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Um único informativo é pouco para mostrar o 
tamanho da luta da FENAGUARDAS neste 

ano de 2021. Mesmo diante de todas as difi culda-
des impostas pela Pandemia e pelos ataques dos 
Governos, o trabalho de nossa federação só au-
mentou.

A FENAGUARDAS teve um papel fundamen-
tal no trabalho junto aos poderes legislativo, exe-
cutivo e judiciário da União.

Também foi um ano de profundo pesar pelas 
vidas dos guardas municipais que perderam a 
batalha contra a COVID. As perdas só não fo-
ram maiores graças à atuação imediata da FE-
NAGUARDAS, com mobilizações, carreatas e 
cobranças em Brasília para incluir os Guardas 
Municipais no programa nacional de Vacinação, 
como categoria prioritária.

O ano de 2021 foi repleto de desafi os, mas, a 
FENAGUARDAS, esteve presente na luta em 
defesa da carreira dos guardas municipais, e tam-
bém de uma segurança pública municipalizada e 
de qualidade. 

Nas mobilizações, marchas, seminários, de-
bates, carreatas, audiência públicas e eventos, a 
FENAGUARDAS atuou de maneira propositiva 
e intensa.

A FENAGUARDAS e seus sindicatos fi liados 
desejam às famílias dos guardas municipais de 
todo Brasil um Feliz Natal e Ano Novo de PAZ, 
SAÚDE E CONQUISTAS.

Em 2022, precisamos estar unidos para fortale-
cer a nossa luta em defesa dos direitos da nossa 
categoria. Para enfrentar a ganância dos Gover-
nos, é preciso a coesão e união de todos em torno 
dos seus sindicatos.

A FENAGUARDAS agradece o apoio recebido 
dos guardas do Brasil e de seus sindicatos fi liados 
neste ano de 2021 e renova sua esperança de que 
o Ano Novo será de muitas conquistas pessoais e 
vitórias coletivas para todos. 

A nossa capacidade de realização é do tama-
nho dos nossos sonhos. Boas Festas!
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JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

LUTA DA FENAGUARDAS GA-
RANTE QUE GUARDAS FOS-
SEM INCLUÍDOS ENTRE OS 
GRUPOS PRIORITÁRIOS DA 
VACINAÇÃO CONTRA CO-
VID-19.

Em novo INFORME TÉCNICO DO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE, guardas 
municipais foram incluídos entre os 
grupos prioritários, juntamente com 
as demais Forças de Segurança e Sal-
vamento, que agora passam a corres-
ponder as seguintes categorias: 
Leia a matéria no site da FENA-
GUARDAS. -  

https://bit.ly/31gQyl9 

FENAGUARDAS SE REÚNE 
COM SENADOR MARCOS DO 
VAL.

FENAGUARDAS esteve em feve-
reiro com o senador Marcos do Val, 
a federação defendendo junto ao 
senador o direito ao Porte de armas 
Nacional, Porte por Prerrogativa de 
Função, Porte para os Gms Aposen-
tados e fi m do critério populacional 
no contexto do Estatuto do Desarma-
mento.

https://bit.ly/3d6tmbR

VITORIA do STF. 

Por 8 votos favoráveis e 3 contrá-
rios, o plenário do STF decidiu 
que todas as Guardas Municipais 
podem ter acesso ao porte de arma, 
independentemente do número de 
habitantes dos seus Municípios.
 O julgamento declarou a inconsti-
tucionalidade do inciso III do art. 6º 
da Lei nº 10.826/2003, dando fi m as 
expressões “das capitais dos Estados” 
e “com mais de 500.000 (quinhentos 
mil) habitantes”, declarando assim a 
inconstitucionalidade do inciso IV 
do art. 6º da Lei nº 10.826/2003, por 
desrespeito aos princípios constitu-
cionais da igualdade e da e� ciência.
http://fenaguardas.org.br/?s=VITO-
RIA+STF

GOVERNO FEDERAL ANUN-
CIA VACINAÇÃO DE PROFIS-
SIONAIS DA SEGURANÇA PÚ-
BLICA.
Após muito trabalho e luta dos repre-
sentantes da FENAGUARDAS em 
Brasília, os guardas municipais, jun-
tamente com os demais operadores 
da segurança pública de todo Brasil 
começaram a receber as vacinas em 
março...
Leia a matéria no site da FENA-
GUARDAS. 
encurtador.com.br/fOUY7

FENAGUARDAS REPUDIA MA-
NIFESTAÇÕES DO PRESIDEN-
TE NACIONAL DO PTB RO-
BERTO JEFERSON.

As manifestações odientas, ofensi-
vas, incivilizadas e desumanas pro-
ferida pelo presidente do Partido 
Trabalhista Brasileiro, ex-deputado 
federal Roberto Jeff erson em live, 
circulando em redes sociais na tarde 
de domingo (28/03/21).

Ao sugerir e incitar agressões e a 
prática de tortura contra os Guardas 
Civis Municipais que estão fi scali-
zando as medidas de prevenção ao 
COVID-19 nos municípios. - 

http://fenaguardas.org.br/nota-de-re-
pudio-5/

FENAGUARDAS SE REÚNE 
COM O PRESIDENTE DA FREN-
TE NACIONAL DE PREFEITOS.

A diretoria da FENAGUARDAS es-
teve reunida na data de (14/04/21), 
na cidade de Campinas- SP, com o 
presidente da FNP (Frente Nacional 
de Prefeitos), Jonas Donizette e o ex-
-deputado estadual Pedro Mori.

A reunião foi solicitada pela Federa-
ção, para demonstrar ao colegiado de 
Prefeitos, os impactos negativos do 
atual texto da PEC 32/20.

CONTINUE LENDO ... 

encurtador.com.br/hCW89
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MAIO

JUNHO

SETEMBRO

JULHO

AGOSTO OUTUBRO

FENAGUARDAS DEFENDE 
OS GUARDAS MUNICIPAIS 
NA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA 
CCJ.
Representada pela Diretora Jurídica 
da entidade, Rejane Soldani, partici-
pou, de audiência pública na CCJ da 
Câmara dos Deputados, para debate 
da Proposta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) 32/2020 – reforma admi-
nistrativa.
O momento foi oportuno para se dis-
cutir matéria de tamanho impacto 
justamente nas categorias do funcio-
nalismo que estão diretamente liga-
das ao combate a Pandemia.
leia matéria completa ...  

encurtador.com.br/svxBJ

FENAGUARDAS COBRA ES-
CLARECIMENTOS DO MJ 
SOBRE PROGRAMA HABITA-
CIONAL PARA FORÇAS POLI-
CIAIS.

A FENAGUARDAS protocolou ofi -
cio cobrando esclarecimentos ao MJ 
sobre o programa habitacional para 
as forças policiais anunciado pelo 
Governo Federal que até então, não 
contemplava os Guardas Municipais 
como benefi ciários, o que vem cau-
sou preocupação na categoria, desta 
forma a federação fi cará antenada no 
assunto - continue lendo - 

encurtador.com.br/dewNS 

GOVERNADOR DO PARANÁ E 
FENAGUARDAS.
A diretoria da FENAGUARDAS foi 
recebida pela Governador do Estado 
do Paraná, para uma conversa a res-
peito de demandas dos guardas mu-
nicipais do Estado. encurtador.com.
br/fl DHR

FENAGUARDAS se mobiliza con-
tra a PEC 32 em Brasília!
Os guardas municipais estiveram em 
peso em Brasília, para recepcionar 
os deputados federais no retorno do 
recesso e reforçaram seu repúdio ao 
texto da proposta.
A participação dos guardas munici-
pais ganhou destaque entre as diver-
sas carreiras da Segurança Pública, 
participantes do evento, entre elas: 
policiais civis, policiais rodoviários 
federais, policiais federais, policiais 
penais, agentes socioeducativos entre 
outras carreiras do serviço público.
continue lendo - encurtador.com.br/
dhBV1

FENAGUARDAS se reúne com 
Deputado Federal Arthur Maia, 
relator da PEC 32.
A diretoria da FENAGUARDAS 

junto com representantes da ADE-
POL – SC, da ADPESP e da ADPF, 
estiveram reunidos, juntamente com 
o relator da PEC 32, Deputado Ar-
thur Maia.
Esta agenda com o Relator da Refor-
ma Administrativa foi a iniciativa do 
Deputado Federal Darci de Matos do 
Estado de Santa Catarina, na pauta 
foram apresentados os prejuízos que 
a PEC 32 trará aos servidores e a toda 
sociedade, e em especial a segurança 
pública, incluindo os Guardas Muni-
cipais. - continue lendo - encurtador.
com.br/eklx7

VITÓRIA HISTÓRICA NA CO-
MISSÃO ESPECIAL! DES-
TAQUE DE INCLUSÃO DOS 
GUARDAS MUNICIPAIS NOS 
INCISOS DO ARTIGO 144 FOI 
APROVADO!
Luta foi intensa para garantia de di-
reitos e conquista de avanços para os 
guardas municipais.
Primeiro, foi a luta para inclusão 
dos guardas municipais como Cargo 
Exclusivo de Estado no relatório do 
deputado Arthur Maia. Isso se con-
cretizou com forte luta da FENA-
GUARDAS em parceria com o Depu-
tado Federal Guarda Municipal Jones 
Moura, nosso parlamentar guerreiro 
azul marinho.
Com apoio de diversos deputados da 
base e de oposição, capitaneados pelo 
Deputado Jones Moura e pela FENA-
GUARDAS no suporte, foi consegui-
do a aprovação do destaque 01, que 
solicitava a inclusão dos guardas mu-
nicipais no inciso VII do artigo 144 
da CF/88, como órgão de segurança 
pública.  leia mais - encurtador.com.
br/eBFXZ
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NOVEMBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

FENAGUARDAS PRESENTE 
NO LANÇAMENTO DO PRO-
GRAMA HABITACIONAL DO 
GOVERNO. 

O Diretor da FENAGUARDAS, Sr 
Rubens do Carmo esteve presente 
na cerimônia no Palácio do Planalto, 
onde o presidente Jair Bolsonaro as-
sinou no dia 13 de setembro o decreto 
que regulamenta o Programa Nacio-
nal de Apoio a Aquisição de Habita-
ção para Profi ssionais da Segurança 
Pública, o Habite Seguro. leia mais 
- encurtador.com.br/kAHOR

FENAGUARDAS PARTICIPA 
DA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SAN-
TOS.
Na Câmara Municipal de Santos 
ocorreu a audiência pública sobre 
aplicação do estatuto geral das Guar-
das Municipais (lei 13022/2014).
Na oportunidade o diretor parlamen-
tar da FENAGUARDAS, Evandro 
Fucitalo, discorreu sobre a impor-
tância da GM de Santos no contexto 
da segurança pública da cidade e que 
foi modelo de ação no enfrentamento 
da pandemia, onde destacou a ação 
ponderada e em obediência aos fun-
damentos da dignidade da pessoa hu-
mana no episódio da Desembargador 
Siqueira. - encurtador.com.br/jCLO5

FENAGUARDAS PARTICIPA 
DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM 
ARACAJÚ.
A proposta de audiência pública foi 
apresentada pela vereadora Emília 
Corrêa, e teve como pauta “A Rees-
truturação e o Plano de Carreira dos 
Guardas Municipais”.

Estiveram presentes o presiden-
te do SIGMA – SINDICATO DOS 
GUARDAS DE ARACAJÚ, senhor 
Eder Rodrigues e representando a 
FENAGUARDAS o Sr. Luiz Vecchi.
leia mais - encurtador.com.br/hwzM2

A FENAGUARDAS foi constituída com a fi nalidade de       
promover a organização, a coordenação, a representação, 
a proteção e a defesa dos direitos e interesses coletivos e      

individuais da categoria profi ssional dos Guardas 
Municipais.

so da segurança pública munici-
pal, está registrado nesta edição. 
Neste primeira trabalho, foi enfa-
tizado o trabalho desempenhado 
pelos guardas municipais das vá-
rias regiões do país, em grandes 
temas, como:  Luta em Brasília; 
Combate a Violência Domésti-
ca - Patrulhas Maria da Penha; 
Apoio ao Cidadão; Guardas Mu-
nicipais em Ação; Fortalecimento 
das GMS;  Mulheres no Comando; 
e Equipamentos e Treinamentos.
A revista busca apresentar à so-
ciedade brasileira, a importância 
da implementação de um conjun-
to de ações integradas com foco 
na prevenção da criminalidade a 

nível municipal; na qualifi cação e 
modernização das guardas Munici-
pais; no aperfeiçoamento de ações 
comunitárias; na articulação efetiva 
de todos os agentes de segurança 
pública; no enfrentamento da vio-
lência e da criminalidade e na bus-
ca pela qualidade, efetividade das 
condições de vida e trabalho dos 
guardas municipais de todo país.
Para acessar a revista digital, acesse 
o website da Federação  https://fe-
naguardas.org.br/?r3d=revista-fena-
guardas. 

FENAGUARDAS, NA LUTA 
PELO FORTALECIMENTO  DA 

NOSSA CARREIRA!                

REVISTA FENAGUARDAS

Já está no ar a edição de número 01 da 
revista POLÍCIA MUNICIPAL da 
FENAGUARDAS, mostrando o tra-
balho a contribuição dos Guardas Mu-
nicipais para o Sistema de Segurança 
Pública de nosso país.  O trabalho da 
federação na coleta de dados, compli-
lando ocorrências e principalmente 
informações pertinentes  no univer-


