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Assunto: Boletins de Ocorrência para auxiliar na solicitação de reforço policial nas imediações do Câmpus São Paulo Assunto: Boletins de Ocorrência para auxiliar na solicitação de reforço policial nas imediações do Câmpus São Paulo 

A Direção-Geral do Câmpus São Paulo do IFSP COMUNICA aos(às) alunos(as) e servidores(as)COMUNICA aos(às) alunos(as) e servidores(as)  que vem constantemente solicitando
reforço no policiamento nas imediações do Câmpus São Paulo e manifesta sua preocupação com o aumento no número de casos de
violência e furtos informados.

Nesse sen do, orientamos que os trajetos de ida e volta ao câmpus sejam realizadas preferencialmente em grupos, evitando-se o uso dos
aparelhos celulares e outros pertences durante o trajeto nas ruas.

Solicitamos a todos(as), que se sen rem confortáveis, que encaminhem e-mail para gabinete.spo@ifsp.edu.br com Nome Completo e o
Número do Registro do Bole m de Ocorrências, referente a problemas ocorridos nas imediações do Câmpus São Paulo, para que
possamos anexá-los ao ofício que encaminharemos às autoridades policiais, reiterando a urgência no reforço do policiamento na região.

Ressaltamos a importância do registro do Bole m de Ocorrência, considerando que população, área e esta s cas criminais são os
principais fatores quantitativos para distribuição das equipes de policiamento, além de outros de caráter qualitativo.

 

São Paulo, 06 de setembro de 2022

 

Alberto Akio Shiga

Câmpus São Paulo - IFSP
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