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Conseg faz nova reunião vibrante

C

om presença de considerável público, inobstante véspera de feriado, o Conseg Brás/Pari/Canindé/
Ponte Pequena debateu com ênfase, dia 30
de abril último no auditório da Faculdade
Cantareira, as principais questões que afetam a região.
Entre os assuntos, foi abordada a marcha
dos bolivianos, mesas em calçadas estreitas, a
favela da rua Behring, a Ponte Pequena, Vila
dos Idosos e enfim, várias outras questões.

Ao final, o coordenador do Conseg, Dr. Helio Bressan, deu posse aos novos integrantes da
Diretoria, sob a presidência de Tânia Leme.
A próxima reunião será dia 28 de maio
no mesmo local. Venha participar.
Ligue Conseg Pari – 7338-5376
sppari@conseg.sp.gov.br
12º DP – 2292-3537 (24 horas)
3ª Cia – 2694-3782 (24 horas)

Cabo Castro,
do Corpo de
Bombeiros
discorreu
sobre a questão da
favela s urgida na rua
Behring
Luiz representando o vereador Ricardo
Teixeira também se fez presente. Ao lado
o vice-presidente do Conseg, Carlinhos

Por sua vez, Rodrigo agradeceu o que já está sendo em
prol dos bolivianos, asseverando que os próprios líderes
devem contornar os problemas
Juan, da Associação dos
Bolivianos falou sobre
discriminação e pediu no
Conseg maior atenção das
autoridades para seu povo
que vive na região

Tiago Silva da Sub Sé e Edson Veloso do CET

O pivô do debate

Dr. Helio Bressan falou da questão social sobre a favela da Behring, cuja invasão do posto
foi repentina, gerando agora complicada situação judicial. À esquerda, o tenente Victor, comandante interino da 3ª Cia junto ao 12º DP

Airton da
Joaquim Carlos
elogiou a
atuação do
Conseg no
fechamento do
posto da
Gonçalves Dias

Ayr da Ponte
Pequena
apresentou vários
problemas do bairro
Sargento Augusto, da Base de Segurança
Pari, também fez considerações
sobre a favela da Behring

Desentupidora e Dedetizadora

BRITOTEC

Wilson Shibuya
aproveitou para
convidar os
participantes à
festa da Igreja
das Almas

A

té uns meses atrás, era lixão por
abandono dos proprietários, com
vários incêndios e, agora, uma favela de
famílias sem teto que se arriscam ao perigo de explosão face ao poço de combustível existente no subsolo

Desentupimento em Geral, Dedetização,
Desratização, Descupinização, Pinturas,
Hidráulica e Elétrica, Limpeza e
Impermeabilização de Caixas D’ Água

Cobrimos Qualquer Orçamento

3442-7197

Cada qual apresenta os
problemas de suas ruas

URGÊNCIA: CELULAR 9849-1371

Região tem Batalhão de Trânsito
Eduardo Cedeño Martellotta

Em 21 de abril foi comemorado o Dia dos
Policiais Civis e Militares. A reportagem do Jornal do Brás foi conhecer as dependências do
34º Batalhão da Polícia Militar Metropolitano,
anexado à estação Bresser-Mooca do Metrô.
O Ten Cel PM Emilio Luiz Santana Panhoza, natural de Botucatu, comanda o 34º BPM/
M desde setembro de 2006, oriundo do 37º Batalhão da zona sul. Tem 31 anos de serviço na
polícia militar. Ele atuou ainda por sete anos no
Corpo de Bombeiros e 17 anos como piloto do
Grupamento Aéreo.
O 34º BPM/M, subordinado ao Comando de
Policiamento da Capital (CPC) tem sua área de
atuação em todo o município de São Paulo, mais

especificamente no policiamento de trânsito,
há cerca de um ano e meio. Com a extinção
do Comando de Policiamento de Trânsito –
CPTran, toda a Polícia Militar passou a cuidar
do trânsito.Hoje, com o convênio realizado entre Estado e Município, esta atividade passou
para o 34º com apoio dos Comandos de Policiamento de Área (CPA). “Ele apóia todos os
CPA da Capital”, explica. O 34º trabalha conta com quatro companhias: a 1ª Cia, que atende as áreas Norte e Leste, a 2ª Cia, que é
responsável pela área Sul, a 3ª Cia, que responde pela área Leste e a 4ª Cia, da área Centro. Na Capital, acrescenta ele, são oito CPAs.

Aperfeiçoamento dos Policiais
No 34º BPM/M é feito todo o estágio de
aperfeiçoamento dos policiais. “A tropa formada, que está na rua, precisa retornar aos
quartéis uma semana por ano para fazer uma
reciclagem, o EAP – Estágio de Aperfeiçoamento Profissional, que no caso do 34º é específico de trânsito”, conta ele. Isso é feito
em três estágios diferentes – para os oficiais,
sargentos, e para cabos e soldados. Também

é feito o treinamento de motos no interior do batalhão,
para o pessoal do 34º e policiais de outros batalhões da
capital. O efetivo do 34º é composto por 826 homens.
As motos do 34º BPM/M atuam em quatro corredores – nas Marginais Tietê e Pinheiros, e nas avenidas Radial Leste, dos Bandeirantes e 23 de Maio. “Temos também 156 Pontos de Policiamento de Trânsito
- PPTs na Capital cobertos por viaturas quatro rodas,
com apoio de viatura de outros batalhões”, completa.

Nova linha do Metrô
Há estudos sobre a implantação de uma nova linha
do Metrô (Corifeu – Bresser), anexada à estação
Bresser-Mooca, e existem rumores de que o 34º Batalhão estaria de mudança para outro local. “Este prédio é do Metrô. Já houve um pedido deles, e estamos à
procura de outras áreas para abrigar a sede do Batalhão. Por enquanto, continuaremos aqui”, explica o Ten
Cel Emilio.
Uma curiosidade é toda quinta-feira à noite são
realizadas missas católicas no 34º BPM/M. “É um
encontro com a comunidade”, finaliza o comandante.

O 34º Batalhão fica na
rua Visconde de Parnaíba, 2.334.
Contatos pelo fone 2618-1110

Pizzaria
Nativa
Salão e Viagem
Entrega Motorizada

A Melhor
Pizza de
São Paulo

R. Major Otaviano, 321

2692-7557

ARI TRANSPORTES
DE MÁQUINAS
Máquinas Gráficas
e Operatrizes

2692-4170

Licenciamento e
Transferência de Autos
R. Saldanha Marinho, 116
2694-2777 3539-4000
Fax: 3539-4007

PAPELARIA SANTA MARIA
RECARGA (Na hora com teste e garantia)
DE CARTUCHOS E TONERS
Venda de Cartuchos Compatíveis e Originais

Rodízio ou por Kilo
/
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Retiramos e entregamos

(11) 2291-3279
Rua Santa Rita, 438 - Pari

Rua Santa Rita, 289 - Pari

Pensou
em
Botões

MEIJING

Confecções Ltda

Roupa Social
e Feminina

Atacado
e Varejo

CENTER DA CONSTRUÇÃO

Areia, Pedra, Tijolos,
Ferragens, Tintas,
Materiais Elétricos,
Hidráulicos

2692-0826
Rua Saião
Lobato, 43 - Brás

Rua Dr. Ornelas, 151

3311-0501
Fax 3311-0514

SHOP
DOS BOTÕES

Botões e
Aviamentos
da Moda
Rua Rio Bonito, 643

2692-0377
www.shopdosbotoes.com.br

2694-5233

