi decisiva para
o desfecho de diversas ocorrências em 2020. 

Guarda Municipal detém autor de furto a passageira 
de ônibus - 15/10

R$ 61,45. Os demais pertences foram localizados dentro da 
lixeira, na esquina da Rua Floriano Peixoto com Rio Branco. 
Todos os objetos foram reconhecidos e devolvidos à vítima. O 
autor foi conduzido à delegacia em Santa Terezinha.

Uma jovem buscou o apoio da GM por ter o costume de ver a 
equipe no Parque Halfeld. Ela havia acabado de ser furtada ao 
embarcar em um ônibus no ponto da Avenida Rio Branco, em 
frente ao número 1.880 (antigo Cine Excelsior). Ao passar a 
roleta, notou o fecho da sua mochila aberto, e constatou a 
ausência de uma bolsinha porta-moedas que continha, além de 
dinheiro, cartões de banco, identidade, cartela de comprimidos e 
uma pulseira de ouro. Diante disso, a vítima desembarcou no 
ponto seguinte, em frente ao número 2.234 (perto do Parque 
Halfeld), para buscar apoio da GM. A equipe fez rastreamento 
nas imediações e encontrou o suspeito, descrito pela vítima, no 
ponto de ônibus da mesma avenida, em frente ao número 1973 
(perto da Rua Mister Moore) . Em busca pessoal, foi encontrado, 
com o homem, de 43 anos, o porta-moedas, com a quantia de

ATUAÇÕES
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GM ajuda a impedir furto no Centro 2/6
A Equipe da Guarda Municipal fazia ronda na Praça da Estação, 
no Centro, e ajudou a evitar o furto de pertences em caminhão 
estacionado na Rua Paulo de Frontin. O autor se aproveitou da 
distração do motorista, enquanto fazia entrega de mercadoria, e 
entrou na boleia do veículo. Mas fugiu ao ser flagrado pelo 
ajudante, que viu a equipe da Guarda na praça e pediu apoio. A 
dupla de GMs realizou perseguição, contando com reforço da 
equipe de motopatrulhamento da Polícia Militar. Detido, 
constatou-se que o suspeito já possuía passagem por furto. 

Flagrante de maus tratos a animal silvestre 2/1
A Guarda Municipal apreendeu indivíduo em flagrante no 
Parque Halfeld por agressão a animal silvestre. Durante ronda no 
local, a equipe se deparou com o suspeito, desferindo vários 
golpes em um gambá com um pedaço de madeira. O autor 
recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Delegacia 
de Plantão para providências cabíveis. O animal, que apresentava 
sangramento na cabeça, foi transportado para uma clínica 
veterinária e recebeu o atendimento necessário. 

Equipe da Guarda Municipal, em ronda a pé, no Centro da cidade, 
deteve suspeito de furto de extintores de incêndio, num ponto de 
ônibus na Avenida Barão do Rio Branco. Ele fugia do flagrante e 
tentou se misturar à multidão. Reconhecido pela testemunha e 
em imagens do circuito interno do prédio de onde teria retirado 
o material, na parte baixa da Rua Espírito Santo, ele foi conduzido 
e apresentado à Delegacia de Polícia Civil, para as medidas legais.

Preso autor de roubo de extintores de incêndio 15/5

GM encontra drogas e dinheiro em praça 16/7

Duas apreensões de drogas no Parque Halfeld no 
mesmo dia 14/1
Duas apreensões de drogas e de dinheiro foram feitas pelas 
equipes da Guarda em intervalo de meia hora, na área do Parque 
Halfeld. O trabalho teve apoio da equipe de Inteligência da GM, 
que passou as coordenadas para ação sobre indivíduos que faziam 
tráfico no local.

Uma equipe da Guarda Municipal, empenhada em apoio ao 
Centro de Referência e Assistência Social (Cras-Leste), na Praça 
Senador Teotônio Vilela, Bairro Vitorino Braga, descobriu um 
esconderijo de dinheiro e drogas no local, ao perceber quando 
um homem entrou de bicicleta na praça, acessando direto um 
tronco de árvore cortado. Dentro do tronco, estavam R$ 275,05 
em dinheiro e uma bucha de substância análoga à maconha, 
escondidos debaixo de um monte de folhas secas. Todo o material 
apreendido foi levado à Delegacia Especial de Drogas e 
apresentado à autoridade policial, para as demais providências.
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A chegada de 24 novos guardas
 A efetivação de 24 novos integrantes ao contingente da Guarda
Municipal, no final do ano de 2019, ratificou o compromisso da
Administração Municipal com a segurança pública. 
Além do aumento na capacidade de trabalho prestado ao
município, a incorporação da nova equipe trouxe um novo impulso
para toda a tropa.

Em janeiro de 2019, a Guarda colocava em funcionamento um 
novo modelo de patrulhamento preventivo, com o lançamento 
do trabalho de “Guarda Comunitária”. Em agosto, do mesmo ano, 
a estratégia era estendida para novas áreas, ampliando a sensação 
de segurança para o cidadão que transita pela região central do 
município. E, em fevereiro de 2020, foi dado mais um passo no 
incremento do propósito comunitário da atuação da Guarda. 
Nesta fase, a operação ganhou o reforço de 24 novos agentes, 
devidamente treinados ao longo de 2019, intensificando a 
presença junto à população e expandindo a ação para as praças 
do Riachuelo, Antônio Carlos e da Estação.                                                                        

2ª fase da Guarda Comunitária
Guarda Comunitária mostra a que veio

O relacionamento comunitário e a perspectiva de poder contar
com um agente nas proximidades promovem mais segurança
para a população que frequenta estes locais e seu entorno. 
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Tráfico tem ação frustrada na Praça do Riachuelo 1/9
Em patrulhamento preventivo na Praça do Riachuelo, guardas 
municipais observaram a movimentação de dois jovens. Com o 
respaldo da Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada 
Antidrogas, foi possível chegar até um estabelecimento 
comercial, nas imediações, onde era escondido o material para 
venda de drogas no local. A Polícia Civil fez abordagem ao 
estabelecimento e a Guarda aos suspeitos. Foram apreendidos 
um tablete, duas porções de maconha e R$ 707 em dinheiro. 
Dois homens foram presos em flagrante e um adolescente 
apreendido. 

Guarda Municipal leva preso autor de agressão 
contra mulher 28/7
Em ronda preventiva na Praça do Riachuelo, a GM, atendeu um 
caso de violência contra mulher. A vítima acionou a GM, 
queixando-se de ter sofrido agressão de seu companheiro. Ela, 
50 anos, relatou aos guardas que ele, 48, desferira um soco 
contra seu rosto. O acusado confirmou os fatos e foi conduzido 
à Delegacia de Polícia Civil, no Bairro Santa Terezinha, onde foi 
feito o registro do fato. Contra ele pesava determinação de 
cumprimento de medida protetiva, retirada pela própria 
companheira, há seis meses. A ocorrência teve encerramento 
com a prisão do autor.

comerciantes, foram passadas as características dos autores da 
agressão e fornecido vídeo do sistema de câmeras de segurança 
do Mister Shopping. Com essas informações, foi feito 
rastreamento nas imediações, que finalizou na captura de um 
homem e de uma mulher, identificados, mais tarde, no mesmo 
local do ataque, próximos a seus pertences na via. Foi feita 
abordagem dos mesmos e o homem chegou a confessar, de forma 
espontânea, ter desferido golpes no outro. O casal foi conduzido 
à Delegacia de Polícia para providências.

Guarda Municipal detém autores de agressão na Rua 
Mister Moore 24/9
Equipes da Guarda Municipal, em patrulhamento preventivo na 
área central, foram acionadas para atendimento à ocorrência de 
agressão física na Rua Mister Moore. Moradores em situação de 
rua se envolveram em uma briga, com uso de barras de madeira 
e metal, ferindo um deles na cabeça. Em contato com 
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Droga na praça do Riachuelo (30/07)
A GM flagrou três rapazes em atitude suspeita na praça do 
Riachuelo.  Apesar da presença da GM, o grupo não se intimidou 
em fazer uso de substância análoga à maconha. Na abordagem, 
foram localizados cigarros e porções da mesma substância. Os 
jovens, de 28, 30 e 36 anos, funcionários de uma mesma empresa, 
e o material apreendido, foram levados à Delegacia de Polícia 
Civil. 

abordagem aos suspeitos, no interior da loja, foram encontrados 
quatro pares de sandálias, identificados com etiqueta da loja, além 
de bijuterias, maquiagem e lingerie. Também foram encontradas as 
quantias de R$ 472,00 com o envolvido, de 27 anos, e R$ 81,00 
com a envolvida, de 22 anos. Diante do flagrante, a dupla foi 
conduzida à delegacia.

Guarda Municipal impede furto em loja de calçados 
25/9

Durante diligência, a Guarda Municipal apreendeu entorpecente 
e dinheiro na Praça do Riachuelo, no Centro da cidade. No 
decorrer do patrulhamento, a equipe da ronda preventiva 
avistou, de longe, duas pessoas, de forma suspeita, entregando 
algo uma para a outra. Após o recebimento, um dos homens 
passou o que havia recebido para uma terceira pessoa. Ao 
perceber que os guardas se aproximavam, esta terceira pessoa 
fugiu. Na revista feita aos que ficaram foram encontrados 63 
pedras de crack, R$ 420,35 em dinheiro e um celular.                                                                                             

Apreensão de pedras de crack e dinheiro no Centro 
24/8

A equipe da Guarda Municipal, que dava apoio aos fiscais de 
posturas no Calçadão da Rua Halfeld, foi acionada por 
vendedoras de loja de calçados femininos. Elas se queixavam de 
um casal, que tinha acabado de sair do estabelecimento, após, 
segundo relato, ter furtado produtos do mostruário. Em 
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Guarda Municipal, alguém em quem confiar
Como órgão da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania 
(Sesuc), a GM tem atuação estendida para além da proteção aos 
bens, serviços e instalações da administração pública municipal. 
No dia a dia de suas atividades, surgem inúmeras situações de 
apoio, orientação e socorro. É rotineiro, para a corporação, agir 
em socorro a vítimas de acidentes em via pública, pessoas que 
sofrem mal súbito ou se encontram desorientadas, além de 
atendimentos e proteção a animais em risco. Isso acontece 

O patrulhamento comunitário, empenhado no Calçadão da Rua 
Halfeld, foi acionado por populares para recolhimento de mico 
caído na área interna do parquinho infantil do Parque Halfeld. O 
animal ferido foi recolhido e levado a uma clínica veterinária 
conveniada da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), para a avaliação da 
causa dos ferimentos, cuidados e posterior encaminhamento ao 
seu habitat.                                   

Animal ferido 15/9

Socorro em via pública

Artefato do Exército encontrado 7/11
Equipe da Guarda, em ronda de rotina, pela Praça do Riachuelo se 
deparou com um artefato bélico do Exército junto ao entulho. O 
material inerte foi recolhido pelo 4º Depósito de Suprimentos e 
aberto procedimento administrativo para apurar as 
circunstâncias do extravio.   

porque o cidadão reconhece no guarda uniformizado alguém a 
quem ele pode recorrer. Por estar de prontidão no espaço 
público, o guarda é o caminho mais imediato para que a pessoa 
tenha encaminhamento em situações de emergência. Essa 
atuação reforça o papel cidadão da instituição.
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Tiro no Carnaval 21/2
Um jovem foi baleado no Calçadão da Rua Halfeld, durante o 
desfile do Bloco do Beco. Em meio ao tumulto, o rapaz correu 
em direção à equipe da Guarda Municipal e foi socorrido. A GM 
manteve a área isolada, diante do clima de pânico generalizado 
entre os foliões. A equipe ainda foi responsável por levar o rapaz 
para atendimento médico no Hospital de Pronto-Socorro 
(HPS).                                                                                 

(Foto: 1007 idoso_guarda_socorro)

Viatura da Guarda Municipal (GM), que fazia ronda na área 
central foi parada por populares, quando transitava pela Avenida 
Brasil, próximo à passagem de nível da Rua Halfeld. No local, uma 
grávida, de 22 anos, havia entrado em trabalho de parto. A equipe 
fez contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(Samu). Como não havia ambulância disponível para o atendi-
mento, e a gestante se encontrava com a bolsa estourada, o veí-
culo da Guarda foi utilizado para o transporte imediato da jovem 
até a Santa Casa de Misericórdia, para atendimento médico.                                                                                  

Socorro a gestante 13/9

GM presta socorro a idoso no Centro 10/7
Em ronda nas ruas do Centro, a GM, atendeu ao pedido de 
socorro feito por funcionários de uma lanchonete, na esquina                                                                                   
das ruas Halfeld e Batista de Oliveira. No interior do estabeleci-
mento, estava um idoso desacordado, à espera de atendimento 
médico. Os guardas realizaram manobra de estímulo e aciona-
ram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Aos 
poucos, o idoso recobrou a consciência e respondeu perguntas 
da equipe. Como todas as ambulâncias estavam empenhadas, a 
Guarda realizou deslocamento do idoso até o Hospital de 
Pronto Socorro “Dr. Mozart Geraldo Teixeira” (HPS) em viatura 
da própria corporação.                                                                                    
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Uma idosa de 79 anos, que sofreu queda no ponto de ônibus da 
Avenida Rio Branco, em frente à praça do Riachuelo foi socorrida 
pela Guarda. Ela apresentava corte, com sangramento no nariz e 
foi transportada até o Hospital de Pronto Socorro (HPS), em 
viatura da própria Guarda. 

Guarda Municipal socorre idosa na Praça do 
Riachuelo 29/7Equipe Comunitária da Guarda Municipal (GM) de Juiz de Fora, 

que fazia patrulhamento preventivo no calçadão da Rua Halfeld, 
atendeu solicitação de socorro a uma criança de nove anos, 
desmaiada, que, apesar de pálida e fraca, retomou logo a 
consciência. A mãe se mostrava muito abalada, sem conseguir 
contato com o Serviço de Atendimento Médico de Urgência 
(Samu). Diante da dificuldade, a equipe conduziu mãe e filho para 
atendimento hospitalar. 

Guarda Municipal socorre criança no Calçadão 14/7

Ave é recolhida no Parque Halfeld 11/7   ..........................                                               
Pessoas que passavam pelo Parque Halfeld pediram ajuda da 
Guarda para socorro a uma ave com dificuldades de voar, 
encontrada no solo, na área interna do gradil, na parte dos fundos 
do jardim. Era uma maritaca, que foi recolhida e levada à clínica 
veterinária conveniada da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), para 
avaliação e cuidados. 

Idoso com “Alzheimer”, volta para casa graças à GM

Equipe da Guarda Municipal, que se encontrava em apoio à 
fiscalização de posturas, ajudou a encaminhar para casa um idoso, 
portador de “Alzheimer”, que se encontrava desorientado no 
Centro. Abordados por populares, os guardas buscaram 
informações junto ao idoso. No entanto, ele não sabia sua 
procedência. De posse de um documento, a equipe conseguiu 
saber seu endereço, e fez contato com a família. Ele havia saído de 
casa, no Bairro Eldorado, pela manhã, sem consentimento dos 
familiares, e se perdido. 

4/6

A Guarda conduziu o homem até sua residência e orientou os 
parentes sobre a importância de ser colocado contato telefônico 
ou alguma informação que facilite a identificação junto aos 
pertences do idoso, caso seja necessário.
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Equipe do patrulhamento preventivo da Guarda Municipal 
(GM), conduziu até sua responsável, um rapaz de 24 anos, 
portador de esquizofrenia, que se dirigiu à guarnição, no 
Parque Halfeld. Ele se encontrava perdido, nervoso, mas foi 
acalmado e conseguiu fornecer um telefone de contato. A GM 
localizou a madrasta do solicitante, de quem ele havia se 
perdido na Praça da Estação. Assim a viatura da GM levou o 
jovem até o local e fez entrega à madrasta de diversos cartões 
e documentos que se encontravam de posse do rapaz.  

GM ajuda jovem com esquizofrenia 21/10

Convulsão 19/9
Equipe presente ao Parque Halfeld, foi acionada para atendimen-
to a uma jovem com quadro de convulsão em frente à banca de 
jornal. Verificada a necessidade, o Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (SAMU) foi chamado e a jovem teve os cuidados 
médicos necessários ali mesmo dentro da ambulância.                                                                                                                        

Preparação para agir

O curso de formação da
Guarda Municipal conta com

a disciplina de socorrismo.
Cada integrante passou por

abordagem teórica e prática,
em treinamento voltado 

ao atendimento imediato
de situações de emergência

cotidianas, a fim de proporcionar
noções de condução de casos

confrontados no dia a dia
de trabalho nas ruas.

Frequentemente, a corporação
retorna à sala de aula, em

processo de capacitação
contínua, quando revê conteúdos
da área de saúde, dentre outros.
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AÇÕES | CAMPANHAS

Em contato com usuárias do transporte público da cidade, o 
contingente feminino da Guarda desencadeou o projeto “GM no 
Ponto”, alertando e orientando usuárias do transporte público 
sobre assédio e crime de importunação sexual cometidos, 
sobretudo, nos locais de aglomeração de pessoas. A ação, que fez 
parte das comemorações do “Dia Internacional da Mulher”, teve 
foco nos horários de maior concentração de embarque e 
desembarque de passageiros.

GM faz abordagem a mulheres nos pontos de ônibus

“A corporação está nas ruas em contato com
a população diariamente. É nosso dever prestar serviço
de excelência,  aproximando-nos e oferecendo ajuda
em situações que podem ser prevenidas. Essa é a função
comunitária do nosso trabalho. Nada mais justo do que
fazê-lo também em nome da proteção da mulher".
Emilce de Castro - comandante da GM

Desde 2018, a Lei Federal nº 13.718 tipifica o crime de 
importunação sexual, caracterizado pela realização de 
ato libidinoso na presença de alguém e sem sua anuência. 
Antes, isso era considerado apenas uma contravenção 
penal, com pena de multa. A partir da publicação da lei, o 
autor pode pegar de um a cinco anos de prisão.
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Setembro Amarelo
Em 2020, a Guarda Municipal promoveu a “1ª Semana de 
Prevenção ao Suicídio”. A ação foi pensada dentro da proposta 
do projeto “Setembro Amarelo”, como oportunidade de voltar 
o olhar para os profissionais que lidam, diariamente, com 
situações de alto nível de desgaste emocional. Durante toda a 
semana, a tropa recebeu conteúdos motivacionais, dicas e 
orientações sobre saúde e prevenção ao suicídio de modo 
online.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, nove em cada dez 
casos de suicídio poderiam ser prevenidos. Dados sobre a 
questão entre profissionais de segurança pública ainda são 
pouco consistentes, havendo muita subnotificação. No entanto, 
a relação entre o estresse sofrido, em função da atividade, e o 
adoecimento mental, é tido como fator potencializador de 
pensamentos de autoextermínio. 

No dia a dia de trabalho, o guarda municipal se expõe a diversas 
situações de risco, sendo, algumas vezes, desacatado e até alvo de 
violência física. As ocorrências atendidas são episódios em que a 
reação rápida e correta é exigida. Diferentemente do cidadão 
comum, sobre o profissional de segurança pública recai a 
obrigação de intervir. Ele não pode deixar de agir. O simples 
estar de serviço em posto de trabalho já exige do profissional 
estado de alerta permanente.
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Alerta ao câncer de Mama 
Em outubro, servidoras da Secretaria de Segurança Urbana e 
Cidadania (Sesuc) e conselheiras municipais da mulher estiveram 
no calçadão da Rua Halfeld para sensibilizar as mulheres sobre a 
importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Com a 
presença da atual presidente do Conselho Municipal da Mulher e 
secretária de Segurança da Prefeitura de Juiz de Fora, Sônia 
Parma, as integrantes femininas da Guarda Municipal, Defesa Civil 
e do Conselho fizeram entrega do laço rosa, em ato simbólico de 
referência ao autocuidado proposto pela campanha Outubro 
Rosa. 

Doação de sangue
Em setembro, a Guarda Municipal (GM) de Juiz de Fora participou 
de ação de sensibilização para doação de sangue ao Hemominas. 
Uma blitz reuniu parceiros e voluntários para levarem o apelo a 
motoristas no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Rua 
Halfeld. A campanha buscou mobilizar doadores para abasteci-
mento dos estoques do banco de sangue. O Hemocentro precisa 
de 160 doadores diários, para atender 57 hospitais da cidade e 
região. Números que, devido ao período de pandemia, ficaram 
bastante abaixo do esperado.

Solidária à situação de baixo estoque de sangue, a GM se coloca a 
favor da vida. A doação de sangue é prática comum entre os 
integrantes da corporação. Já faz parte da cultura interna a adesão 
a campanhas e doação voluntária individual ao Hemominas.
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INSTITUCIONAL

Em todo o país, apenas 38 cidades conseguiram cumprir as 
etapas de regularização. A lista fica mais seleta ainda no nível 
estadual, onde somente quatro guardas mineiras foram 
consideradas aptas: além de Juiz de Fora, Guaxupé, Lagoa da 
Prata e São João Del Rei. Mais de 900 GMs se encontram sob 
avaliação.

A GM preencheu todos os pré-requisitos exigidos. A avaliação 
para concessão do termo de aptidão passa, principalmente, pela 
total regulamentação jurídica da instituição, tendo diversas 
etapas de comprovação documental. Soma-se a isso o respaldo 
de órgãos de controle social, como a preexistência de ouvidoria, 
corregedoria e Conselho de Segurança no Município. 

ORGANIZAÇÃO

Guarda Municipal é habilitada pelo Ministério da 
Justiça a firmar convênios
Em 2020, a Guarda Municipal de Juiz de Fora conseguiu 
reconhecimento do Ministério da Justiça e Segurança Pública do 
Governo Federal de suas competências para firmar convênios e 
receber recursos financeiros da União.

Guarda dá andamento ao Plano de Ação

O primeiro plano de ação da Guarda Municipal (GM), contendo 
42 metas, para a reestruturação e desenvolvimento da 
corporação e seus trabalhos junto à população, vem norteando 
as ações desenvolvidas durante todo o ano de 2020, sobretudo, 
num momento em que todos são surpreendidos por novas 
condutas, novas demandas e dificuldades. O planejamento se 
mostrou um excepcional instrumento para guiar a instituição, no 
sentido da realização diária de suas obrigações, sem esquecer o 
foco em objetivos futuros. 

A proposta cumpre o papel de revisão de processos da Guarda 
Municipal, impulsionada pela Secretaria de Segurança Urbana e 
Cidadania (Sesuc), a fim de otimizar e fortalecer o modo de 
atuação da corporação. A elaboração do plano coube ao 
comando da Guarda e à equipe de supervisores da instituição.

2019/2020
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Conselho Municipal de Segurança é uma realidade  
A primeira composição do Conselho Municipal de Segurança 
Urbana e Cidadania (Comsuc) de Juiz de Fora foi empossada, em 
julho, com 30 representantes de segmentos variados. Depois de 
longo período de espera, devido às restrições impostas pela 
pandemia de Coronavírus, a posse se deu em solenidade remota, 
por meio de videoconferência. Do seu gabinete, o prefeito 
Antônio Almas assinou o termo de posse, acompanhado por 
cada um dos conselheiros, de um ponto diferente da cidade, pela 
tela do computador. 

A criação do Conselho é um fato histórico nas políticas públicas 
de segurança locais, estabelecendo de forma definitiva a 
participação da comunidade nas decisões do setor. 

O secretário de Segurança Urbana e Cidadania, à época, José 
Sotter de Figueirôa Neto, reverenciou a importância da 
conquista. "A criação do Comsuc em Juiz de Fora e a eleição dos 
conselheiros estabelecem um marco que aponta para a 
participação efetiva da sociedade civil nas políticas de segurança 
pública locais. O que cabe ao Município é atrelar a área de 
desenvolvimento social à de segurança, e só caminhando juntos, 
poder público e sociedade civil, podemos garantir o exercício da 
cidadania".

A implantação do Conselho faz parte do plano de ação da 
Guarda Municipal de Juiz de Fora, constando como meta 
número um na diretriz de ações integradas. Graças ao avanço 
alcançado pela existência do órgão de controle social na área de 
segurança, a Guarda vem conseguindo se habilitar junto a outras 
esferas, no recebimento de recursos e estabelecimento de 
convênios para o incremento de suas ações no Município. Ter 
estruturas de participação popular é requisito obrigatório para 
apresentação de projetos junto ao Ministério da Justiça e 
Segurança Pública.

19



APP Cidade Segura

 “Esse conceito de segurança colaborativa permitirá uma maior 
participação do cidadão nas ações de segurança pública, que 
envolvem a Guarda Municipal e resultará em maior eficiência do 
serviço realizado pela corporação”, destaca o desenvolvedor do 
software, GM Daniel Andrade. .

Para utilizar, basta baixar o “Cidade Segura” na loja de aplicativos 
do seu celular. O manuseio é fácil e intuitivo. Na tela inicial 
constam cinco ações possíveis: faça uma denúncia, telefones 
úteis, fale conosco, estatísticas e notícias.  

A Guarda Municipal, num ato de extrema ousadia, lançou seu 
primeiro aplicativo no ano de 2020. Criado pela própria 
corporação, o sistema facilita a entrada em contato com a GM 
de forma prática, rápida e simplificada. O dispositivo permite que 
a população saiba, além das atribuições da corporação, o que 
denunciar, em que canais, telefones úteis, estatísticas e notícias 
da área de segurança.
A plataforma digital é uma das metas de requalificação dos 
serviços da GM, previstas no seu Plano de Ação 2019/2020.

proteger. A tecnologia representa um grande passo para a 
instituição. Há 12 anos em funcionamento, a GM tinha, até então, 
na sua central telefônica, que atender 24 horas, através do 
telefone 153, a principal porta de entrada das mais diferentes 
questões. O aplicativo abre um novo horizonte na busca de 
prover a comunidade de um instrumento em dia com o nosso 
tempo, prático, seguro e que auxilie no exercício da cidadania, à 
medida que o cidadão é o principal agente desse sistema.

Fruto do trabalho exaustivo de uma equipe empenhada em 
modernizar a relação da Guarda com o cidadão, o aplicativo 
Cidade Segura corrobora com o lema da instituição de servir e 

Plano Municipal Diretor Participativo de Segurança 
Pública
Encontra-se em fase de discussão e avaliação, para aprovação, o 
primeiro Plano Municipal de Segurança de Juiz de Fora. A 
proposta é resultado das demandas da comunidade, apontadas 
em 27 deliberações na 1ª Conferência Municipal de Segurança 
Urbana e Cidadania, realizada em agosto de 2019. Em breve, o 
Conselho Municipal de Segurança Urbana e Cidadania (Comsuc) 
irá submeter o documento à apreciação da Câmara de 
Vereadores.
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O trabalho não pode parar

GUARDA NA PANDEMIA

Por ser um órgão pertencente à lista dos serviços essenciais, a 
Guarda Municipal não parou suas atividades em nenhum mo-
mento durante a pandemia de Coronavírus. Pelo contrário, suas 
atividades se adensaram e atingiram um patamar de necessidade 
especial no contexto da prevenção à proliferação da doença. 

Todos os postos de serviço da corporação foram mantidos e 
novas demandas foram atendidas, dando suporte às medidas 
adotadas pelo município ao enfrentamento da crise sanitária.                                              

Limpeza de equipamentos
Em cumprimento ao Decreto nº 13.893/2020, que dispõe sobre 
as medidas preventivas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública decorrente do novo Coronavírus (covid-19), a 
GM adotou procedimentos determinantes junto ao seu efetivo. 
Todos os equipamentos entregues aos agentes, diariamente, 
para uso em serviço, como armamento não letal e bastão, passa-
ram a ser higienizados com álcool 70% e o material de limpeza 
passou a ser disponibilizado para assepsia interna das viaturas.

Assim que foi decretada situação de emergência em saúde 
pública, a GM, por seu caráter de proteção à vida, começou a le-
var conscientização à população nas principais praças da cidade.

Orientação a Idosos

No primeiro momento, os idosos, grupo de risco, que mantinham 
suas rotinas de encontro para jogos e relacionamento social nas 
praças da região central foram orientados sobre o perigo a que se 
encontravam expostos.
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Ronda SUS

O ‘Ronda SUS’ já era uma ação fundamental prevista no 
planejamento estratégico da Guarda Municipal para 2020 e que 
cresceu em importância com o surgimento do Coronavírus. Ele 
permitiu ampliar a sensação de segurança no Município, num 
momento crítico, junto aos profissionais da linha de frente.

O raio de cobertura foi expandido. Com um veículo cedido pela 
SS e com a mudança no modo de aplicação da equipe da GM, a 
Guarda passou a atuar em sistema de ronda motorizada, 

Em parceria com a Secretaria de Saúde (SS), a Sesuc colocou em 
funcionamento, ainda em março, a “Ronda SUS” (Sistema Único 
de Saúde). O trabalho leva o apoio do patrulhamento preventivo 
da Guarda Municipal a novos serviços de saúde da cidade. O 
projeto já vinha sendo delineado desde o último ano, dentro do 
Plano de Ação da Guarda. A situação de emergência em saúde 
pública acelerou o seu lançamento, ratificando o reforço em 
segurança aos servidores da saúde. É mais tranquilidade para que 
os profissionais possam se dedicar às suas funções, sobretudo 
neste período de grande necessidade.

percorrendo lista de unidades de saúde pré-definida. O empenho 
foi otimizado, atendendo, com a mesma equipe, maior número de 
setores, num mesmo turno de serviço.

Fique em Casa

Em março, bem no princípio da crise sanitária, a Guarda 
Municipal juntamente com o Corpo de Bombeiros e a Polícia 
Militar deu início ao comboio "Fique em Casa". Veículos das três 
corporações percorreram as ruas do Centro e dos bairros, com 
mensagem em sistema sonoro, levando para moradores e 
transeuntes o alerta sobre a medida de isolamento social, 
necessária para redução dos impactos da Covid-19 na cidade. 

Forças de segurança se unem
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Capacitação junto ao Exército para descontaminação 
- Coronavírus
No mês de abril, Guarda Municipal, Defesa Civil e Departamento 
Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) participaram de curso 
promovido pelo Exército para descontaminação de áreas 
afetadas pelo Coronavírus (covid-19). 

AÇÃO DE DESCONTAMINAÇÃO

Após treinamento, a Guarda Municipal adotou o processo de 
descontaminação semanal de sua sede. Além das instalações 
físicas, os calçados dos guardas também passaram a ser limpos 
com solução de hipoclorito de sódio e água, disposta em bandejas 
na entrada da unidade.    

Descontaminação na sede da Guarda
Para colocar em prática o aprendizado adquirido em 
descontaminação contra o Coronavírus, foi proposta operação 
teste nas áreas externas dos hospitais de Pronto Socorro (HPS) 
e Universitário (HU).                                          

Exercício teste no HPS e HU
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Descontaminação é levada a outros setores
O trabalho de descontaminação se estendeu a outros setores e a 
Guarda passou a atender pedidos de apoio. Já são mais de 30 os 
locais em que a equipe realizou o procedimento. Entre eles, estão 
unidades do Corpo de Bombeiros (UFJF e Centro), Câmara 
Municipal, Secretaria de Meio Ambiente e Ordenamento Urbano 
(Semaur), Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Sesuc), 
prédio sede da Vigilância em Saúde, Procon, Delegacia de Polícia 
Civil, colégio Tiradentes, as unidades do Hospital Universitário, o 
Hospital de Pronto Socorro (HPS) e o estádio municipal Radia-
lista Mário Helênio.

Além da execução de áudio, com orientações, material gráfico e 
máscaras foram entregues durante as ações.

Comboio de prevenção ao Coronavírus
A partir de maio, uma mobilização entre setores da Prefeitura 
delineou a atuação do comboio de prevenção e de fiscalização 
“Da Vida, Pela Vida”, que realizou ações de abordagens em 
diversos bairros da cidade. Foram mais de 40 edições, integrando 
Guarda Municipal, Defesa Civil, Secretaria de Saúde, Settra, 
Semaur, Procon,  Demlurb, SDS e Corpo de Bombeiros na força-
tarefa.

A ideia estabeleceu a presença dos órgãos municipais nas 
localidades monitoradas com maior índice de descumprimento 
às medidas de isolamento e às regras de funcionamento do 
comércio, sensibilizando as pessoas sobre a importância do 
cumprimento das medidas de prevenção à doença, bem como 
das determinações legais relativas a estabelecimentos 
comerciais.
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Um dos momentos mais emblemáticos das ações de 
enfrentamento à pandemia, foi quando  os órgãos da Prefeitura 
de Juiz de Fora (PJF) envolvidos nas ações preventivas, estiveram 
no calçadão da Rua Halfeld, fazendo corpo a corpo com a 
população. Barreiras físicas foram colocadas nos acessos pela 
Avenida Rio Branco e Rua Batista de Oliveira, a fim de canalizar o 
fluxo de pedestres, para orientação e verificação do uso de 
máscara. A intenção era educativa, não impedindo a passagem de 
pessoas. 

No Calçadão da Rua Halfeld 

A equipe do Departamento Municipal de Limpeza Urbana 
(Demlurb) realizou descontaminação de todos os equipamentos 
públicos da via, degraus e portas de lojas foram limpos com 
solução sanitizante. A higienização se estendeu para os pontos de 
ônibus na Avenida Getúlio Vargas, em área intensamente 
frequentada por usuários de agências bancárias. 

O objetivo da mobilização foi alertar a população para os riscos 
de contágio pelo Coronavírus, sobretudo no Centro da cidade, 
onde se concentrava a maior parte dos casos positivos. 

Ações conjuntas de fiscalização

Para a averiguação do cumprimento das regras relativas ao comér-
cio, foi traçado um plano de trabalho conjunto, unindo fiscais de 
posturas, guardas municipais e agentes de transporte e trânsito, em 
vistorias de fiscalização realizadas aos fins de semana e em horários 
alternativos com rondas por todos os bairros da cidade, verificando 
denúncias recebidas, notificando e autuando estabelecimentos.                                                                         

O decreto 13975/20 atribuiu a todos os integrantes da Guarda 
Municipal e Agentes de Transporte e Trânsito competência 
fiscalizatória, como forma de ampliar o contingente envolvido na 
orientação ao cumprimento das normas de proteção à saúde. 
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Com a reabertura do Parque Natural Municipal da Lajinha, a 
partir de setembro, a equipe da Guarda Municipal Ambiental 
(GMA) retomou suas atividades na unidade. O grupamento tem 
sede dentro do parque, onde desenvolve trabalho de 
relacionamento e orientação aos visitantes, segurança para 
passeios e proteção ao patrimônio natural. Além das regras de 
uso do parque, agora, o trabalho também abrange a manutenção 
de cuidados para a saúde de todos. O uso de máscara e o 
distanciamento são os principais pontos de preocupação.

GUARDA MUNICIPAL SE UNE À REABERTURA 
DO PARQUE DA LAJINHA

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Guarda 
Municipal de Juiz de Fora preparou um momento especial de 
confraternização para as integrantes da corporação. A equipe 
feminina foi recepcionada para um chá da tarde em uma 
confeitaria da cidade. O encontro teve o objetivo de reconhecer 
a importância do trabalho das mulheres na segurança pública 
municipal, nas ações de relacionamento da Guarda e no cuidado 
diário realizado através da instituição.

DIA DA MULHER
Atualmente, a Guarda conta com 23 integrantes
do sexo feminino. Todas passaram pelo mesmo treinamento 
a que foi submetido o contingente masculino.
Elas atuam com os mesmos equipamentos e nas mesmas 
atividades de Guarda Municipal que os demais integrantes.
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CENTRAL DA GUARDA É DISPONIBILIZADA 
PARA DENÚNCIAS
Desde março, quando foram publicados os primeiros decretos 
referentes ao enfrentamento da pandemia de Coronavírus em 
Juiz de Fora, a Guarda disponibilizou sua central como canal de 
apoio para o recebimento de denúncias da comunidade, uma vez 
que o setor tem funcionamento 24 horas.  As demandas recebidas 
são registradas, categorizadas e encaminhadas para atendimento 
das equipes de ação conjunta. É feito um planejamento para que as 
diligências sejam efetuadas nos locais apontados pelas denúncias.

Atendimento partilhado

GUARDA MUNICIPAL APÓIA TRABALHO DA 
DEFESA CIVIL
A Guarda Municipal se fez presente em apoio aos trabalhos na 
área afetada pela interdição, pela Defesa Civil, de um prédio e de 
casas nos bairros Cruzeiro do Sul e Santa Luzia após a fratura em 
um pilar da edificação. O trabalho, 24h, garantiu orientação 
quanto ao raio de segurança, manutenção das interdições e 
proteção para moradores e imóveis.

A Guarda Municipal manteve, durante determinado período do 
ano, apoio à Defesa Civil, no atendimento aos chamados da 
população para vistorias. A central da Guarda, amparou a 
demanda no horário da noite, repassando as solicitações ao órgão 
para atendimento técnico posterior.
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