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Base Móvel – integrando a comunidade

GCM vestido de Papai Noel alegra casas

Agentes passam noções de trânsito às crianças e pais

Mauro Castro reconhece o trabalho da GCM

O policiamento comunitário realizado
pela Guarda Civil Metropolitana tem se
firmado como um modo muito eficaz de
monitoramento compartilhado do espaço
público. O contato entre os cidadãos e
a GCM gera mais e melhores dados
sobre desordem urbana, contribuindo
para o direcionamento das ações
prioritárias da Corporação.

Mauro Castro, proprietário de um
comércio de frutas no local e morador
do bairro, lembra que “a praça era
moradia de pessoas em situação de
rua, mas agora não se ouve falar em
assalto e sequer em vandalismo. Nós
nos tornamos parceiros dos Guardas,
quando eles estão aqui sabemos que
temos com quem contar”.

Assim, as Bases Comunitárias
Móveis utilizadas pela Guarda Civil
têm contribuído decisivamente para
a sensação de segurança dos locais
em que estão instaladas. Em virtude
de sua mobilidade, elas podem ser
empregadas em diversas atividades,
entre elas: jogos de futebol, Grande
Prêmio do Brasil de Fórmula 1, São
Paulo Indy 300, carnaval e também na
proteção de atividades desenvolvidas
pela Prefeitura de São Paulo, como
os postos móveis do Centro de
Apoio ao Trabalho (CAT) e na Virada
Cultural. Além disso, elas também são
empregadas na segurança dos parques
municipais.

Na praça está instalada a Escola
Municipal de Educação Infantil
Intendente Gomes Cardim. As
atividades desenvolvidas pelos GCM’s
da Base Comunitária não se resumem
a segurança dos alunos, pais e
funcionários. Os agentes desenvolvem
atividades lúdicas e educativas voltadas
à orientação para cidadania, em
parceria com a direção da escola. A
diretora da Unidade, Sandra Magianelli
reconhece a mudança no cotidiano
escolar dos alunos: “o ambiente
agora é outro, eles (GCMs) trouxeram
conscientização às pessoas, e um
cuidado com as crianças que eu nunca
tinha visto em toda minha carreira”. Em
2011 e 2012 os GCM’s vestiram-se de
Papai Noel para entregar presentes às
crianças. Também em 2012, no Dia
Nacional do Trânsito, os Guardas Civis
promoveram atividades de noções
básicas de trânsito para as crianças e
suas famílias, que compareceram em
grande número para compartilhar a
experiência com os filhos.

No Tatuapé, zona leste, a Base
Comunitária Móvel vem transformando
o cotidiano do Largo Nossa Senhora
do Bom Parto, onde está instalada há
cerca de 3 anos. O local que antes
era usado por ambulantes irregulares,
flanelinhas e usuários de drogas
tornou-se um ponto de encontro de
moradores de todas as idades.

Crianças fazem visitas às Bases da Guarda Civil Metropolitana

As crianças da escola sempre têm a oportunidade
de realizar visitas monitoradas à Base Móvel.
Conversam com os GCMs, conhecem os
equipamentos da Corporação e brincam de
xadrez em um tabuleiro gigante instalado em
frente à base.
Com isso, além de estabelecerem um vínculo de
confiança com os alunos e seus pais, os GCMs
contribuem para a educação das crianças,
afastando a imagem negativa algumas vezes
ligada à figura do policial. Comenta a diretora
que “certa vez, uma mãe estava tentando
convencer o filho a entrar na escola. O menino
chorava muito, pois ainda não estava habituado
a freqüentar as aulas. Como último recurso a
mãe disse ao menino: ‘é melhor você entrar,
senão eu chamo o guarda’. Após a entrada
dos alunos, um dos GCMs explicou muito
calmamente à mãe do garoto: ‘senhora, não
faça mais isso, nós estamos aqui para sermos
amigos do seu filho, para protegê-lo, nossa

imagem deve representar para ele algo bom,
não uma ameaça’. A mãe pensou e concordou
com o GCM, prometendo nunca mais repetir
aquele discurso”.
O evento Benção dos Animais, promovido
anualmente pelo Colégio São Francisco de
Assis, também teve a parceira da Guarda
Civil Metropolitana. Em 2012 ele foi realizado
em frente à Base Comunitária Móvel e
acompanhado por centenas de moradores da
região. Os pais de alunos e vizinhos levam seus
animais de estimação para serem abençoados
pelos integrantes do colégio, que pertencem a
uma ordem cristã.
Aos domingos, as missas da Paróquia Nossa
Senhora do Bom Parto atraem entre dois mil
e três mil fiéis. Alguns dos frequentadores
possuem dificuldades de locomoção e a
segurança dessas pessoas também é realizada
pelos agentes durante a travessia de pedestres.

Dona Tidinha, 80 anos no bairro

Promotores da transformação
Além de garantirem a sensação de
segurança no Largo Nossa Senhora do
Bom Parto, os agentes recebem uma série
de demandas da população e atuam como
catalisadores das ações do poder público.
Hoje, todos os equipamentos de ginástica
e o playground da praça estão em perfeitas
condições também graças aos frequentes
pedidos de manutenção enviados pelos
GCMs a diversos órgãos da Prefeitura.
Maria Otilde, mais conhecida como dona
Tidinha, mora no bairro há mais de 80
anos e elogia a atuação dos GCMs: “eu
brigo com quem for preciso para tê-los
aqui, eles são parte de nossa família. Em
uma ocasião saíram da praça por alguns
dias para atender outra região. Nós nos
unimos e levamos um abaixo-assinado
com mais de quatro mil assinaturas para
o Conseg.”

Reconhecimento do trabalho pelo CONSEG e
pela Câmara Municipal Câmara

Prado recebeu o Troféu Marco da Paz,
pelo trabalho realizado no bairro. Todos os
Guardas da equipe têm papel de destaque
no trabalho desenvolvido na região e são
reconhecidos, inclusive por seus nomes.
Os agentes são amplamente capacitados
para esse tipo de atuação e conseguem
colocar em prática tudo o que aprenderam
no Centro de Formação em Segurança
Urbana, da Secretaria Municipal de
Segurança Urbana, em cursos a distância
da Rede SENASP e na formação continuada
a que se submetem. A GCMf Walckiria, por
exemplo, é estudante do curso de Ciências
Sociais e o GCM J. Prado possui formação
em Gestão Educacional de Entidades de
Apoio à Criança e ao Adolescente.

Em 2010, a atuação dos GCMs J. Prado
e Walckíria da Silva foi reconhecida pela
Câmara Municipal de São Paulo e pelo
Conselho Comunitário de Segurança
(Conseg) do Tatuapé. Em 2012, o GCM

Espaço e equipamentos recuperados

GCM em integração com estudantes em sala de aula

Fruto Do Trabalho
O reconhecimento mais importante para todos os GCMs da Base Comunitária, entretanto é aquele mais singelo. Abaixo um
desenho representando o carinho da comunidade pela Guarda Civil Metropolitana foi pintado no muro da Escola de Educação
Infantil Intendente Gomes Cardim e permanece intacto, ainda que os agentes não estejam por perto. Essa é a imagem mais
representativa do respeito conquistado pela GCM na região.

Integração e plena participação da comunidade.
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