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 No dia 9 de junho, o Regimento de Cavala-

ria Alferes Tiradentes realizou uma apresentação da 

Equoterapia e um Torneio de Basquete a Cavalo. O 

evento fez parte das comemorações de 243 anos da 

PMMG e também do próprio RCAT, uma vez que a 

Unidade foi o berço da Instituição. Em 1775 foi  

criado o Regimento Regular de Cavalaria de Minas, 

que deu origem à Polícia Militar de Minas Gerais. 

 Na oportunidade, o Comandante do Policia-

mento Especializado, Coronel Giovanne Gomes 

Silva, fez a abertura do Torneio, destacando a     

importância do policiamento montado para o povo 

mineiro e como a Cavalaria tem se mostrado atuante 

preventiva e repressivamente na Capital. Ele finali-

zou seu discurso desejando aos participantes uma 

disputa justa. 

 O Comandante do Regimento de Cavalaria, 

Tenente-Coronel Maximiliano Augusto Xavier, fez 

uso da palavra agradecendo a presença de todos, o 

empenho dos militares envolvidos na realização do 

Torneio e a dedicação dos atletas. Destacou a im-

portância do evento para o Regimento, pois a ativi-

dade reforça sobremaneira a interação militar-

cavalo, proporcionando, desta forma, uma melhor 

prestação de serviço à comunidade.  

Torneio Hipo Alferes Tiradentes  

PMMG - 243 ANOS 
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 Como parte das comemorações dos 243 

anos da PMMG, o Centro de Atividades Musicais 

(CAM)  realizou três apresentações em Belo Hori-

zonte nos dias 13, 15 e 17 de junho, respectivamen-

te no Mercado Central, na Praça 7 e na Feira 

Hippie. 

 Na manhã do dia 13, a Banda de Música se 

apresentou no Mercado Central sob regência do 

Subten Renato e tocou por todos os corredores do 

mercado, fazendo algumas paradas para os números 

musicais especiais. O programa teve 12 músicas 

que contemplaram vários gostos musicais, chaman-

do atenção dos clientes e de quem trabalha no local.  

 Na tarde do dia 15, sob a regência do 2º Ten 

Eleandro, a Banda de Música realizou uma apresen-

tação na Praça 7, no centro de Belo Horizonte. Cer-

ca de 300 pessoas assistiram a Banda que executou 

diversos estilos musicais. Ao final da apresentação 

o público parabenizou a Polícia Militar e agradeceu 

pela ótima apresentação. 

 No dia 17, na tradicional Feira Hippie na av. 

Afonso Pena, a apresentação se deu em duas partes, 

primeiro com um quarteto de cordas da Orquestra 

Sinfônica e logo em seguida com a Academia    

Musical Orquestra Show (AMOS). Houve outras 

atrações, porém as apresentações do CAM foram o 

ponto alto do evento quando teve grande concentra-

ção de público na frente do palco. A feira é um dos 

pontos turísticos de BH e aos domingos de manhã, 

quando ela ocorre, cerca de 60.000 pessoas circu-

lam no local. Quem passava pela Praça 7 não resistiu e parou para 
assistir à Banda da PMMG 

CAM realiza diversas apresentações em comemoração 
ao aniversário da PMMG 

Regimento de Cavalaria comemora os 243 anos da  
Unidade e da PMMG com Torneio de Basquete a Cavalo  
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 Números apontam que os casos de roubo 

estão em queda nos cinco primeiros meses deste 

ano. Houve redução da taxa de criminalidade em 

nove das 12 modalidades monitoradas pela Secreta-

ria de Segurança Pública (SESP). Os dados do pri-

meiro trimestre, já apresentavam reduções entre 

20% e 30% dos crimes violentos, que entre outros 

incluem roubo, homicídios e sequestros. Nos últi-

mos cinco anos, os números de 2018 foram os me-

nores nessas modalidades criminosas. 

 Segundo a SESP, a queda dos roubos nos 

primeiros cinco meses deste ano é de 32,8% no 

comparativo com 2017. Foram em média 114 rou-

bos diários a menos no estado. Na capital, a redução 

chega a 35%. Os números são ainda mais significa-

tivos quando se considera que os cinco primeiros 

meses de 2017 também haviam sido fechados em 

baixa nessa modalidade de crime pela primeira vez 

nos últimos seis anos. 

 O número de vítimas de homicídio também 

está em queda, de 21,11% em todo o estado e de 

27,20% na capital. Dados do Observatório de Segu-

rança Cidadã da SESP mostram que, pelo interior, 

80,66% dos municípios não tiveram registros de 

assassinatos, mantendo ou reduzindo os índices de 

violência nos últimos cinco meses. Entre as cidades 

do interior com quedas percentuais de destaque  

nesse item está Uberlândia, no Triângulo Mineiro, 

com 54,17% a menos de ocorrências do tipo. Em 

segundo lugar está Sete Lagoas, na Região Metro-

politana de Belo Horizonte, com o número de regis-

tros de homicídios caindo em 44,44%. Já os casos 

de registro de roubos em Sete Lagoas também    

aparecem em boa posição, com a maior queda:        

-47,31%. Em Nova Serrana, Região Oeste, os regis-

tros caíram 41,38%. 

 Segundo o Comandante-Geral da PMMG, 

Coronel Helbert Figueiró de Lourdes, a redução dos 

crimes violentos não acontece por acaso e é resulta-

do de estratégias e investimentos que estão sendo 

feitos em segurança. Para o Comandante, o aumento 

do número de apreensões de armas pela Polícia   

Militar também tem contribuído de forma expressi-

va para a redução dos homicídios, bem como dos 

crimes contra o patrimônio. “Nosso trabalho se pau-

ta em uma polícia de proximidade, com estratégias 

modificadas diariamente para garantir mais segu-

rança para a população.” 

 Na capital, onde o projeto de setorização das 

Bases de Segurança Comunitária é realidade desde 

o ano passado, a explicação para a redução nos   

índices de roubos e homicídios tem relação direta 

com o projeto de polícia de proximidade. Desde que 

os equipamentos foram instalados em Belo          

Horizonte, a diminuição dos crimes violentos em 

geral foi de 32% 

Roubos e homicídios em queda no Estado 

Base de Segurança Comunitária em Belo Horizonte 



 No dia 19 de junho, em solenidade ocorrida 

no auditório da Escola de Formação e Aperfeiçoa-

mento de Sargentos (EFAS), foi comemorado o ani-

versário de 10 anos da criação do Centro Integrado 

de Informações de Defesa Social (CINDS), ocorrida 

no dia 18 de junho de 2008. Sua formação se consti-

tui pelo trabalho integrado dos órgãos de Segurança 

Pública do Estado de Minas Gerais, com representa-

ções da PMMG, da PCMG, do CBMMG e da     

Secretaria de Estado de Segurança Pública. 

 O CINDS tem como missão planejar, orga-

nizar, coordenar, supervisionar e executar estudos, 

pesquisas e trabalhos de natureza estatística. Assim 

visa retratar, de forma fiel, os eventos de segurança 

pública e de defesa social no Estado de Minas     

Gerais, com análise qualitativa e quantitativa das 

informações armazenadas nas bases de dados do 

Sistema Integrado de Defesa Social e de outros   

sistemas de interesse da segurança pública. O    

Centro é também um dos gestores do Armazém de 

Informações do Sistema Integrado de Defesa Social. 

 O evento foi uma oportunidade para o con-

graçamento entre os integrantes do CINDS e para o 

reconhecimento das entidades e pessoas que deram 

importantes contribuições para o trabalho da Unida-

de. Também foi inaugurada a galeria de retratos dos 

ex-Chefes do CINDS PMMG, com a realização de 

uma homenagem aos mesmos. O Tenente-Coronel 

Jardel Eduardo da Silva, Chefe da Assessoria Técni-

ca da PMMG no CINDS, reafirmou a importância 

da Unidade no contexto de Governança de Dados e 

Análise Criminal das instituições que integram o 

Sistema de Defesa Social do Estado, reforçando os 

agradecimentos a todas as autoridades que deram 

continuidade e fortalecimento ao processo de inte-

gração das informações promovido pelo Centro. 

Aniversário de 10 anos do CINDS  
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 A solenidade de formatura do Curso de  

Gestão Estratégica de Segurança Pública (CEGESP) 

ocorreu no dia 15 de junho no auditório JK, na    

Cidade Administrativa em Belo Horizonte. O even-

to reuniu comandantes da corporação, autoridades e 

familiares dos formandos. O CEGESP, realizado 

pela Academia da Polícia Militar (APM), por meio 

do Centro de Pesquisa e Pós-graduação (CPP), em 

parceria com a Fundação João Pinheiro, teve dura-

ção de quase um ano. 

 Além de oficiais da PMMG, o Major     

Marcos Antônio Santos, da Polícia Militar do Mara-

nhão, compõe a turma de 30 concluintes do curso, 

sendo  18 Tententes-Coronéis e 12 Majores. O    

CEGESP tem como objetivo aprimorar o conheci-

mento dos oficiais superiores nos campos da gestão 

pública e administrativa e também é um requisito 

para que possam chegar ao posto de Coronel, o últi-

mo do oficialato. 

 Primeira colocada no curso, a Chefe do    

Estado-Maior do Comando de Policiamento da   

Capital (CPC), Tenente-Coronel Kerley da Silva 

Almeida, recebeu a Medalha de Mérito Intelectual, 

Capitão João Guimarães Rosa. “A classificação em 

primeiro lugar é um motivo de grande satisfação e 

surpresa. O CEGESP foi uma experiência interes-

sante de superação e companheirismo, visto que os 

alunos demonstraram um grande espírito de corpo 

durante o desenvolvimento das diversas atividades 

acadêmicas. Somos todos vitoriosos”, disse. 

Oficiais Superiores concluem Curso de Gestão    
Estratégica de Segurança Pública 

Formandos, autoridades e familiares lotaram o auditório 
Juscelino Kubitschek na Cidade Administrativa  

Solenidade ocorreu no auditório da EFAS e foi presidida 
pelo Diretor de Apoio Operacional Cel Costa 
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 A Polícia Militar de Minas Gerais reforça a 

segurança pública no interior do Estado com a for-

matura dos novos soldados em solenidades realiza-

das ao longo do dia 15 de junho em cinco Regiões 

de Polícia Militar: 5ª RPM, 7ª RPM, 11ª RPM, 12ª 

RPM e 14ª RPM. Os novos policiais militares são 

alunos do Curso Formação de Soldados que teve 

inicio em 1º de novembro de 2017. 

 Na 5ª RPM a solenidade ocorreu na Praça 

Governador Magalhães Pinto, em Uberaba, sede da 

Região. O Comandante Regional, Cel Peres, presi-

diu a cerimônia na qual foram formados 40 Solda-

dos de 1ª Classe. 

 Na 7ª RPM a formatura se deu na cidade de 

Divinópolis, onde o Comandante da Região, Cel 

Marcelo, esteve à frente da solenidade que entregou 

68 Soldados prontos para reforçar o policiamento 

em 28 municípios da RPM. 

 Na 11ª RPM foram formados 97 novos   

Soldados, em Montes Claros, sede da Região. Eles 

atenderão 52 municípios e 5 distritos do Norte de 

Minas, bem como será feita uma política de valori-

zação da tropa, realocando, para mais próximo da 

sede, 47 policiais militares há tempos destacados. 

  Na 12ª RPM ocorreram duas formaturas, 

uma no 14º BPM em Ipatinga, onde formaram 160 

Soldados, e outra no 11º BPM em Manhuaçu, onde 

100 novos militares foram entregues à sociedade 

mineira. 

 Na 14ª RPM a solenidade foi realizada na 

sede do 3º BPM, em Diamantina, e foi presidida 

pelo Comandante Regional, Cel Carvalhar. A      

sequência de evoluções marciais de ordem unida, 

com a formação da Bandeira de Minas e a formação 

da sigla PMMG, arrancou aplausos dos convidados 

que presenciaram a formatura dos 58 novos          

Soldados. 

Formatura na 11ª RPM em Montes Claros 
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PMMG reforça a segurança no interior com a      
formatura dos novos soldados 
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Formatura na 5ª RPM em Uberaba 

Formatura na 7ª RPM em Divinópolis 

Formatura na 12ª RPM em Ipatinga 

Formatura na 14ª RPM em Diamantina 



 De 12 a 14 de junho, em Belo Horizonte, 

aconteceu o Encontro Nacional de Aviação de Se-

gurança Pública e Defesa Civil, coordenado pelo 

Comando de Aviação do Estado (COMAVE). O 

evento reuniu profissionais das organizações de avi-

ação da Polícia Federal, Receita Federal, Polícia 

Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança 

Pública e das Unidades Aéreas das Polícias Milita-

res, Corpos de Bombeiros Militares e Polícias Civis 

de todo o país para debaterem sobre a atividade aé-

rea de segurança pública do Brasil. 

 De acordo com o Comandante do COMA-

VE, Coronel Rodrigo Sousa, o evento é uma troca 

de experiências importante para todos os coman-

dantes e gestores da aviação e defesa civil do Brasil. 

"Nosso objetivo neste encontro é trazer otimização 

para os nossos trabalhos e traçar novas estratégias 

para as diversas atividades em comum que realiza-

mos com intuito de buscarmos economia, eficiên-

cia, efetividade e redução de gastos", explicou. 

 A palestra “Gestão e Coordenação das   

Operações de Socorro das Vítimas do Rompimento 

da Barragem de Mariana”, do Coronel Fernando 

Antônio Arantes, Chefe do Gabinete Militar e Coor-

denador Estadual de Defesa Civil, abriu o evento, 

que terá ainda palestras sobre operações de drones, 

operações aéreas policiais, operações aéreas inte-

gradas e manutenção aeronáutica. 

 Para o representante da Secretaria Nacional 

de Segurança Pública (SENASP), Capitão Mena 

Barreto, o encontro é também uma chance de inte-

gração da federação e dos estados na segurança pú-

blica de aviação. “Esse evento é uma oportunidade 

para discutirmos as questões estruturantes da avia-

ção no Brasil. A SENASP trabalha para que tanto o 

Governo Federal, quanto os entes estaduais traba-

lhem de uma forma integrada e coordenada em prol 

da sociedade brasileira”, destacou. 

INSTITUCIONAL 
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O encontro ocorreu no Clube dos Oficiais da Polícia   
Militar de Minas Gerais (COPM) 

COMAVE realiza Encontro Nacional de Aviação de 
Segurança Pública e Defesa Civil 

Assunção e Transmissão de Comando na 13ª Cia 
PM Ind em São Francisco  

 Foi realizada na manhã de 6 de junho, em 

São Francisco, a cerimônia de assunção e transmis-

são do comando da 13ª Cia PM Ind, do Major     

Antônio Aguiar Neto  para o Major Adão Geraldo 

Fernandes Brito. A solenidade foi presidida pelo 

Comandante da 11ª RPM, Coronel Evandro Geraldo 

Ferreira Borges, com a presença de diversas autori-

dades militares, civis, políticas, religiosas, empresá-

rios e a sociedade civil organizada. 

 O Maj Antônio deixou o Comando da 13ª 

Cia PM Ind para servir no Colégio Tiradentes em  

de Montes Claros. Os policiais militares da Unidade 

homenagearam o Major ofertando a ele uma placa 

de vidro com seu retrato e com uma caneta persona-

lizada como lembrança e símbolo de passagem pelo 

comando da Companhia Independente. 

 O novo Comandante, Maj Fernandes, retor-

na a São Francisco no comando da 13ª Cia PM Ind, 

sendo que entre 2008  e  2013 já havia comandado a 

Companhia em São Francisco, até então a 166ª Cia 

PM, a qual  pertencia ao 30º BPM, sediado em    

Januária. 
A solenidade foi realizada no auditório da Faculdade 
de São Francisco - FAVENORTE  
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Dados pessoais de Seção e Zona Eleitoral 
  

Senhores Oficiais e Praças da PMMG, 

 

 Considerando as prescrições do Memorando n. 30.052.2/18-CG, de 18 de junho de 2018, que      

dispõe sobre a transferência temporária de eleitores que estiverem em serviço durante as eleições, recomen-

do a todos os militares que façam conferência das informações pessoais relativas à Seção e Zona eleitoral, 

demandando a atualização, quando for o caso. 

  

 As informações eleitorais de cada militar podem ser consultadas na Ficha de Pessoal da Intranet 

PM, pelo caminho Intranet PM >>> Menu >>> RH >>> Ficha de Pessoal. 

  

 Sendo constatada qualquer divergência ou desatualização nas informações, o militar deverá reque-

rer a devida retificação, junto à P1 ou seção equivalente de sua Unidade, até data de 29 de junho de 2018. 

  

 As Unidades, por sua vez, devem primar para que as informações eleitorais dos servidores sejam 

atualizadas no SIRH (rotina de dados básicos) até a data de 06 de julho de 2018. 

 

Respeitosamente,  

 

Osvaldo de Souza Marques, Cel PM  

Diretor de Recursos Humanos  

INSTITUCIONAL 
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Oficiais da PM do Paraná fazem visita à PMMG 

 Uma comitiva de oficiais da Academia    

Policial Militar do Guatupê, da Polícia Militar do 

Paraná (PMPR), esteve em Belo Horizonte, no dia 

21 de junho, para estudos de aperfeiçoamento junto 

à Polícia Militar de Minas Gerais. A delegação é 

composta por 31 oficiais, alunos do Curso de Aper-

feiçoamento de Oficiais PM/BM PR 2018, que têm 

como programação interagir com integrantes de  

diversas áreas da PMMG para conhecerem a rotina 

e os processos mineiros. 

 Os visitantes começaram o dia na Academia 

de Polícia Militar (APM) e, em seguida, se dividi-

ram em grupos menores para visitação em todas as 

áreas de resultados da PMMG. Para o Comandante 

da APM, Coronel Linhares, que deu as boas-vindas 

aos militares do Paraná, ser um dos estados que es-

tão servindo para o intercâmbio dos discentes, é 

motivo de muita satisfação. 

 O Coronel Mauro Celso Monteiro, estava à 

frente da comitiva e disse que este é um momento 

ímpar na carreira dos capitães do Curso de Aperfei-

çoamento, porque Minas Gerais é uma referência de 

segurança pública. Segundo ele, o Estado é sempre 

colocado na agenda de visitas para melhoria contí-

nua dos policiais via intercâmbio cultural e acadê-

mico, além de que a PMPR se espelha muito na 

doutrina da PMMG. “Não há como fazer a gestão 

de grandes efetivos, desde o policiamento mais   

básico até em grandes eventos, numa instituição tão 

grande, sem ter uma doutrina solidificada” concluiu. 
Os policiais militares do Paraná iniciaram a visita na 
Academia de Polícia Militar 



OPERACIONAL 

1ª RPM 

No dia 18 de junho, militares do 14º BPM desenca-

dearam operação no bairro Betânia, em Ipatinga, e 

lograram êxito em prender seis pessoas e apreender 

aproximadamente 60 kg de maconha, três porções 

de crack, uma balança de precisão, material diverso 

para embalar drogas e R$ 2079,00.  

12ª RPM 

Na tarde de 13 de junho, militares da 11ª Cia PM 

Ind realizaram uma operação em Pedro Leopoldo a 

qual resultou na apreensão de aproximadamente 

R$17.000,00 em dinheiro e vasto material alusivo 

ao jogo de azar, cinco pessoas foram conduzidas. 

19ª RPM 

No dia 11 de junho, militares da 71ª Cia/35º BPM 

realizaram uma operação em um shopping popular 

no bairro São Benedito, em Santa Luzia, e ao      

término foram apreendidos 90 celulares furta-

dos/roubados, cinco munições calibre 38, uma    

porção de maconha, 10 frascos de anabolizantes e 

3.540 maços de cigarro San Marino, 13 pessoas  

foram conduzidas. 

3ª RPM 
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8ª RPM 

2ª RPM 

No dia 14 de junho, militares da 215° Cia/48º BPM 

realizaram operação no distrito de São José do Para-

opeba onde lograram êxito na apreensão de sete ar-

mas de fogo, equipamentos para recargas de cartu-

chos e 91 munições de calibres diversos. 

Na madrugada de 13 de junho, militares do 6º BPM 

montaram operação preventiva à explosão de caixa 

eletrônico e no distrito de Santo Antônio do Pontal 

obtiveram êxito em prender cinco pessoas e apreen-

der uma pistola e 34 cartuchos calibre .9mm, uma 

escopeta e 12 cartuchos calibre 12, três bananas de 

dinamite, quatro balaclavas, uma máscara, duas lan-

ternas, seis pares de luvas, dezenas de miguelitos, 

duas cavadeiras, um pé de cabra e uma barra de ferro.  

No dia 19 de junho, equipes do BOPE, DInt e TM do 

22º BPM deflagraram operação em Belo Horizonte, 

logrando êxito em prender dois indivíduos e apreen-

der duas armas de fogo, 500 munições diversas, 154 

barras de maconha, 147 pinos e 130g de cocaína, 

R$1.302,00, seis balanças e material para dolagem. 



ATUALIZAÇÃO 

 Os princípios de emprego da tropa definem 

como ela será empregada em operações de controle 

de distúrbio. São compostos pelo princípio de pro-

porcionalidade, princípio da seletividade e princípio 

da autodefesa. 

 Seletividade: definição seletiva na escala gra-

dual do emprego dos meios. O comandante da 

operação de controle de distúrbio seleciona, den-

tre os recursos disponíveis, qual(is) utilizará para 

promover a dispersão da turba. Poderá ser tanto 

progressiva (quando houver necessidade de au-

mento do nível de força para promover a disper-

são) quanto regressiva (quando houver submis-

são às ordens e/ou dispersão eficaz). 

 Autodefesa: refere-se ao princípio marcial de 

segurança. Assim, a tropa deve ser empregada 

tendo como premissa a segurança dos militares 

na operação. 

 Proporcionalidade: emprego técnico/tático 

deve ser proporcional à hostilidade/submissão 

dos manifestantes. 

 A aplicação dos Princípios de Emprego sele-

tividade, autodefesa e proporcionalidade) em OCD 

torna-se compreensível com o comentário de Roos 

(2004): Outro ponto a ser observado é que, mesmo 

quando atua com armamento ou munição não  

letal, o Policial ou Militar deve estar de posse de 

um armamento letal, com munição letal, de forma 

individual ou coletiva, para sua proteção. Isto      

porque, na eventualidade dele ser atacado com for-

ça letal, como armas de fogo, proporcionalmente 

ele pode responder aquela agressão com o uso mo-

derado dos meios (ROOS, 2004, grifo nosso). 

Treinamento Policial 
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Treinamento conjunto das equipes Tático Móvel da 
6ª RPM 
 No dia 14 de junho, o 24° BPM realizou o 

treinamento conjunto de OCD, Operações de    

Controle de Distúrbio, das equipes Tático Móvel da 

6ª RPM, com a participação de 51 policiais milita-

res da Região. O OCD Tático constitui-se em um 

treinamento complementar, com a finalidade de  

habilitar e capacitar os policiais militares a cumpri-

rem as missões específicas de choque, sendo as ati-

vidades de Controle de Distúrbios,  bem como ativi-

dades de recobrimento em zonas quentes de crimi-

nalidade. 

 Os militares foram recebidos pelo Tenente-

Coronel Hudson Abner Pinto, Comandante do 24º 

BPM, e em seguida o Comandante da 207ª Cia TM, 

Capitão Marcos Paulo Abranches, ministrou instru-

ção sobre manifestações populares e suas peculiari-

dades comportamentais. Na sequência o Subtenente 

Elizon Pereira Pinto discorreu sobre IMPO, Instru-

mentos de Menor Potencial Ofensivo, e sua utiliza-

ção em distúrbios. Logo após, o 3º Sargento Maurí-

cio Pinto Júnior falou aos presentes sobre as forma-

ções táticas e deslocamentos. 

 Finalizando o treinamento, os policiais fo-

ram submetidos a uma simulação de distúrbio civil, 

e toda teoria recebida nas aulas anteriores, pode ser 

aplicada na prática, com personagens que deixaram 

o treinamento real e altamente eficaz. 

Princípios de emprego da tropa em OCD 

Fonte: Caderno doutrinário 10 - Operações de Controle 
de Distúrbios / Foto: ACO 34º BPM - Site PMMG 

O treinamento foi finalizado com uma simulação de   
distúrbio civil 
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 Alunos do Colégio Tiradentes da Polícia Mi-

litar participaram da XVIII  edição da CM Mundi, 

promovido pelo Colégio Militar de Belo Horizonte 

no período de 25 a 27 de maio. O CM Mundi, simu-

la ambientes diplomáticos das relações internacio-

nais, com a finalidade de proporcionar aos alunos 

um maior conhecimento do cenário político nacio-

nal e mundial. Os participantes assumem papéis im-

portantes, como chefes de Estado, jornalistas, juízes 

e militares, carregando consigo a responsabilidade 

de defender o ponto de vista das nações que estão 

representando, buscando encontrar alternativas para 

as questões apresentadas. 

 Nesta edição do CM Mundi,  o Colégio Ti-

radentes contou com a participação de 10 alunos, 

sendo eles: Jéssica Emilly Ribeiro Cruz e Carolina 

Fernanda Pacheco de Oliveira, Unidade Minas Cai-

xa; Estéfane Muniz Ramos e Bernardo Caus do 

Amaral Alves, Unidade Gameleira; Nathan Ramires 

Maia e Gustavo de Assis Trindade, Unidade Aveli-

no Camargos; Eduarda Luciana Oliveira Amaral e 

Saile Jeniffer Florian e Sousa, Unidade Nossa     

Senhora das Vitórias; Beatriz Silveira Machado 

Santos, Unidade Argentino Madeira; e Luiz Henri-

que Rodrigues Ferreira, Unidade Contagem. Entre 

os participantes, foram destaques do evento os alu-

nos Gustavo de Assis Trindade e     Natan Ramires 

Maia. 

Fonte: ACO - DEEAS 5  

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Saúde 
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Educação 

Participação do Colégio Tiradentes no CM Mundi 

14 de Junho - Dia Mundial do Doador de 
Sangue 

 Nesta importante data, é ressaltada a impor-

tância da doação de sangue para a manutenção da 

vida e assistência aos pacientes que necessitam de 

transfusão. O Hospital da Polícia Militar (HPM) 

tem convênio com a Fundação Hemominas e tem o 

compromisso de encaminhar doadores voluntários 

de sangue àquele hemocentro, para reposição do 

sangue utilizado pelos pacientes internados. 

 Para que a doação seja computada para o 

HPM, é imprescindível ao doar sangue, informar 

que sua doação é para o Hospital da Polícia Militar. 

As doações podem ser feitas em qualquer unidade 

do Hemominas em todo o Estado de Minas Gerais. 

 Para maiores informações ou agendamento 

de sua doação, ligue 155, opção 8, ou acesse o site 

www.hemominas.mg.gov.br. A família militar agra-

dece a grandeza de seu gesto. 

 Projeto Hemoliga: Doação de sangue dos 

integrantes da Liga da Justiça, com a participação 

de militares e civis. 

http://hemoliga.com.br/  

http://projetosocialligadajusticabh.blogspot.com.br/  

https://facebook.com/ProjetoSocialLigadajusticabh 

Fonte: Equipe de Captação de Doadores do HPM 

Projeto Hemoliga / Fonte: DS 

http://www.hemominas.mg.gov.br
http://hemoliga.com.br/
http://projetosocialligadajusticabh.blogspot.com.br/
https://www.facebook.com/ProjetoSocialLigadajusticabh
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Informações úteis  

Conheça os canais de comunicação da 

PMMG 
 

Facebook: 

https://www.facebook.com/policiamilitardeminasgerais 

Site: 

https://www.policiamilitar.mg.gov.br 

TV PMMG: 

https://www.youtube.com/tvpmmg 

 

Programa Conexão Inconfidência: Quadro Polícia Militar com Você 

Radio Inconfidência 880 AM: Toda segunda-feira, de 12h às 12h40min 

Programa Em Boa Companhia: Quadro Polícia Militar com Você 

Radio Inconfidência. 880 AM: Toda terça-feira, de 9h às 9h40min. 

 

Expediente 

Diretoria de Comunicação Organizacional da PMMG. 

Seção de Comunicação Interna - DCO 1 

Jornal Eletrônico Cinco Ponto Cinco. 

Jornalista/Diagramação: Subten Deiwson Magalhães 

                                         Cb Renato Carvalho 

Fotos: Arquivos das UDI e UEOp. 

Rod. Papa João Paulo II, 4143, 6º andar - Serra Verde. 

ESPAÇO DO LEITOR 

Campanha do Agasalho 2018 - 39º BPM 

“Gostaria de parabenizar os militares que trabalham na Companhia localizada na rua    

Bonfim nº 1444, bairro Bom Jesus, na cidade de Matozinhos. Em especial ao atendimento 

da equipe do Cabo Clenilson que tem sido muito cordial em relação as solicitações dos   

moradores da região. Tenho imóvel localizado na rua Pedro Leopoldo e tenho a afirmar que 

o constante patrulhamento diurno e noturno tem melhorados os índices de delitos na      

região.” - Laecio Coutinho, Matozinhos 

Policial Militar em Destaque 
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 O Cabo Daniel Alexandre Gomes, lotado na 13ª Cia PM MAmb, é mediador do PROGEA e inte-

grante da seleção brasileira de triathlo. O militar que está na PMMG há 16 anos, embarca para Dinamarca 

no próximo dia 30, para disputar o mundial multiesportes com competições de duathlon, triathlon e aqua-

thlon. Ele irá disputar a prova de Duathlon Standart (10km de 

corrida, 40km de ciclismo e novamente 10km de corrida) no 

dia 6 de julho, integrando a seleção brasileira. 

 A participação no mundial se deu pela convocação da 

seleção brasileira de triathlon, devido a classificação no       

ranking do Campeonato Brasileiro, do qual ele já foi campeão. 

Em 2013 o Cb Daniel se classificou entre os melhores do   

mundo no mundial no Canadá e no panamericano no México. 

Em sua preparação ele faz 14 sessões de treino semanais e 

acompanhamento com nutricionista, terapeuta, fisioterapeuta e 

treinadores.  

Cb Daniel da 13ª Cia MAmb se destaca     
em competições de Duathlon 

Foto: Paulo Sanches Fotografia 

 O 39º BPM, numa atitude de profunda solidariedade com o próximo, promo-

ve uma campanha de arrecadação de conjuntos de moletom e toalhas de banho para 

o Lar Balbina Maria de Jesus, situado no bairro Eldorado, em Contagem.  

 Fundada em agosto de 2008, a instituição sem fins lucrativos acolhe idosos 

carentes em situação de risco. As doações deverão ser entregues na Assessoria de 

Comunicação/P5 e nas Companhias da Unidade até o dia 03 de julho.  

Agradecimento do Cidadão 

Fonte: ACO 39º BPM 

https://www.facebook.com/policiamilitardeminasgerais
https://www.policiamilitar.mg.gov.br
https://www.youtube.com/channel/UC0OlPPr2qs8cM9HyFAAYgTg

