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No último sábado (18/10), a Guarda Civil 
Metropolitana Ambiental organizou uma 
festa para comemorar o Dia das Crianças 
em Parelheiros, zonal sul da cidade.

O evento, que ocorreu em frente à Base 
Comunitária Ambiental da Barragem, 
foi idealizado pelos Inspetores Hugo (da 
própria unidade) e Bento, da Inspetoria 
Regional de Capela do Socorro.

A comemoração começou logo cedo, por 
volta das 08h, e contou com o apoio de 
voluntários do ‘Centro de Obras Sociais 
Nossa Senhora das Graças da Capela do 
Socorro - Conosco’, do ‘Centro para Crianças 
e Adolescentes Barragem - CCA’ e da 
‘Comunidade Brasileira de Inclusão - Cobei’.

Segundo o Inspetor Bento, esse evento 
ocorre todos os anos, desde 2004. “Essa 
foi a forma que nós encontramos para 
nos aproximar ainda mais da população. 
Quando o mês de outubro vem chegando, 
eles cobram e ficam ansiosos”, afirmou.

Nesse dia, as crianças da comunidade 
local e das aldeias Tenõndeporã e Krukutu 
puderam aproveitar diversas atividades ao 
ar livre.
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e a brincadeira 
continua.... 
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Primeiro foi a vez do teatro de fantoches 
do projeto ‘Criança Sob Nossa Guarda’, que 
falou sobre a importância da preservação 
do meio ambiente, do comportamento 
escolar e da higiene.

Depois, as crianças observaram atentamente 
a apresentação do Canil da GCM, feita pelos 
GCMs Barbosa, Badio, Lucas e Freire e pelos 
cães Cassie, Kenzo e Troy. Eles mostraram 
técnicas de obediência, trabalhos de faro 
e proteção. A recém-chegada da turma, a 
labradora Kyara, também fez sucesso entre 
os pequenos. 

Durante toda a comemoração, as crianças 
puderam brincar na pista de rastejo, de 
‘falsa baiana’ e ‘monte de três cordas’, que 
despertam o equilíbrio e o senso de direção. 

Além disso, o Dia das Crianças em 
Parelheiros contou com três tendas 
especiais: uma com os instrumentos 
utilizados e apreendidos pela GCM 
Ambiental, outra com papéis coloridos 
para dobradura e uma que oferecia corte 
de cabelo e esmaltação das unhas.

E as atividades não pararam por aí: os 
pequenos também puderam colocar 
desejos para a natureza na árvore da vida 
e escutar histórias do livro infanto-juvenil 
“O ogro e a tecelã”, narradas pela própria 
escritora: a Guerreira Xue.

Ao longo do evento, também foram 
distribuídos lanches, mais de setecentos kits 
de doces e quinhentos e trinta brinquedos.
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Contatos para sugestões e reclamações: 
smsumimprensa@prefeitura.sp.gov.br
Telefones: 3124-5192 / 3124-5193 / 3124-5194
Endereço: Rua Augusta, 435 - Centro
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