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Agente Leme como e conhecida no mundo da investigação e inteligência e uma 

das mais respeitadas Detetives Profissionais do Brasil, lutou incansavelmente 

pela regulamentação da profissão de detetive, agindo dentro da “inteligência 

virtual” no combate ao trafico de seres humanos e busca de desaparecidos 

sempre teve sucesso em suas investigações dado a sua astucia e o sexto sentido 

de mulher de uma fibra invejável aos seus companheiros de profissão. 

Recentemente esteve no Peru a convite de uma das maiores agencias de 

investigação do Mercosul ao lado de grandes nomes do Brasil da área de 

investigação.   

Sua vida sempre foi sofrida trabalhou em vários segmentos e nunca se abalou 

pela crise ao contrario para ela crise e motivo e chance de crescer. 

O conselho que ela da não só aos seus pares de profissão, mas a todos nunca 

desista lute com garra olhe sempre para frente e o sucesso fatalmente vira. 

Quando se faz algo com amor e a receita de sucesso absoluto, para leme hoje 

empresária bem sucedida em São José dos Campos SP  nunca se abate com crise 

ao contrario faz da crise a razão do crescimento quer profissional como 

espiritual, invejada por muitos só tem a dizer trabalhem!  

 

Espaço Universal do Estudante. 

 

E a extensão da casa do aluno para que ele se sinta a vontade sem sentir falta pela distancia de sua casa e de sua família, leme 

trata todos como filhos e há vários depoimentos no site devido ao ambiente familiar o aproveitamento dos alunos e quase 100% 

Próximo da Base Aérea de São José dos Campos e outras Universidades a um custo supre baixo comparado a concorrência lá os 

alunos têm no espaço universal dos estudantes a sua casa. 

 Leme se preocupa com cada aluno nos mínimos detalhes dando-lhes a força moral que necessitam para vencerem. 
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CURRICULUM LEILA APARECIDA LEME. 
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Celso Presidente da Academia Brasileira de Ciência Política e Genivaldo da Silva Presidente da AMARP-FAA 

 

 

Leila Aparecida Leme ao lado Deputado Federal Izalci Ferreira na Solenidade no Planário da Camara dos Deputados ao receber 

o Titulo Lider de Brasilia pela sua luta contra o trafico de seres humanos e a legalização da profissão de detetive palavras de 

leme: 

ESSE TITULO QUE HOJE RECEBO E RESULTADO DE MUITO ESTUDO, ESFORCO POR ESSA CAUSA QUE E MINHA PRIORIDADE COMO ALTA 

COMISSARIA EM DIREITOS HUMANOS DO PARLAMENTO MUNDIAL DE SEGURANÇA E PAZ!!! 

CAUSA ESSA QUE TRAZ INFINITAS DORES NAS ALMAS DOS INCONTAVEIS PAIS, MAES, FAMILIARES... 

ENQUANTO VIDA EU TIVER NAO DAREI DESCANSO A EU MESMA EM PROL DESSA TERRIVEL E DORIDA CAUSA: "TRAFICO DE ORGAOS E DE 

CRIANCAS!!!  

POIS MAE TAMBEM EU SOU!!! 

MINHA SINCERA GRATIDAO AO SR PRESIDENTE DO WPO Celso Dias POR SEU APOIO, SUA AMIZADE E SUA CONFIANCA!!!  

QUE DEUS NOS GUARDE A TODOS!!! 
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Genivaldo da Silva Presidente da AMARP-FAA Titular da cadeira n.o 43 como Imortal representa as Forças Armadas do Brasil. 

 

Deputado Federal Izalci Ferreira na Presidência da mesa da câmara dos Deputados na homenagem aos lideres. 
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Visão Geral da Câmara dos Deputados na homenagem aos lideres da sociedade. 
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Benção Aposotólica concedida ao Deputado Federal Izalci Ferreira pela Santa Igreja Apostólica Sírio 

Bizantino Titulo Concedido pelo Ver. Bispo de Brasília Celso Dias Neves e pelo Patriarca Dom Carlos 

Augusto Ordônio de Barros O.S+G. 
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 Estamos desde 2003 no site do Batalhão Suez que foi a 1ª Missão de Paz do Brasil na ONU 

entre 1957 a 1967, conheça, visite, participe, ajude a Nação.                         

Convido as senhoras e senhores a participarem do grupo do whatsapp da Associação Histórica 

bos Boinas Azuis do Brasil - AHBABRA, a qual sou o Presidente, é apenas um Canal do 

Associado, ainda estamos terminando o site para preenchimento da ficha de sócio online. 

Obrigado. Boa sorte.                         

[18:46, 13/5/2017] +55 61 8576-5938: Artigo 2 – A AHBABRA tem por finalidades: 

  

I – defender os interesses dos cidadãos brasileiros na busca pelos serviços essenciais a sua dignidade, Assistencial, Humanitário, 

Filantrópico, Altruístico, Cívico-Educativo;  

II – desenvolver campanhas educativas junto à sociedade e aos órgãos competentes  

visando o aprimoramento dos serviços públicos de qualquer natureza; 

III – desenvolver ações de defesa, elevação e manutenção da qualidade de vida do ser humano, do meio ambiente e do planeta 

terra; 

IV – promover e defender os direitos dos portadores de necessidades especiais, assim como das pessoas da terceira idade; 

V – promover intercâmbio com entidades científicas de ensino profissionalizante, visando a  formação e o acesso a novas 

tecnologias, à mão de obra especializada, tais como: 

Bombeiro Brigadista, Anjos do Asfalto, primeiros socorros, etc.; 

VI – promoção do voluntariado, da criação de estágios e colocação de treinandos no  mercado de trabalho, promoção de trabalho 

e renda comunitários; 

VII – lutar pela inclusão social dos trabalhadores desempregados, exigindo dos órgãos  competentes a criação do vale transporte 

especial do trabalhador que busca emprego  participar dos programas de moradia e habitação populares, em benefícios dos seus  

associados; 

VIII – lutar pela concessão de Rádio-Teledifusão comunitária para a entidade, visando criar  um sistema de comunicação 

alternativa, para o desenvolvimento de campanhas  

educativas quanto à participação da sociedade nos sistemas de transporte alternativo e coletivo; 

IX – lutar contra todo tipo de discriminação de sexo, raça, cor e gênero e de trabalho forçado e infantil; 

X – promoção da ética, da paz, da liberdade, da igualdade, da fraternidade, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia, 

da ecologia, da saúde, da educação, do transporte, do  esporte, e de outros valores universais.  

XI – resgate dos conhecimentos tradicionais, da agricultura, da pesca, da pecuária, do artesanato, da música e das tradições 

culturais do nosso povo; 

XII – democratização do saber científico e do acesso às novas tecnologias da informação; 

XIII – fomento às ações para manutenção da memória cultural e popular da arte, defesa e conservação do patrimônio histórico e 

artístico; 
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XIV – promoção de intercâmbios com entidades científicas de ensino, de cultura, de desenvolvimento de estudos e pesquisas e 

conhecimentos técnico-científicos; 

XV – desenvolvimento de tecnologias alternativas, multimídias, produção e divulgação de informações e serviços de rádio-

teledifusão comunitárias; 

XVI – promoção de assistência social às minorias e excluídos e desenvolvimento econômico e combate à pobreza; 

XVII – promoção da educação e da saúde, incluindo prevenção de HIV – AIDS, DST e Drogas; 

XVIII – preservação, defesa e conservação do meio-ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável; 

XIX – experimentação não lucrativa de produção, emprego e crédito; 

XX – promoção da ética, da paz, da liberdade, da igualdade, da fraternidade, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia, 

da educação, da filosofia, da ecologia, do esporte e de outros valores universais; 

XXI – aprovação do projeto lei de pensão aos integrantes do batalhão Suez para que se estenda a todos os Boinas Azuis do Brasil 

ou seus Pensionistas; 

XXII – Criar o Grupo de Motociclistas chamado “Boinas Azuis do Brasil” e seu logotipo, que será composto por sócios da AHBABRA 

e regular o uso obrigatório da Boina da ONU com o distintivo da AHBABRA,  ainda a ser regulado; 

XXIII – Formar uma bandinha, fanfarra, banda de música ou banda marcial de acordo com as necessidades para prestigiar os 

eventos solenes e atividades em que a AHBABRA participar, a regular; 

XXIV – Padronizar a nível internacional o uniforme, insígnias e distintivos da AHBABRA para uso em atividades solenes e 

representativas; 

XXV – Criar e manter atualizado o Código de Conduta da AHBABRA; 

XXVI – Captar e criar parcerias com hospitais, clínicas e voluntários para fornecer suporte prioritariamente aos Sócios Boinas Azuis 

e demais Sócios da AHBABRA de acordo com a demanda da gravidade dos serviços médicos psiquiatra, psicoterapia e terapia 

ocupacional, visando amenizar os traumas vividos nas missões de Paz da ONU em regiões de conflito pós-guerra e até mesmo em 

situações de guerra; 

XXVII - manter a convivência diplomática, cordial, franca, sincera, educada, firme, cortez, fiel e com todos os princípios da sã 

camaradagem com os poderes da Nação, as instituições e demais órgãos do governo, a sociedade, os sócios da AHBABRA, as 

Forças Armadas e Auxiliares, as demais associações e todo e qualquer tipo de atividade fim que promova a Paz, o bem estar, a 

harmonia e o crescimento da Pátria; 

XXVIII - receber doações de veículos de passeio, veículos de transporte de pessoal e de carga da Polícia Federal, da Polícia 

Rodoviária federal, da Receita federal, do DETRAN e demais órgãos ou instituições que assim for possível, mantendo sempre no 

máximo de 15 anos a vida útil dos veículos destinados aos trabalhos da AHBABRA, após este período fazer doações destes 

veículos com o prazo de vida útil maior que 15 anos; 

XXIX - receber doações de todo e qualquer material, equipamento ou utensílios da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, 

da Receita Federal e demais órgãos ou instituições destinados aos trabalhos da AHBABRA; 

XXX - realizar eventos, comemorações e toda e qualquer atividade de bem estar coletivo em prol da sociedade e dos sócios da 

HABABRA principalmente aproveitando as datas festivais já existentes e cívicas; 

XXXI - manter convênios com os diversos estabelecimentos de comércio, clínicas, hospitais, academias, empresas rodoviárias e 

aéreas, cartórios, tabelionatos, seguradoras de planos de saúde, de veículos e residenciais, bem como todo e qualquer local onde 

possamos oferecer condições de compra ou serviços aos nossos sócios com um desconto bem acessível tudo através da 

apresentação de sua carteira de sócio da AHBABRA e RG ou documento oficial de identificação;                         
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: Favor divulgar para os Boinas Azuis, militares, outros interessados e seus grupos de whatsapp se for julgado conveniente.                         

Acesse este link para entrar no meu grupo do WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/5SHRs7dt00y6agIpDK2DTX                        

Boina Azulwww.batalhaosuez.com.br 

61.8576-5938: http://www.batalhaosuez.com.br/AssocHistBoinasAzuisBrasil.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


