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EDITORIAL
Começar um novo desafio é sempre
empolgante. Nossa expectativa com a
publicação desse novo produto do CAM é
de informar, ilustrar e criar laços entre os
músicos da PMMG e toda a população
que é atendida.
 
Com essa revista, vamos demonstrar as
várias atuações que os policiais podem
fazer através da música e assim fortalecer
a imagem institucional e musical. Sempre
com conteúdo atualizado e moderno, a
Revista CAM irá te surpreender!
 
O Centro de Atividades Musicais conta
com um policiamento diferenciado e
especializado como forma de atuação
para a prevenção criminal aliada à
sensação de segurança subjetiva e
objetiva. Onde está um músico da PM está
um policial pronto para atuar na
preservação de uma sociedade mais
segura. Por esse motivo nosso lema é: 
"Segurança Pública também se faz com
música." Com esse título, iniciaremos
nossa nova Revista CAM.

Boa leitura!

 



O uso da música na atividade militar é tão antigo
quanto a própria arte de se fazer a Segurança da
comunidade. Desde os tempos antigos, o uso da
música sempre foi feito para animar a tropa e
encantar a população. Na Polícia Militar de Minas
Gerais (PMMG), o sentido de aproximação da
comunidade para se fazer uma segurança qualificada
é feito com muita propriedade pelo Centro de
Atividades Musicais (CAM).
 
O CAM é formado por Bandas Militares, Orquestra
Sinfônica, Banda de Baile e pelos corneteiros. Cada
um desses grupos possui características próprias que
os definem como boas ferramentas de comunicação
social.
 
A Banda Militar é a mais antiga. Em sua formação,
uso de instrumentos de sopro e percussão geram o
sentimento de unidade, confiança e força, tanto na
tropa quanto no público ouvinte. Sua atuação é mais
vista em desfiles e eventos cívicos militares. Nas
apresentações os músicos mostram toda a energia que
uma banda é capaz de transmitir para todos.
 
A Orquestra Sinfônica (OSPM) tem como diferencial
o uso de instrumentos de cordas, como violino, viola,
violoncelo e contrabaixo. A junção entre as dezenas
de músicos tocando em harmonia faz com que o
ouvinte sinta a importância de se ter uma
comunidade mais unida, mesmo nas suas diferenças.
Os músicos da OSPM têm feito um reconhecido
trabalho em hospitais, escolas, asilos e outros locais. A
Orquestra Sinfônica da PMMG é símbolo de
excelência, disciplina e comprometimento, sempre
levando alegria e segurança.

CAM



 UMA SEGURANÇA MAIS
CIDADÃ EM QUE A
SOCIEDADE PODE,

ATRAVÉS DA MÚSICA, SE
APROXIMAR E ASSIM TERMOS

UMA COMUNIDADE CADA VEZ
MELHOR.

O grupo mais novo do CAM é a Academia
Musical Orquestra Show (AMOS). Essa
agremiação é uma Banda de Baile que,
além de usar os instrumentos de sopro,
como saxofone, trombone, trompete e
outros, também utilizam instrumentos
mais modernos como guitarras, baixo
elétrico e bateria. Uma Banda que garante
momentos de alegria, satisfação e muita
música com toda a Segurança. Um grupo
que faz músicas de forma mais
extrovertida.

O que perpassa por todos os grupos
musicais do CAM é o sentimento de que a
música é um caminho para se fazer
Segurança qualificada.



Sempre existe uma banda perto de você. As Bandas de Música, num total de
20, estão estrategicamente sediadas pelo Estado da seguinte forma:

Belo Horizonte – 02 Bandas de Música na APM
Juiz de Fora – 2º BPM/4ª RPM
Diamantina - 3º BPM/14ª RPM
Uberaba - 4º BPM/5ª RPM
Governador Valadares - 6º BPM/8ª RPM
Bom Despacho - 7º BPM/7ª RPM
Lavras - 8º BPM/6ª RPM
Barbacena - 9º BPM/13ª RPM
Montes Claros - 10º BPM/11ª RPM
Manhuaçu - 11º BPM/12ª RPM
Passos - 12º BPM/18ªRPM
Ipatinga - 14º BPM/12ª RPM
Patos de Minas - 15º BPM/10ª RPM
Uberlândia - 17º BPM/9ª RPM
Teófilo Otoni - 19º BPM/15ª RPM
Pouso Alegre - 20º BPM/17ª RPM
Ubá - 21º BPM/4ª RPM
Divinópolis - 23º BPM/7ª RPM
Poços de Caldas - 29º BPM/18ª RPM

 Não podemos nos esquecer da Orquestra Sinfônica, da Academia Musical
Orquestra Show (Banda de baile - AMOS) e dos corneteiros, agremiações que,
embora sejam sediadas em Belo Horizonte, atendem todo o Estado de Minas Gerais.
 
Nestas proporções, percebe-se que possuir uma Banda de Música em sua
estrutura é atualmente um privilégio para qualquer Região de Polícia Militar e
também para os moradores da comunidade e todo o entorno onde ela se encontra
instalada prestando seus serviços.

Músicos pelas Gerais



No dia 22 de novembro se comemora o
dia do músico. Por que essa data?

Nesse dia é comemorado pela Igreja Católica o dia de
Santa Cecília, a padroeira dos músicos. A santa que, ao
cantar lindas melodias, converteu seu esposo ao
cristianismo. A publicação dessa Revista CAM faz
parte das comemorações do dia do músico. Nela
deixaremos nosso muito obrigado pelo trabalho
exemplar que os músicos da PM têm feito. 

Abrilhantar eventos é apenas uma das funções do
músico militar; utilizada de maneira estratégica, a
música é uma poderosa ferramenta de Segurança
Pública. Um músico diferenciado que canaliza o seu
talento e disciplina em prol da comunidade.

 

Parabéns músico! 

Parabéns Policial

Músico da PMMG!



A Orquestra Sinfônica da Polícia Militar
de Minas Gerais (OSPM) tem, ao longo
dos seus 70 anos de atividade, exercido
com maestria seu papel social e
institucional. 
Reconhecida como “Patrimônio do Povo
Mineiro”, símbolo da excelência,
disciplina e comprometimento da Polícia
Militar, não mede esforços para levar
segurança, arte e vida a seus assistidos.
 
Durante o período de Pandemia, em
2020, a OSPM manteve sua rotina de ir
até os hospitais levando alento, alegria e
Segurança Pública qualificada pela
música, para aqueles que precisam.
 
Atuar em hospitais é apenas um dos
inúmeros serviços que a OSPM presta
junto ao setor da Saúde. Há muito tempo,
a OSPM exerce o poder da arte em Casas
de Repouso e Clínicas, além de trabalhos
direcionados às crianças em situação de
vulnerabilidade social.
 
Durante todos os eventos, funcionários,
pacientes e familiares ficam emocionados
com a dedicação, carinho e zelo que os
policiais músicos têm com a comunidade.
 
É em momentos como esses que se pode
ressaltar o lema do Centro de Atividades
Musicais: Segurança Pública também se
faz com música!

Saúde durante
a pandemia:



GRAVANDO!
O CAM tem desenvolvido novas formas de atuação. O uso de novas
mídias tem gerado um resultado muito positivo para a imagem
institucional. Os programas Musicando Segurança e Patrulha Rural
têm sido amplamente assistidos e compartilhados nas redes sociais.



O programa Musicando Segurança
leva cultura e música de qualidade
para a sociedade mineira. Apresentado
em linguagem leve e popular, divulga
e democratiza a música. Noticia
portfólios de serviço da instituição e
divulga a agenda de apresentações das
agremiações musicais em todo Estado
de Minas Gerais. 

O programa é todo desenvolvido,
produzido e executado por músicos do
CAM, que fazem esse trabalho como
forma de levar mais música para a
população, além de promover a
PMMG com arte e cultura.
 
Ainda seguindo o caminho da
aproximação com os diversos
públicos, o programa da Patrulha
Rural foi desenvolvido com foco na
rotina do homem e mulher do campo.
Os músicos tocam canções de raiz
sertaneja e mostram que o
estreitamento entre o morador da
zona rural e a PM gera vitórias para
toda a comunidade.

Nossos
projetos:
Lives
Musicando Segurança
Patrulha Rural



MENSAGEM FINAL
Estar com as pessoas e garantir que elas se sintam realmente protegidas é
uma marca do serviço policial que os músicos do CAM têm. A música é
uma linguagem universal e, por isso, faz toda diferença no ambiente em
que está inserida. É a linguagem da união, da confraternização e da
esperança de que podemos viver em uma sociedade melhor. É com essa
filosofia que esses policiais não esmorecem, nem mesmo durante o
período de pandemia. Eles seguem no honroso trabalho de levar
Segurança Pública através da música para toda a comunidade.



Acesse
Clique no link abaixo

https://www.youtube.com/channel/UC0OlPPr2qs8cM9HyFAAYgTg
https://www.instagram.com/centrodeatividadesmusicaispmmg/
https://www.facebook.com/musicapmmg
https://api.whatsapp.com/send?phone=553121239537


Segurança Pública também se faz com música.


