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Mais avanços
Diversos investimentos da Administração em 2015 marcaram o sétimo

ano da Guarda Municipal de Juiz de Fora. Confira nesta edição as aquisições, 
as conquistas e os projetos que reforçaram o papel da GM na cidade
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EDITORIAIS

Uma das grandes qualidades dos componentes da 

Guarda Municipal é sua capacidade de integração 

com a comunidade. E isso é consequência não só 

do trabalho realizado nestes anos de existência da 

corporação, como também, e principalmente, 

pela capacidade de nossos guardas em assumirem, 

com dedicação, vontade e honestidade, suas 

funções profissionais. Simplesmente porque são 

homens e mulheres que também fazem parte 

desta mesma comunidade, com o sentimento de 

servir a cada cidadão ou cidadã, como parte de 

uma grande família. 

Na complexa rede de funções e missões da Guarda 

estão situações tão diferentes como garantir a 

integridade do patrimônio público e a segurança 

de servidores e usuários,  assim como promover 

projetos nas escolas, visando prevenção e 

educação. A tudo isso acrescente-se a importante 

tarefa de guardiões ambientais, com suas ações 

emergenciais contra tudo aquilo que coloca em 

risco nossas riquezas naturais. Sem esquecermos, 

também, do apoio logístico aos eventos e aos 

trabalhos de diversos setores da Prefeitura, como 

a fiscalização. 

Diante de todo este complexo de funções e 

tarefas, está o Guarda Municipal, protagonista de 

nossa segurança e tranquilidade. Personagem 

integrante de uma sociedade que necessita dessa 

presença constante, em um mundo cada vez mais 

conturbado e problematizado, diante do 

crescimento da violência, da intolerância e da 

incerteza. Neste contexto,  a Guarda Municipal de 

Juiz de Fora está fazendo a sua parte. Seus 

integrantes entendem suas responsabilidades e 

fazem de seu trabalho um gesto constante de 

contribuição à paz, à segurança e ao respeito aos 

direitos de todas as pessoas. Buscam, com suas 

ações, o resgate de uma convivência harmoniosa 

entre todos. Armados da boa vontade e do sentido 

de servir. 

Começo destacando dois grandes passos históricos 

- que, aliás, demonstram a disposição do 

Município em antecipar a implantação dos 

dispositivos da Lei Federal nº 13.022/14: a 

nomeação da primeira mulher, servidora efetiva e 

ocupante de carreira, Emilce de Castro, para 

exercer o cargo de chefe do Departamento da 

Guarda Municipal (GM), e a sanção da lei que 

permite o uso de armas não letais pela GM.

A leitura das páginas desta revista comprovarão o 

esforço da Administração Municipal para valorizar, 

equipar e prover a infraestrutura necessária ao 

bom desempenho das funções da Guarda. Entre 

elas, a aquisição de novos rádios comunicadores, a 

disponibilização de coletes balísticos para todo 

efetivo e a adesivação específica das viaturas.

Todas as conquistas só foram possíveis graças à 

dedicação e disciplina do efetivo da Guarda 

Municipal na execução das atividades de rotina e 

implantação de grandes projetos de interesse da 

sociedade. Tudo isso com planejamento, diálogo e 

trabalho integrado, para cumprimento da nossa 

missão institucional.

É certo também que outros passos devem ser 

dados – e com certeza serão. A Administração 

Municipal comemora o sétimo ano de constituição 

da Guarda Municipal com grande entusiasmo. 

Temos certeza de que todo empenho e dedicação 

na valorização do efetivo e na estruturação do 

órgão estão sendo revertidos para o bem estar da 

população de Juiz de Fora.
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EXPEDIENTE

MISSÃO
Colaborar com a Segurança Pública Municipal e o bem-

estar do cidadão, atuando na proteção de bens, 

serviços e instalações, de forma preventiva e 

comunitária.

VISÃO
Ser reconhecida pelos cidadãos como um serviço de 

excelência no policiamento preventivo e comunitário.

VALORES
Disciplina e Hierarquia: Essencial para a manutenção 

da ordem e desenvolvimento das atividades.
Ética: Valores e princípios morais são indispensáveis 

para uma boa conduta.
Compromisso: Possuir responsabilidades e responder 

por cada uma delas.
Valorização e Respeito ao Cidadão: Respeitar todo e 

qualquer cidadão, primando pela dignidade humana, é 

a razão de ser da organização
Credibilidade: A confiança que o cidadão deposita na 

organização é fator decisivo à sua sobrevivência.
Espírito de Corpo: Unidos, os integrantes produzem 

melhores resultados.

A Constituição Federal, no Artigo 144, parágrafo 

oitavo, no Capítulo 3 - Da Segurança Pública, 

confere aos municípios o direito de criarem suas 

guardas municipais.

Lei Federal nº 13.022/2014: regulamenta as 

normas gerais para as guardas municipais
Lei Municipal nº 11.206/2006: criou a Guarda 

Municipal de Juiz de Fora

Sua função é: 
Proteger bens, serviços e instalações municipais.
Por isso, onde a Guarda Municipal for vista, ela 

estará a serviço da Administração Municipal, na 

proteção do patrimônio e da população.

A Guarda Municipal é uma corporação criada pela 

constituição para dar apoio à segurança pública no 

âmbito do município. Conforme regulamentação 

estabelecida pelo Estatuto Geral das Guardas 

Municipais (Lei 13022) sua a função é a proteção 

mun i c i pa l  p reven t i va ,  r e s s a l vada s  a s 

competências da União, dos Estados e do Distrito 

Federal.  

* A Identidade Organizacional da GM é definida pela Portaria nº 8621/2013

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

A GUARDA MUNICIPAL

3



2015 foi marcado por mudanças na Guarda Municipal (GM) de Juiz 

de Fora. Conquistas nos âmbitos estrutural e organizacional vêm 

trazendo sinais de novos tempos. A principal mudança é a chefia 

do departamento, que passou a ser ocupada por uma servidora 

efetiva. Desde outubro, a então supervisora administrativa 

Emilce de Castro é a responsável por liderar as ações da Guarda.

Emilce imprimiu um estilo democrático à sua gestão. Ela 

trabalha pela transparência e integração. Uma de suas marcas é 

a manutenção do canal de diálogo aberto com toda a tropa. 

Desde que assumiu o cargo tem ouvido sistematicamente todos 

os guardas que queiram apresentar alguma proposta. "Apenas 

com a colaboração de todos é possível construir o sentido 

coletivo que a instituição precisa incorporar", afirmou. 

Da mesma forma que busca aproximar os integrantes da Guarda 

para uma participação mais efetiva nas decisões do comando, 

Emilce mostra o que está sendo feito pelo departamento. 

Periodicamente é divulgada sua agenda de compromissos 

cumpridos. Uma forma de informar o que é feito e em que 

situações a GM está presente, através de sua representante.

Mudanças sutis, atitudes simples, mas que elevam o nome da 

Guarda Municipal dentro e fora da corporação. Hoje, em 

reuniões para as quais a GM é convidada, as pessoas veem e 

reconhecem, no uniforme e nas palavras da chefe do 

departamento, toda a identidade da instituição. 

Para os guardas, uma conquista há muito esperada. Um 

reconhecimento, por parte da Administração, da competência e 

maturidade institucionais da  GM. Para o público externo, a 

demonstração de que esta é uma corporação diferenciada, com a 

qual a população pode contar, pois o fator humano está em 

primeiro lugar.

A chegada de uma guarda ao
subcomando

A GUARDA MUNICIPAL

"Apenas com a colaboração de todos 

é possível construir o sentido 

coletivo que a instituição precisa 

incorporar” 

GM Emilce de Castro
Chefe do dpto da Guarda Municipal
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A Guarda Municipal é um dos poucos órgãos, senão o 

único, de prestação de serviço público municipal, 

inserido na Constituição Federal, dada sua 

importância frente ao sistema de segurança 

pública local e à amplitude de suas ações. Seu 

trabalho vai da prevenção e orientação ao público 

até situações de emergência ou de flagrante, 

quando é necessária sua ação. Mas o principal 

elemento desta vascularidade é seu caráter de 

prestação de serviços.

É natural do exercício diário da atividade do guarda 

municipal estar a serviço da ordem pública, 

cuidando da preservação do bem de todos; da 

Administração Municipal, apoiando, para que 

outras atividades possam funcionar com 

tranquilidade; e da comunidade, garantindo 

condições de segurança para o dia a dia de quem 

está por perto. 

Nos postos em que são lançados os guardas 

municipais, o principal motivo de tê-los ali costuma 

advir da necessidade de aumento da sensação de 

segurança. Porém, sua atuação ultrapassa em 

muito a superficialidade da aparente imagem de 

um "sentinela" de prontidão. Para muito além disso, 

o guarda tem o importante papel de analista de 

segurança nos ambientes em que trabalha, 

apontando fragilidades, para a busca de soluções 

coordenadas. Ele estabelece relacionamento com 

o público usuário dos serviços municipais, 

facilitando o entendimento sobre a dinâmica de 

atendimento e minimizando conflitos. Ele interage, 

recebe e encaminha demandas. 

Prova disso são os relatórios de informação 

preliminares (RIPs), produzidos pelos guardas, 

narrando alguma situação de irregularidade, que 

necessita da intervenção do poder público. Estes 

documentos têm sido indutores constantes de 

mudanças, ajudando a otimizar os serviços 

municipais nas mais diferentes áreas. Todos os RIPs 

confeccionados pela Guarda são encaminhados aos 

órgãos competentes. 

O guarda municipal se encontra em um posto de 

observação privilegiado do funcionamento dos 

serviços públicos, tendo uma visão ampla do 

ambiente em que trabalha. Ele atua em conjunto 

com os mais diferentes setores da Prefeitura, 

circula nas secretarias e nos serviços, conhecendo a 

estrutura de maneira muito particular. Em cada ato 

seu, ele é por excelência um prestador de serviços 

no âmbito da segurança pública, agindo em nome 

da garantia da normalidade e em acordo com as 

atribuições e competências da categoria.

A serviço do Município

A GUARDA MUNICIPAL

5



O prefeito Bruno Siqueira sancionou a lei 13.167, que prevê o 
uso de equipamentos não letais, como pistola de 
condutividade elétrica, para a Guarda Municipal. Em 
solenidade na sede da Guarda, realizada em julho, o prefeito 
assinou o documento, garantindo melhores condições de 
trabalho à corporação. A legislação permite o uso de arma ou 
equipamento não letal pelos integrantes da GM, no exercício 
de suas funções, condicionado à prévia capacitação técnica e 
autoridade competente, de forma que possam ser utilizados 
com eficiência e segurança. 

Em novembro, foi assinado o convênio com o Governo 
estadual, que liberou R$ 209.118,64 para compra de armas 
não letais destinadas à GM. O evento foi presidido pelo 
secretário de Estado de Defesa Social, Bernardo Santana de 
Vasconcellos, em seu gabinete.

Os recursos serão repassados à Prefeitura de Juiz de Fora 
(PJF) por meio de emenda parlamentar, ficando o Executivo 
municipal responsável por custear 10% do total do convênio. 
Serão comprados lançadores de munições e pistolas de 
condutividade elétrica. O segundo é um dispositivo que emite 
impulsos elétricos, atuando sobre o sistema neuromuscular, 
causando desorientação, fortes contrações musculares e 
queda do indivíduo, que fica incapacitado temporariamente.

A expectativa é que, após a liberação dos recursos, a PJF dê 
início aos procedimentos para a compra dos equipamentos. 
De acordo com a Secretaria de Estado de Defesa Social (Seds), 
o montante estará no caixa da Administração municipal até 
fevereiro de 2016.

Para firmar o convênio que garante repasse 
da verba, a Guarda teve que apresentar 
Plano de Trabalho à Secretaria de Estado de 
Defesa Social (Seds), onde detalha a 
utilização dos recursos, constando descrição 
dos equipamentos, orçamentos e prazos de 
execução do projeto.

Administração reforça compromisso 
com GM equipando corporação

Trabalho interno

CAPA
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Em 2015, mais um investimento na Guarda 
Municipal foi entregue aos integrantes da 
corporação. Dezesseis rádiotransmissores 
portáteis do tipo HT (hand talk) passaram a ser 
operados pelos guardas desde junho. O 
objetivo é facilitar o fluxo de informações 
operacionais entre as equipes. Um dos rádios 
fica na sala de operações da unidade, para 
contato de todas as equipes com a sede. Entre 
as vantagens da nova aquisição está o fato de 
serem equipamentos próprios. Além disso, os 
HTs possuem tecnologia de ponta, podendo 
operar em sistema analógico ou digital.  

Em novembro de 2015, as viaturas da 
Guarda Municipal passaram a circular 
com nova identificação visual. A predo-
minância da cor azul é uma referência 
nacionalmente reconhecida às guardas 
municipais. O design é de autoria do GM 
Calais, que em 2013 apresentou a 
proposta, aprovada pela PJF, e que agora 
faz parte do dia a dia do trabalho da 
corporação.

Guarda recebe novos radiocomunidadores

Viaturas recebem 
identificação visual 
criada por guarda

Administração adquire coletes 
balísticos para toda a tropa
A Guarda Municipal está adquirindo coletes de 
proteção balística para atender a toda tropa. 
No início do ano foi encaminhado pedido, com 
orçamentos, para a compra de mais 50 coletes 
balísticos à Secretaria de Administração e 
Recursos Humanos (SARH). Com a compra, a 
Guarda passa a ter cem coletes disponíveis, 
completando a capacidade de equipar todos 
os integrantes ao mesmo tempo. Em breve, os 
novos itens de proteção pessoal estarão 
disponíveis para os guardas. Desde 2014 a GM 
já utiliza coletes balísticos.

CAPA
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A Lei nº 13.022, de 8 de agosto de 
2014, instituiu normas gerais para 
as guardas municipais em todo o 

país, disciplinando o § 8º do art. 144 
da Constituição Federal, no qual é 

prevista a criação das guardas pelos 
municípios. Diversos pontos já têm 
sido cumpridos em Juiz de Fora, 

além de estudos para aplicação de 
outros. Veja itens e ações 
previstos na Legislação já 

cumpridos na cidade. Proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e 
instalações do Município;  

Proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e 
instalações municipais;  

Reconhecimento da Guarda como instituições de caráter civil, 
uniformizadas;

Atuação no patrulhamento preventivo, em ações contra a violência e 
em conjunto com outros órgãos de defesa civil; 

Uso progressivo da força;

Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da 
cidadania e das liberdades públicas; 

Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas;  

Compromisso com a evolução social da comunidade;

Colaboração, de forma integrada com os órgãos de segurança 
pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social;  

Pacificação de conflitos presenciados por seus integrantes, 
atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas;  

Interação com a sociedade civil, para discussão de soluções de 
problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de 
segurança das comunidades;  

PJF se antecipa e legislação 
já é realidade em JF 

CAPA
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Desenvolvimento de ações de prevenção primária à 
violência, isoladamente ou em conjunto com os 
demais órgãos da própria municipalidade, de outros 
municípios ou das esferas estadual e federal; 

Atuação mediante ações preventivas na segurança 
escolar, zelando pelo entorno e participando de ações 
educativas com o corpo discente e docente das 
unidades de ensino municipais, de forma a colaborar 
com a implantação da cultura de paz na comunidade;

Auxílio na segurança de grandes eventos e na 
proteção de autoridades e dignatários;

Código de conduta próprio, conforme lei municipal;  

Ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira da 
Guarda Municipal sendo observado o percentual 
mínimo para o sexo feminino, definido em lei 
municipal;

Garantida a progressão funcional da carreira em 
todos os níveis;

Garantidos o número 153 e faixa exclusiva de 
frequência de rádio à Guarda Municipal;  

A estrutura hierárquica da Guarda Municipal não pode 
utilizar denominação idêntica à das forças militares, 
quanto aos postos e graduações, títulos, uniformes, 
distintivos e condecorações;  

Reconhecida representatividade das guardas 
municipais nos conselhos nacionais de Segurança 
Pública e das Guardas Municipais, e, no interesse dos 
Municípios, no Conselho Nacional de Secretários e 
Gestores Municipais de Segurança Pública;

Utilização de uniforme e equipamentos padro-
nizados, preferencialmente, na cor azul-marinho.

CAPA

Da esquerda para a direita, os uniformes administrativo, da Guarda 
Municipal Ambiental e operacional. 

“A Administração não tem medido esforços 
desde 2013 para a valorização da Guarda 

Municipal. Diversos pontos da Lei nº 13.022 
já eram e já estão sendo cumpridos em Juiz 
de Fora. Tudo isso demonstra o compromisso 

com a corporação.” 

Andréia Madeira Goreske
Comandante da Guarda Municipal de Juiz de Fora
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Em sete anos de atuação, a Guarda já vivenciou 
diversas situações. Estabeleceu-se como um ente 
necessário à cidade, realizou ações inovadoras, 
sempre decidida a fazer o trabalho a que se destina: 
cuidar da coisa pública, o bem de todos.

O atual cenário permite uma leitura real sobre a 
importância da instituição. Ela vem contribuindo 
decisivamente para o resgate de diversas áreas do 
município, permitindo que a família volte a frequentar 
locais que anteriormente eram áreas de lazer, de 
passagem ou de encontros. Essa ocupação ordeira 
inverte a lógica de socialização do espaço, tornando-o 
mais seguro e atrativo para as pessoas. O sucesso do 
resgate de áreas como os parques da Lajinha e Halfeld 
e a Praça Antônio Carlos é fruto de uma integração de 
ações, que, somadas ao trabalho da Guarda Municipal, 
vem possibilitando a mudança do ambiente. 

Guarda no espaço público

ATUAÇÃO

O sucesso do resgate de áreas como os 
parques da Lajinha e Halfeld e a Praça 

Antônio Carlos é fruto de uma integração 
de ações que vêm possibilitando a 

mudança do ambiente.
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A Guarda Municipal está presente em mais de 20 postos de serviço espalhados pela cidade. Nestes locais, a 
presença da GM tem papel fundamental na manutenção da tranquilidade, para que toda a comunidade possa 
usufruir de serviços e espaços públicos. 

"A presença e a pronta resposta da Guarda é 

o que temos de melhor. O simples fato de 

ter um GM num posto já afasta situações de 

risco. Outro aspecto é que a Guarda sempre 

procura resolver o problema. Se o caso não 

é da nossa alçada, procuramos encaminhar 

sempre, ajudando na busca de uma solução" 
GM Vaz

"No ambiente do HPS, além do 

trabalho de segurança, a gente 

faz a função de mediador. Muitas 

vezes o que a pessoa precisa é de 

apenas uma informação e estamos 

ali para buscar ajudar. Orientar o 

usuário faz toda a diferença". 
GM Marco Antônio

"A movimentação de público é intensa, mas o 

relacionamento é ótimo, tanto com o cidadão 

que vem à PJF, quanto com os funcionários. A 

importância da GM no prédio é preventiva. 

Como medida de prevenção e até orientação, 

muitas vezes acompanhamos o cidadão para 

garantir a segurança do serviço”. 
GM Laque

"O importante da supervisão é você estar ali, 

com as equipes, interagindo e aproveitando 

o tempo para perceber dificuldades, coletar 

demandas e até para contribuir. Na medida 

do possível, é muito importante para o 

supervisor incorporar a vivência do posto". 
GM Leandro

"O bom de trabalhar com a 

fiscalização é o entrosamento entre as 

equipes, que  é muito grande" 
GM Pedro

"A população vem muito à 

Guarda, principalmente na hora 

dos problemas, buscando 

orientações, como até mesmo em 

situações no trânsito.”
 GM Glória

ATUAÇÃO
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Prevenção e educação

Emergência

A Guarda Municipal atua na garantia dos serviços da 
Administração Municipal, resguardando equipamentos, 
instalações e, principalmente, a integridade de seus 
servidores e usuários. O objetivo é manter a tranquilidade 
necessária ao bom funcionamento dos serviços essenciais ao 
público.

A GM desenvolve projetos educativos e preventivos em escolas 
e instituições, contribuindo para a construção da cultura de 
não violência. Esse trabalho é desenvolvido através do projeto 
Guardas no Apoio e Prevenção nas Escolas (Gape). 

A corporação está sempre presente em eventos realizados ou 
apoiados pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), garantindo mais 
proteção aos participantes e atuando em conjunto com outros 
setores, como a Fiscalização de Posturas da Secretaria de 
Atividades Urbanas (SAU), os agentes de trânsito da Secretaria  
de Transporte e Trânsito (Settra), a subsecretaria de Defesa de 
Civil da Secretaria de Obras e a Polícia Militar (PM). Seus 
componentes são treinados para prestar orientações aos 
cidadãos, atuar em apoio ao trânsito de veículos, realizar 
isolamento de local e outras medidas de garantia da vida.

Quando é necessário, a GM atua em 
situações de flagrante de delito, em emer-
gências, no socorro de vítimas de acidentes 
ou de violência e de indivíduos em situação 
de risco social, fazendo encaminhamento de 
cada caso ao órgão competente.

No lugar certo

Parceria com outros órgãos da PJF

ATUAÇÃO
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A Guarda Municipal participou de simulação de situação 
de risco para público e lojistas no Independência 
Shopping. Diante do cenário de assalto, com refém, que 
resultaria em um incêndio nas dependências do prédio, 
necessitando evacuação, cada um dos organismos 
envolvidos testou suas habilidades de ação.

Defesa Civil, Exército, Polícia Militar, Corpo de 
Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(Samu), além de brigadistas do shopping, participaram 
do exercício. O helicóptero “Pégasus”, da PM, também 
participou da ação, para resgatar uma vítima.

Um problema que poucos querem encarar. Uma cena presenciada 
por todos e ignorada pela maioria. Essa é a realidade da população 
em situação de rua. Pessoas que, por razões diversas, passam a 
viver nas ruas, sem qualquer referência de lar e de família. Nas 
ruas, elas estão sujeitas a toda sorte de riscos.

Em Juiz de Fora existe toda uma rede de serviços e de assistência a 
esta população, através da oferta de opções que possibilitam a 
saída das ruas, respeitando, no entanto, o direito de escolha de 
cada pessoa. Uma equipe de abordagem, da Associação Municipal 
de Apoio Comunitário (Amac), formada por assistentes sociais, 
fiscais de posturas, servidores do Departamento Municipal de 
Limpeza Urbana (Demlurb), Secretaria de Transporte e Trânsito 
(Settra), Polícia Militar e Guarda Municipal vai direto ao ponto, 
visitando abrigos improvisados, levando propostas e novas 
perspectivas. 

O trabalho se baseia na conversação, uma vez que o indivíduo é 
livre para aceitar ou não a ajuda. É neste processo de contato, 
abordagem e definição de procedimentos que a Guarda atua, 
assegurando a aproximação dos profissionais, a razoabilidade 
entre as partes e a integridade física de toda a equipe. Um trabalho 
nada fácil, quando se somam a outros fatores que atraem e 
contribuem para que o cidadão permaneça na situação de rua.  

Comitê População de Rua

A Guarda Municipal possui assento na diretoria do Comitê 
População de  Rua, criada em novembro de 2014. 

GM garante apoio a ações de 
abordagem à população de rua

Em conjunto com a Defesa Civil, 
treinamento simula situação 
de risco em shopping 

ATUAÇÃO
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Nos últimos quatro anos, a Guarda Municipal vem 

realizando projeto, até então pioneiro, em 

prevenção à dengue, mapeando as áreas verdes do 

entorno do município, com maior índice de descarte 

de materiais com potencial para proliferação do 

Aedes aegypti, e fazendo sua retirada do meio 

ambiente.
Em 2015, oito sacos de cem litros de material, como 

garrafas pet e de vidro, além de recipientes que 

poderiam acumular água, foram recolhidos. Todos os 

locais registrados foram fotografados e seguiram em 

relatório para pedido de limpeza ao Demlurb e 

informação à SAU.
De acordo com o supervisor da GMA, Denilson Luiz, a 

importância deste trabalho vai além da eliminação 

de criadouros, mas se revela na articulação entre os 

setores da PJF, para que a ação seja completa: "Ao 

fazermos estas rondas, identificamos outros proble-

mas ambientais, o que resulta em ações específicas 

dos demais órgãos do município".
Agentes de Combate a Endemias, da Secretaria de 

Saúde, também participam das Ações. Quando é 

encontrado algum criadouro do inseto, eles aplicam 

larvicida.

A GMA realiza, periodicamente, rondas preventivas nas principais 
áreas verdes sob responsabilidade do município, protegidas por 
legislação específica. O objetivo é manter atualizadas as 
informações sobre as condições de preservação destas regiões, ao 
mesmo tempo em que se promove uma ação preventiva e educativa.

Todas as situações encontradas são fotografadas e documentadas 
em Relatório Preliminar de Informação (RIP), para encaminhamento 
ao departamento da Guarda Municipal e ao órgão responsável, para 
sanar o problema. Nos casos mais simples, a Guarda faz trabalho 
educativo, orientando a população. Algumas ocorrências são 
tratadas diretamente como crime ambiental, com ou sem flagrante, 
a exemplo de pastagem de animal, queimadas, corte de árvore ou 
supressão de terras. Para tais autuações, a GMA tem o apoio das 
secretarias de Meio Ambiente (SMA) e de Atividades Urbanas (SAU), 
Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) e Polícia 
Militar Ambiental. 

A GMA atua especificamente de segunda 
a sexta-feira, das 7 às 17 horas. 
Qualquer fato fora deste expediente 
poderá ser informado pelo telefone 153 
(Plantão GM), que irá repassar a 
denúncia ou informação para a Polícia 
Militar Ambiental (3228-9050).

GMA realiza 4ª Ação Contra a Dengue

Ações preventivas em áreas verdes

GUARDA MUNICIPAL AMBIENTAL | GMA
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A GMA também leva estudantes, como foi o caso dos 
alunos do sexto ano do ensino fundamental do 
Colégio de Aplicação João XXIII, para conhecer a 
trilha do Morro do Imperador. A atividade serve de 
trabalho de campo, além de oferecer uma forma de 
atividade física aos alunos. 

Uma caminhada pesada. Assim pode ser 
definida a "Marcha" de mais de 20 
quilômetros realizada pelo projeto 
comunitário "Desbravadores", com o 
apoio da equipe da GMA. O percurso, com 
boas doses de dificuldade, inclui a subida 
da trilha da Rua Constantino Paleta até o 
mirante do Morro do Imperador, e 
passagem por dentro da mata, à noite, até 
a Universidade Federal de Juiz de Fora 
(UFJF). Mas todos os 145 participantes se 
mantiveram firmes na etapa, que só 
terminou no dia seguinte, depois de 
levantarem acampamento no Estádio 
Municipal “Radialista Mário Helênio”, 
com destino ao Parque da Lajinha.

Já virou tradição. Todos os anos, em comemoração ao 
Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, a GMA 
promove caminhada ecológica nas trilhas do Morro do 
Imperador, sempre levando grupos de participantes a 
conhecer o ponto turístico por um novo ângulo. 
Durante o percurso, a Guarda aborda os aspectos 
históricos, paisagísticos e ecológicos, deste que é um 
dos maiores símbolos geográficos da cidade.

Caminhada ecológica no

Aula prática

Guarda acompanha percurso de mais de 20 km 

Morro do Imperador já é tradição
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Em agosto, durante duas semanas, a equipe da 
GMA realizou intenso trabalho em 11 áreas de 
interesse ecológico, por toda a cidade, 
antecipando-se ao período de seca, a fim de 
prevenir incêndios em pontos como a Reserva 
Biológica (ReBio) do Poço d'Anta, áreas de 
Preservação Permanente (APPs), florestas 
municipais, unidades de Conservação (UCs) e 
regiões de reflorestamento. Moradores 
vizinhos a esses locais foram orientados sobre 
limpeza de terrenos, o estado de conservação 
de aceiros e cercas de proteção. 

Guarda Municipal tem treinamento 
contra incêndio florestal

Em 2015, a Guarda participou de curso de 
combate a incêndio florestal. A capacitação 
foi um pedido da própria GM, a fim de manter 
preparadas equipes para atuação em situa-
ções de emergência, envolvendo incêndio 
florestal. 

Aulas práticas e teóricas abordaram primeiros 
socorros e combate a incêndio, capacitando o 
guarda brigadista, ampliando cada vez mais 
sua visão dos aspectos de segurança da equipe 
em ação e de eficiência no controle do fogo. 

Desde 2010, quando aconteceu o primeiro 
curso de brigadista para a GM, um grupamento 
foi formado – tendo sua base no Parque da 
Lajinha – e vem auxiliando o Corpo de Bom-
beiros em diversas ocorrências de incêndio em 
áreas verdes do município e minimizando 
danos ao meio ambiente. Ela atua com 
equipamentos de uso manual, como bombas 
costais e abafadores

Instrução sobre animais peçonhentos, minis-

trada pela Polícia do Meio Ambiente, em agos-

to, revisou conhecimentos para profissionais 

que lidam em áreas onde há esta ocorrência. O 

tema tem especial importância para as 

atividades desenvolvidas pela GMA, uma vez 

que sua base se localiza no Parque da Lajinha, 

além de possuir diversas ações na área 

ambiental.

Graças à atuação conjunta de funcionários da ReBio e da 

brigada de incêndio da GMA, um princípio de incêndio na 

divisa entre o Bairro Santo Antônio e a Reserva Biológica 

(ReBio) Poço d'Anta, teve seu potencial reduzido a zero. 

Caso não tivesse sido combatido a tempo, o fogo poderia se 

alastrar para a mata da reserva biológica, causando sérios 

danos ambientais. 

Já na Unidade de Conservação (UC) Parque Natural Muni-

cipal da Lajinha, a GMA interrompeu princípio de incêndio, 

ao flagrar dois indivíduos ateando fogo em um lote capinado 

na divisa com o parque. Além de terem perdido o controle 

do fogo, os rapazes ainda haviam jogado mato por cima da 

cerca do parque, sobre o aceiro que protege a área verde do 

fogo, colocando-a na iminência de incêndio florestal. A 

ocorrência resultou em autuação da Polícia Militar de Meio 

Ambiente.

Rapidez evita incêndios na Reserva 
Biológica Poço d'Anta e no 
Parque da Lajinha

Guarda previne
incêndios florestais

GM participa de instrução 
sobre animais peçonhentos
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Um bom lugar para ler um livro

Estação verde - reaproveitar e produzir

A equipe da Guarda Municipal Ambiental (GMA) está lançando o projeto "Estação da 

Leitura". Trata-se da oferta de mais uma opção de lazer e cultura no ambiente 

bucólico do Parque da Lajinha. O objetivo é estimular a leitura entre os visitantes, 

aproveitando mais as potencialidades do espaço.
 
Livros serão expostos ao público, que terá total liberdade para pegar, ler e até levar 

o exemplar para casa, sem necessidade de ficha. Da mesma forma, as pessoas 

poderão fazer doações para o projeto. Quem tiver interesse em colaborar, é só 

entrar em contato com a equipe.

A iniciativa nasceu da percepção de que o parque atrai o público por suas belezas 

naturais, mas que as pessoas poderiam permanecer por mais tempo no local, 

usufruindo sua tranquilidade com um livro na mão e em contato com a natureza. 

Reaproveitar e produzir. Esses são os eixos 

básicos do projeto “Estação Verde”, que 

está transformando uma estufa do Parque 

da Lajinha. A ação ecologicamente corre-

ta de reaproveitamento de materiais 

plásticos se somou à produção de alimen-

tos. O resultado foi a criação de uma horta 

vertical com garrafas pet. O objetivo do 

trabalho é mostrar que não é preciso 

espaço para criar hortas urbanas. No local 

já estão sendo cultivadas hortaliças e 

temperos, que são fornecidos no almoço 

dos servidores que trabalham no Parque. A 

horta, que fica numa estrutura próxima ao 

campo, é mantida em parceria com esses 

mesmos servidores. 
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É comum a Guarda ser acionada para acompanhamento a grupos de alunos em deslocamento por vias 

públicas. A equipe do Gape faz essa condução, facilitando o percurso, contendo o trânsito nas travessias 

e garantindo a segurança de todos. Para os alunos e professores, o apoio traz mais tranquilidade na 

circulação do grupo numeroso de pessoas por ruas movimentadas. Para a Guarda Municipal, esta é mais 

uma oportunidade de interação com o público já atendido pelas rondas escolares. 

Guarda acompanha deslocamento de alunos 

Teve início em 2015 o trabalho de “Ronda Escolar” da Guarda Municipal. 

Uma equipe foi destinada especificamente para a atividade. Em dias e 

horários alternados, ela visita escolas municipais, estabelecendo 

relacionamento com a comunidade escolar, a fim de minimizar a violência 

dentro e no entorno das unidades de ensino. 

A “Ronda Escolar” tem caráter preventivo e busca, através da presença da 
Guarda Municipal, levar sensação de segurança a pais, alunos, professores 
e comunidade próxima. O empenho da Guarda atende a solicitações feitas 
por  escolas durante as visitas do projeto Guardas no Apoio e Prevenção nas 
Escolas (Gape), que rotineiramente tem contato com as instituições para 
realização de palestras e oficinas, atendendo também uma demanda 
antiga da comunidade ao redor das escolas. 

Ronda Escolar é iniciada pela GM

Guarda marca presença em mais um ano da Aciso
Os trabalhos de educação, prevenção e reciclagem do Gape integram a feira de serviços da "Ação Cívico 

Social" (Aciso), promovida pela Polícia Militar, proporcionando, além de lazer, atividade cultural e de 

utilidade pública à população e interação entre os agentes de segurança e a comunidade.

GAPE
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O evento, realizado na pista central da Avenida Rio Branco, entre o trevo do 

Bairro Bom Pastor e a Rua Doutor Romualdo, que já chegou a reunir cerca de dez 

mil pessoas, transforma o espaço público em lugar de convivência e encontros, 

possibilitando momentos de descontração. A Guarda Municipal, através do 

projeto Guardas no Apoio e Prevenção nas Escolas (Gape), também está presente 

às atividades. No “Bem Comum Lazer” é possível conferir como a equipe 

transforma materiais que teriam seu fim no lixo em divertidos brinquedos. 

Bem Comum Lazer 

Por compartilhar da filosofia de que um 

mundo melhor tem início na educação, 

a equipe do Gape foi convidada a parti-

cipar do projeto "Escola Sustentável", 

desenvolvido na Escola Estadual “Batis-

ta de Oliveira”, no Bairro Costa Carva-

lho.  Atividades relacionadas ao meio 

ambiente, como palestra e oficina de 

reciclagem, apontaram alternativas 

para o aproveitamento do lixo. As crian-

ças foram sensibilizadas e conheceram 

mais sobre o trabalho de educação am-

biental feito pelo Gape. O pátio da 

escola virou uma grande estação de 

reciclagem. Alunos e professores se 

ajudaram em cada etapa da produção. 

"Nunca tive um brinquedo reciclado, 
nem que eu mesma tivesse feito", 
afirmou a aluna Jossiara dos Santos 
Ferreira, 9 anos. “Agora, vou olhar 
diferente para uma garrafa vazia", 
revelou Sara Maria Beluzzo, 8. "Vou 
sempre tentar fazer alguma coisa 
nova", completou.

Projeto “Escola Sustentável”

GAPE
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A Guarda conquistou a categoria Ouro do Selo de Responsabilidade 

Socioeducativa no Trânsito concedido pela Comissão Municipal de Segurança e 

Educação no Trânsito (Comset), nos últimos três anos (2012, 2013 e 2014). Em 

2015, a Guarda recebe o selo de Excelência por ter acumulado por três anos 

consecutivo a marca ouro. O selo reconhece a excelência no desempenho de 

ações voltadas para a educação e apoio ao trânsito na cidade. São as atividades 

relacionadas ao trânsito realizadas, durante todo o ano, pela GM que somam 

pontos para a obtenção do prêmio. 

Para mapear cada posto, a GMJF elaborou documento próprio, 

no qual constam as competências, os objetivos e as atribuições 

do profissional ali empregado, observando as possíveis 

interações da função da equipe com as de outros servidores 

lotados na unidade, para que a competência de cada um seja 

respeitada. Esse documento é o Procedimento Operacional 

Padrão (POP), que está em etapa de atualização para todos os 

postos. O POP é um instrumento de gestão, que permite ao 

comando da Guarda uma visão ampla e correta dos postos em 

que são aplicados os guardas municipais. Para a comunidade, 

ele garante melhor prestação de serviços, uma vez que o GM 

conhece o local em que está lotado e sabe claramente sua 

função naquela estrutura. 

GM recebe novamente Selo Excelência de 
Responsabilidade Socioeducativa no Trânsito

Guarda Municipal faz detalhamento 
de cada posto de serviço

A GUARDA MUNICIPAL
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A Guarda Municipal fez novamente um desfile impecável no Dia da 

Independência. O destaque ficou por conta da uniformidade da tropa.

Desfile de 7 de setembro

A GUARDA MUNICIPAL
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A equipe de futebol masculino da Guarda Municipal recebeu, durante as 

comemorações do Dia do Servidor, em 7 de novembro, a premiação 

referente ao vice campeonato da 13ª Copa de Futebol da PJF. 

A GM marcou presença na corrida 

com cinco servidores. O GM 

Carvalho, com o tempo de 21m48s 

garantiu o 5º lugar masculino.

GM recebe o vice campeonato da 13ª Copa PJF de Futebol

Guarda garante lugar
no pódio da 1ª Corrida
Família do Servidor
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