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Corra Com a Guarda
Secretaria Municipal de Segurança Urbana inaugura
projeto “Corra com a Guarda”
Foi lançado na última quarta-feira (20/3) o projeto
“Corra com a Guarda”, no Parque Ibirapuera, pela
Secretaria Municipal de Segurança Urbana, por meio
da Guarda Civil Metropolitana. Além de aproximar
os laços entre a comunidade e a corporação,
o objetivo é proporcionar mais segurança aos
usuários do local e incentivar a prática de esportes
na cidade de São Paulo.

A cada meia hora, um grupo da equipe de atletismo
da GCM, composto por um professor de Educação
Física e dois monitores, percorre um trajeto de três
quilômetros dentro do Parque Ibirapuera. As corridas acontecem todas as segundas, quartas e sextas-feiras,
exceto feriados, entre 8h e 11h.
Para o secretário municipal de Segurança Urbana, Roberto Porto, que estava na corrida inaugural, além de
incentivar a prática esportiva e aumentar a segurança, esse é um projeto de interação. “Ao longo dos anos
presenciamos um afastamento entre a guarda e a comunidade. Mas, nessa nova gestão o objetivo é retomar
esse contato, que é tão importante para cidade de São Paulo”.
Além dele, também participaram do evento o chefe de gabinete da Prefeitura de São Paulo, Gustavo Vidigal,
o secretário-adjunto de Segurança Urbana, Marcus Vinícius dos Santos e o Comandante Geral da GCM,
Eduardo de Siqueira Bias.
Segundo o Comandante Bias, o objetivo é expandir o projeto a outros parques da cidade. “Essa é uma moda
que vai pegar e se espalhar. O ‘Corra com a Guarda’ reúne orientação física de qualidade e segurança”.
Para correr com a Guarda não é necessário inscrição
prévia, basta procurar a tenda da GCM, localizada
na Praça do Porquinho (próxima ao portão 6), em
um dos horários acima. O número de integrantes do
grupo é ilimitado. “Com esse projeto, vamos quebrar
paradigmas. Vamos deixar de lado o estereótipo
truculento que a corporação tinha, e nos integrar
cada vez mais com a sociedade”, explica a Inspetora
Evely Theofilo, diretora da Divisão de Esportes e
Cultura da GCM.
Vale ressaltar que, no Parque do Ibirapuera, também é possível fazer avaliações físicas e médicas, no
espaço do programa “Vida e Saúde nos Parques”, das Secretarias de Esportes, Lazer e Recreação, Saúde e
Verde e Meio Ambiente. A equipe do programa conta com médicos, nutricionistas, enfermeiros e professores
de Educação Física. Dessa forma, antes de iniciar o treinamento do “Corra com a Guarda”, a população
deve avaliar suas condições de saúde.

História
A equipe de atletismo da GCM foi criada oficialmente em
primeiro de junho de 2009, mas desde 1997 ela já participava
de algumas provas na cidade.
Atualmente ela conta com dezesseis membros e é treinada
pelo GCM Jadson Nascimento Veloso, formado em
Educação Física pela Universidade Camilo Castelo Branco,
e pós-graduado em Treinamento Esportivo pela Faculdades
Metropolitanas Unidas (FMU). Em média, o grupo participa
de cerca de trinta e cinco competições anuais.
Vale ressaltar que desses dezesseis atletas, apenas uma
é mulher: a GCM Andrea Keilla Galvão Lemes, que em
mais de 90% das provas que participou, conquistou pódio.
A equipe ainda conta com um professor de libras: o GCM
Rinaldo Luiz de Lima.
Para fazer parte da equipe de atletismo da GCM, primeiro
os membros da corporação devem esperar até o mês de
dezembro, quando é feito o teste anual. Nesse período,
todas as inspetorias da guarda recebem uma ficha de
inscrição, que deve ser preenchida por quem tem interesse
em participar e encaminhada a Divisão de Esportes e
Cultura. Quem passar nessa primeira fase, onde é feita
uma análise do currículo esportivo, faz o teste prático, com
avaliação do biotipo.
Até o fim de março, o treinamento de base do grupo,
que envolve exercícios de força, resistência e flexibilidade,
ocorre três vezes por semana, no Centro de Formação em
Segurança Urbana. Já de abril a dezembro, as terças e
quintas-feiras, o treinamento ocorre em pistas de atletismo.

Esse ano serão abertas vagas para quinze homens e
cinco mulheres, lembrando que, quando os integrantes
da equipe de atletismo não estão em treinamento
ou participando de provas, eles desempenham
normalmente funções operacionais, nas inspetorias
espalhadas pela cidade de São Paulo.
Equipe de atletismo da GCM:
Inspetor Fernando Alves Ferreira
Inspetor Josué Andrade Mello
Classe Distinta Odilon Pais de Oliveira
GCM Adilson Souza Santos
GCM Andrea Keilla Galvão Lemes
GCM Cleber de Souza
GCM Eduardo Ercílio Pinhati
GCM Gláucia Nascimento Silva
GCM Jadson Nascimento Veloso
GCM Jaime Paixão Santo
GCM José Anacleto de S. Filho
GCM Marcos Pedro da Silva
GCM Peterson Ladislau Silveira
GCM Ricardo Oliveira Correia
GCM Rinaldo Luiz de Lima
GCM Wagner Tavares

Confira os destaques da equipe em 2012:
30/06 – Virada Esportiva: 1º lugar para toda a equipe
01/04 – Corrida Autismo & Realidade: 2º lugar para a GCM Keilla
Galvão Lemes
19/05 – Corrida Noturna: 1º lugar para a GCM Keilla Galvão Lemes
19/05 – Corrida Noturna: 3º lugar para o GCM Peterson
Ladislau Silveira
27/05 – Circuito Popular de Corrida de Rua/Etapa Vila Mariana: 1º
lugar para a GCM Keilla Galvão Lemes
10/06 - Circuito Popular de Corrida de Rua/Etapa Vila Maria: 1º
lugar para a GCM Keilla Galvão Lemes
28/07 – Circuito Corujão: 2º lugar para a GCM Keilla Galvão Lemes
28/07 – Circuito Corujão: 5º lugar para o GCM Peterson
Ladislau Silveira
27/10 – Corrida e Caminhada Espera SAP: 2º lugar para a GCM
Keilla Galvão Lemes
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