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Guarda Civil lembra 86 anos de glórias

N

o último dia 20 de outubro, foram lembrados os 86
anos de fundação da extinta Guarda Civil de São Paulo
na sede da AORPM – Associação dos Oficiais da Reserva da Polícia Militar, em um belo almoço festivo, reunindo
centenas de baluartes da corporação.
O coronel Jorge Gonçalves, presidente da AORPM, ao fazer o uso da palavra, disse que a fundação da Guarda Civil de

São Paulo se deu em 22 de outubro de 1926 (através da Lei
2.141). “O nosso trabalho influiu no presente, inclusive na integração da Força Pública com a Guarda Civil”. Ele lembrou que
o aluno da Escola de Polícia saía nas ruas à busca de ocorrências
para praticar o que aprendia teoricamente. “Era uma vaidade
do policial de poder dizer que tomou conhecimento de uma
ocorrência quando ele ainda era aluno”.

O major Lourival, em um discurso
aguerrido e emocionado, disse que a
festa é inusitada, pois a comemoração lembra a fundação e ao mesmo
tempo, a extinção da Guarda Civil, há
42 anos. “O importante é que olhamos
para o passado com orgulho e satisfação. Não esquecemos das nossas
origens”, ressaltou, acrescentando
que a cada ano, menos guardas civis
comparecem a cerimônia, por problemas vários da vida (doença, problema de família, morte etc). “Ainda que
morremos, vamos continuar nos reunindo para a comemoração desta gloriosa
corporação, que é imortal, a Guarda Civil de São Paulo”

Jorge Gonçalves fez os acordes do canto

O Mappin e o Guarda Luizinho
E todos cantaram juntos o Hino da Guarda Civil

Logo ao abrir a solenidade, Daniel D´Attilio disse:
“Modéstia à parte, no Largo da
Concórdia, eu era bom”. Ele
atuou um bom tempo no Brás
como guarda civil. E ressaltou
que as músicas cantadas da
Guarda Civil, pelos Titulares
do Ritmo e dos Patrulhadores
Paulistanos, gravada por Silvio Caldas, foram resgatadas
e agora elencadas em novo CD

O famoso guarda Luizinho, que trabalhou
como guarda defronte ao charmoso Mappin, na
Praça Ramos de Azevedo, também se fez presente na cerimônia. “Meu nome era Luiz Gonzaga
Leite. Hoje é Luiz Gonzaga Guarda Luizinho Leite”, disse, brincando. “Hoje, se sou famoso, é graças a vocês, que como guardas civis, transitavam pela Praça Ramos de Azevedo, local onde
passavam 1 milhão e 200 mil pessoas por dia e o
farol abria e fechava 397 vezes por dia. Trabalhei
com prevenção, orientação e educação no lugar
de punição”, lembrou

AORPM registra
18.000 associados
Na administração da AORPM há 15
anos, o coronel Jorge Gonçalves disse
ao Jornal do Brás disse que iniciou na
entidade como vice-presidente do Conselho Deliberativo, na época presidida
pelo saudoso coronel José Lopes Castilho.
Agora, ele ocupa o cargo de presidente do triênio 2010-2011-2012, prestes a deixar a presidência face às eleições da entidade este ano.
Em sua gestão, a AORPM teve um aumento no número de associados. De 5.300
pulou para quase 18.000 associados.

Saudades da Corporação
Por sua vez, o ten Cornélio Mudo disse, também emocionado, que famílias dos guardas civis compareceram à comemoração. Quando da extinção da Guarda Civil, lembrou, os
guardas civis foram prejudicados porque estavam na eminência de serem promovidos. “Lutei, trabalhei como vocês
e fomos prejudicados por uma fusão mal feita que não viu
os nossos direitos assegurados”

Heróis do Brasil
na Guarda Civil

João Thenório, esposa Clélia, filha Patrícia e o genro
Sólon, “o Grego”, com Nascimento

O tenente Nascimento
lembrou que a cor azul da
Guarda Civil sempre esteve presente nos fatos revolucionários. “O azul é a cor
da nobreza, que partiu de
1926, quando surgiram os
primeiros heróis do Brasil, inclusive aqueles que foram para
a Segunda Guerra Mundial”

Jorge Gonçalves ingressou na extinta Guarda Civil em
1952, passando por várias unidades. Em 1969, contou, deuse a integração da Guarda Civil com a Polícia Marítima Aérea
de Fronteiras e a Polícia Feminina, da qual ele participou.
Logo a seguir, no ano seguinte, participou também da fusão
da Guarda Civil com a Força Pública surgindo a atual Polícia
Militar – na época, Gonçalves estava na assessoria do comandante inspetor chefe superintendente Omar Galvão, de
saudosa memória.
O fundador da Guarda Civil Metropolitana foi Vicente Silvestre, recordou Jorge Gonçalves. Para ele, a atual GCM funciona nos moldes da antiga Guarda Civil e tem um papel
importante no processo de segurança pública, em cooperação com a Polícia Militar.
Finalizando, o coronel Gonçalves deseja que os companheiros da antiga Guarda Civil de São Paulo continuem prestigiando a saudosa e gloriosa corporação, para valorizar sua
origem. “São variações dos tempos, mas foi lá nossa origem
e formação. Foi muito gostoso trabalhar na Guarda Civil,
que continua viva, na memória de todos”, disse ele, em epílogo à entrevista.

Grande Amigo de longa jornada,
chefe Antonio Manoel de Souza

Dona Neide, esposa
do cel Jorge
Gonçalves

Jerônimo de
Almeida
Nelson Chiovone, Manoel Carlos Nogueira e Wilson Azém
são diretores da AORPM, na foto com D´Attilio
e associado Eduardo Joaquim
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