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Campanha de valorização dos servidores da Guarda Municipal de Rio das Ostras, maio de 2011 - Sindserv-RO

O guarda municipal de Rio das Ostras, José Carlos 
Werneck (26), morto durante atuação em março era 
servidor há seis anos e filiado ao Sindserv-RO desde 2007.

Caminhada até a delegacia reuniu centenas de GMs.

Madrugada do dia 8 de março – Ao abordar um grupo de transeuntes que brigava em uma rua do Centro da cidade, o guarda municipal 
José Carlos Curti Werneck, de 26 anos, foi assassinado em pleno exercício da função com dois tiros; um na cabeça e outro no tórax. O 
servidor chegou a ser levado para o Pronto-Socorro da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso foi registrado na 128ª DP, 
em Rio das Ostras. 
Manhã do dia 8 de março – Centenas de servidores públicos da Guarda Municipal marcham pelas ruas da cidade em manifestação 
pacífica até a Delegacia de Polícia. O ato, que foi uma homenagem ao servidor fatalmente baleado também expressou a indignação dos 
servidores da guarda, que exigiram do poder público o desempenho específico de suas funções de guarda patrimonial e de trânsito. 
Tarde do dia 08 de março – Servidores da GM são recebidos pelo secretário da pasta, Sérgio Alves Pinto, que ouviu as demandas dos 
mesmos e garantiu uma ação rápida para resolver a situação incontornável. Na ocasião, o prefeito de Rio das Ostras, Carlos Augusto, 
não estava na cidade; encontrava-se viajando. O Sindserv-RO esteve ao lado dos servidores durante todo o dia, marchando junto aos 
guardas municipais, atuando de mãos dadas com a categoria, interfaceando o diálogo desta com o secretário Sérgio Pinto durante a 
reunião que aglomerou dezenas de servidores emocionados e inseguros diante do cenário exposto, ou da ferida exposta...  Na 
mesma ocasião, o secretário se comprometeu com os guardas municipais dizendo que não faria qualquer tipo de retaliação contra os 
servidores que participaram do ato no dia 8 de março. 
Dia 9 de março – Servidores seguem em caravana para o município de Cantagalo, no interior do estado, para o sepultamento do 
companheiro de trabalho, Carlos Werneck. 
Sexta-feira, 11 de março – Uma comissão formada por sete guardas municipais se reuniu na sede do Sindserv-RO com a Assessoria 
Jurídica do sindicato para formular a pauta de uma reunião agendada para a segunda-feira seguinte com o prefeito. Além dos sete guardas 
da Comissão, cerca de 10 servidores da Secretaria de Ordem Pública e Controle Urbano estiveram na reunião.
Segunda-feira, dia 14 de março – Uma comissão formada por sete servidores da Guarda Municipal, representantes do Sindserv-RO e de 
sua assessoria jurídica se reuniram com o prefeito Carlos Augusto, na sede da prefeitura. Em pauta: A segurança e a integridade física e 
moral dos GMs, a formulação do Plano de Cargos de Salários da categoria e a entrega de uma carta de reivindicações ao chefe do 
executivo. 
24 de Março - Após solicitação do Sindserv-RO, o secretário de Ordem Pública e Controle Urbano, Sérgio Alves Pinto marcou uma reunião 
para ouvir a comissão de guardas municipais e o sindicato. A reunião ocorre em clima tenso. O secretário assume que encaminhou à 
Procuradoria Geral do Município relatos de fatos ocorridos no dia 8 de março e diz que caberia à PROGEM decidir pelos inquéritos 
instaurados. O sindicato e a categoria indagaram sobre os abusos cometidos por chefias no dia 8 de março. Sérgio Pinto contemporiza e 
diz que foram levadas por forte emoção. Deve-se ter, então, no mínimo, ter bom sendo. Dois pesos, duas medidas. Se a chefia pode agir 
levada por forte emoção, por que um servidor não poderia? Fica a pergunta, senhor secretário.   



Se correr, o bicho pega

Se ficar, o bicho come

Se unir, o bicho foge!

Dia 1 de abril – É publicada no Diário Oficial do Município de Rio das Ostras a Portaria Nº 0388/2011 assinada pela chefe de gabinete, Angela Maria Toffano 

do Amaral. Com ela, a punição de 17 guardas municipais. O argumento de quem pune: Em outras palavras, participação no ato de homenagem ao 
companheiro de trabalho morto durante a ação no carnaval. A homenagem acabou se tornando uma manifestação pacífica e dezenas de guardas 
municipais, fardados, caminharam pelas ruas da cidade chamando atenção para o fato e para as condições precárias sob as quais os guardas trabalham, 
tendo de desempenhar para além de suas funções, o papel da polícia militar. 
Dia 6 de abril - Servidores da Guarda Municipal participaram de uma assembléia no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rio das Ostras, 
lotando a sede do Sindserv-RO. Foram discutidos trâmites para a elaboração do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos (PCCV) da GM; a conjuntura atual 
dos 17 servidores indiciados pelo Inquérito Administrativo Disciplinar mencionado anteriormente e dos demais guardas, que vêm sendo constrangidos, 
assediados moralmente, amedrontados e até ameaçados. No sindicato, a categoria decidiu protocolar pedido de vista dos inquéritos para a formulação 
das defesas. O mesmo foi protocolado no dia 11 de abril. 
Manhã do dia 13 de abril - O SBT entrevista  alguns guardas municipais, que revelam as inúmeras ameaças que vem sofrendo. O Coordenador Geral de 
Organização do Sindserv-RO também deu um depoimento para a matéria destacando a presença do sindicato em todos os momentos das mobilizações 
feitas pela categoria e frisando que a entidade está aberta a todos que queiram se engajar na luta por melhores condições de trabalho. A matéria foi 
exibida no dia seguinte durante o SBT Jornal da tarde para todo o estado do Rio de Janeiro.

O Sindserv-RO continua acompanhando o processo e não se calará diante das injustiças que vem ocorrendo contra os servidores da Guarda. 
Não aceitamos o tratamento de muitos guardas que tiveram suas escalas interrompidas, seus ‘extras’ tirados como punição pelo fato de 
estarem na manifestação do dia 8 de março. E o que é pior, é que o secretário, quando perguntado sobre os cortes dos ‘extras’ alegou ajustes 
na folha de pagamento. Contudo, todos sabem que os ‘extras’ foram para outros guardas, que ficaram sobrecarregados com a medida. 
Não é admissível que os novatos sejam assediados e pressionados pelo fato de estarem em estágio probatório. Neste período o que está 
sendo avaliado é sua capacidade de desempenhar plenamente a função para a qual foi admitido. Portanto, servidor, não admita ser 
humilhado e assediado. Em casos desta natureza, procure o Sindserv-RO.  


