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Homenagem ao Guarda Municipal 

 

VITÓRIA

Vitória, simplesmente vitória.  

Início difícil, caminhada rigorosa, 

Mágoas e conflitos superados, 

Simplesmente vitórias até agora 

Esforços exorbitantes 

Barreiras a serem quebradas 

Momentos emocionantes 

Vidas entrelaçadas 

Em certos momentos a solidão 

Somente quebrados com a união 

Aprendemos o que é convivência 

Assim como dar obediência 

Descobrimos que só, não somos nada 

Que como um grupo podemos tudo. 

Não há limites, fraquezas nem nada 

Que nos abale a esperança futura. 

Momentos ruins, de dificuldades, 

Bravamente enfrentados com tanto 
ardor, 

Sentimentos, finanças, saudades, 

Todos superados com muito amor. 

Amor de amigo, amor de irmão, 

Verdade, franqueza, união. 

Superam a barreira da indiferença,  

As vezes impostas por outras pessoas 

O nosso sucesso depende somente 

Da dignidade e de almas boas. 

As pernas doendo, as noites sem 
sono, 

O início difícil, com medo de tudo 

Nos fez resistentes, guardas de 
verdade 

E não comparados a outras cidades 

Vitória, vitória, vitória 

Do mês de janeiro ao mês de 
dezembro. 

Com alguns obstáculos,  

Porém muitas glórias. 

 

Genecy,  (setembro de 2004)

 

 

 

 

 

 

 



Ao amigo José Carlos Werneck, guarda municipal assinado em serviço no carnaval de 

2011 

Gostava Tanto de Você 

           Tânia Mara 

Compositor: E. Trindade 
 

 

Não sei porque você se foi 

Quantas saudades eu senti 

E de tristezas vou viver 

E aquele adeus não pude dar 

 

Você marcou a minha vida 

Viveu, morreu na minha história 

Chego a ter medo do futuro 

E da solidão 

Que em minha porta bate 

 

E eu... 

Gostava tanto de você 

Gostava tanto de você 

 

Eu corro, fujo desta sombra 

Em sonho vejo este passado 

E na parede do meu quarto 

Ainda está o seu retrato 

Não quero ver pra não lembrar 

Pensei até em me mudar 

Lugar qualquer que não exista 

O pensamento em você 

 

E eu... 

Gostava tanto de você 

Gostava tanto de você 

Eu gostava 

Eu gostava tanto de você 

Gostava... 

Gostava tanto de você 

 

Vou morrer de saudade 

Não, não vai embora 

Vou morrer de saudade 

Não, não vai embora 

Eu vou morrer de saudade 

Não, não vai embora 

 

Eu gostava... 

 

Morrer de saudade 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vagalume.com.br/tania-mara/


LISTA DE SIGLAS 
 

AGMRO – Associação da Guarda Municipal de Rio das Ostras  

CAPS – Centro de Atenção Psicossocial  

CBO – Classificação Brasileira de Ocupações 

CF – Constituição Federal 

DENATRAN – Departamento Nacional de Trânsito  

DETRAN – Departamento Estadual de Trânsito 

DETRO – Departamento de Transporte Rodoviário  

DP – Delegacia de Polícia 

DST – Doença Sexualmente Transmissível 

EAD – Educação a Distância  

GM – Guarda Municipal 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IPASRO – Instituto de Previdência e Assistência o Servidor de Rio das Ostras (atualmente 

denominado OSTRAPREV) 

PAF – Perfuração por Arma de Fogo 

PE – Participação Especial 

PMRO – Prefeitura Municipal de Rio das Ostras  

PRONASCI - Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania  

RO – Rio das Ostras 

SEMOC - Secretaria Municipal de Ordem Pública e Controle Urbano 

SENASP – Secretaria Nacional de Segurança Pública 

SESEP – Secretaria Municipal de Segurança Pública 

SETRAN - Secretaria de Guarda e Transito  

SINDISERV - Sindicato dos Servidores  

UDT – Unidade de Dor Torácica  

UPP – Unidade de Polícia Pacificadora  

UTI – Unidade de Tratamento Intensivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE QUADROS E GRÁFICOS 

 

 

Quadro 1. Arrecadação do município de Rio das Ostras, de setembro a dezembro de 2012 ...15 

 

Quadro 2.  Unidades escolares, professores, matrículas e indicadores – Ensino Fundamental – 

Rede estadual – 2004 a 2009.................................................................................................... 20 

 

Quadro 03: Unidades escolares, professores, matrículas e indicadores – Ensino Fundamental – 

Rede municipal – 2004 a 2009....................................................................................................21  

 

Gráfico1 Crescimento populacional de Rio das Ostras ............................................................. 24 

 

Quadro 04: Unidades escolares, professores, matrículas e indicadores – Ensino Médio – Total 

– 2004 a 2009.............................................................................................................................27 

 

Quadro 05: Crimes contra a pessoa........................................................................................... 32 

 

Quadro 06: Tipos de escalas de serviço existentes na Guarda Municipal de Rio das Ostras..  44  

 

Quadro 07: Benefícios e condicionalidades............................................................................... 53 

 

Quadro 08: Cargos comissionado e Funções Gratificadas ........................................................54 

 

Quadro 09: Total de servidores da Guarda Municipal................................................................ 57 

 

Quadro 10: Faltas ao trabalho de guardas municipais .............................................................. 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 
 
 

 
INTRODUÇÃO........................................................................................................................... 09 
 
 
CAPÍTULO I 
 

1. Rio das Ostras - Uma breve caracterização.................................................................. 12 
 
 
 
CAPÍTULO II 
 

2. A Secretaria Municipal de Segurança Pública – Expressão de arranjo institucional para 

a ausência de uma política de segurança pública estadual? ....................................... 27 

 

2.1 Guarda Municipal x Segurança Pública: Qual a relação existente?.............................. 32 

2.2 A Guarda Municipal de Rio das Ostras......................................................................... 40 

 
CAPÍTULO III 
 

 

1. Os rebatimentos do exercício profissional na saúde do Guarda Municipal de Rio das 

Ostras................................................................................................................................. 49 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS....................................................................................................... 60 
 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS............................................................................................63 
 
 
ANEXOS......................................................................................................................................66 

 

 

 


