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Posse do novo Governador de Minas Gerais 

 No 1º dia do ano de 2019, o governador  

eleito em Minas Gerais, Romeu Zema, e seu vice, 

Paulo Brant, tomaram posse em Belo Horizonte. O 

primeiro ato solene foi na Assembleia Legislativa 

de Minas Gerais (ALMG). Ao chegar na Praça da 

Assembleia, antes de se dirigir ao plenário, Romeu 

Zema fez um pronunciamento à imprensa e disse 

que ele e seu vice aceitaram o desafio de gerir o  

Estado e, dentre outros compromissos, citou a rene-

gociação da dívida com a União e o pagamento do 

funcionalismo sem atraso como suas primeiras   

metas. 

 O governador e o vice passaram por uma ala 

composta pelos Dragões da Inconfidência, grupa-

mento de honra da Polícia Militar de Minas Gerais, 

e logo depois foram recebidos por uma comitiva de 

deputados e se encaminharam até o plenário, onde 

Romeu Zema e Paulo Brant foram saudados pela 

cúpula de aço de Cadetes da PMMG, em seguida 

houve a execução do Hino Nacional. Prestigiaram a 

reunião solene os oficiais designados pelo novo  

governador para as funções de Comandante-Geral, 

Subcomandante-Geral e Chefe do Gabinete Militar 

do Governador e Coordenador Estadual de Defesa 

Civil, respectivamente Coronel Giovanne Gomes da 

Silva, Coronel Marcelo Fernandes e Coronel    

Evandro Geraldo Ferreira Borges. 

 Militares dos Comandos de Policiamento da 

Capital e Policiamento Especializado, organizaram 

um esquema de segurança em todo perímetro próxi-

mo à Assembleia garantindo o acesso de diversas 

autoridades que participaram da cerimônia. Durante 

a solenidade, o governador eleito e seu vice entrega-

ram suas declarações de bens ao presidente da 

ALMG, deputado Adalclever Lopes, que conduziu 

os atos. Depois, foi firmado o compromisso consti-

tucional com leitura do termo de posse, assinado 

pelo novo governador e o vice, que foram declara-

dos empossados pelo presidente da ALMG. 

 Ao final da cerimônia, Romeu Zema e Paulo 

Brant deixaram o plenário e seguiram para a Cidade 

Administrativa, onde no hall do Palácio Tiradentes 

foi organizado o segundo ato solene, a cerimônia de 

Abertura da Gestão 2019-2022. O novo governador 

chegou escoltado por uma guarda do Regimento de 

Cavalaria Alferes Tiradentes, sob os acordes da 

Banda da PMMG. 

 Em seguida, Romeu Zema passou em revista 

à tropa formada pela Guarda de Honra dos Cadetes 

da Polícia Militar, sendo recebido pelo seu vice-

governador Paulo Brant e pelos Comandantes-

Gerais da PMMG e do Corpo de Bombeiros Militar, 

pelo Subcomandante-Geral da PMMG, pelo Chefe 

do Estado-Maior do CBMMG e pelo Chefe do    

Gabinete Militar do Governador. 

 O governador passou pela ala formada pelos 

Dragões da Inconfidência, foi cumprimentado por 

muitas autoridades presentes e seguiu para o palco 

onde fez mais um pronunciamento para cerca de 4 

mil convidados. Finalizando os atos solenes, Romeu 

Zema e Paulo Brant seguiram em direção à rampa 

do Palácio Tiradentes, simbolizando a ascensão dos 

mesmos aos postos máximos do Governo de Minas 

Gerais. 

Os Dragões da Inconfidência formaram uma ala para 
Romeu Zema e Paulo Brant 

http://www.youtube.com/tvpmmg
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Passagem de Comando do CPE 

 O Coronel Frederico Geraldo Ferreira assu-

miu, no dia 28 de dezembro de 2018,  o cargo de 

Comandante do Policiamento Especializado (CPE). 

A função até então era desempenhada pelo Coronel 

Giovanne Gomes da Silva, que assumirá o posto de 

Comandante-Geral da PMMG, em 2019. A soleni-

dade de transmissão de cargo aconteceu na Acade-

mia da Polícia Militar, em Belo Horizonte, e foi 

presidida pelo atual Comandante-Geral, Coronel 

Helbert Figueiró de Lourdes, e contou com a pre-

senças de várias autoridades militares e civis. 

 Para o Cel Frederico a nova função é motivo 

de orgulho: “Assumir o Comando do Policiamento 

Especializado é uma grande honra e satisfação para 

mim e agradeço ao Comando da PMMG o voto de 

confiança. À exceção dos três anos passados junto à 

Auditoria Setorial da Instituição, toda a minha car-

reira se desenvolveu em unidades pertencentes ao 

CPE, Comando fundamental para o bom desempe-

nho da Polícia Militar”, disse. 

 Seguindo a tradição, o Cel Helbert entregou 

uma moldura com a insígnia representativa do CPE 

ao Cel Giovanne, como forma de homenageá-lo  

pelo tempo que passou à frente do Comando de  

Policiamento Especializado. “A nossa carreira é  

feita de vários momentos e um dos mais felizes da 

minha vida foi como CPE. Saio com a sensação de 

dever cumprido e um sentimento de muita gratidão. 

A tropa do CPE faz parte da minha essência. Ela 

ombreou comigo cada missão de proteger o povo 

mineiro", destacou. 

 O Comando de Policiamento Especializado 

foi criado em 21 de junho de 2004. O CPE consti-

tui-se em uma UDI responsável pela coordenação, 

controle e emprego das forças especiais em todo o 

estado de Minas Gerais, destinadas a atuarem em 

caso de graves perturbações da ordem e em ocor-

rências que exijam emprego de técnicas especiais, 

sendo força de reação do Comando-Geral. 

 O CPE é composto pelo Batalhão de Rondas 

Táticas Metropolitanas (ROTAM), Batalhão de Po-

lícia de Choque, Batalhão de Operações Policiais 

Especiais (BOPE), Batalhão de Polícia de Guardas 

(BPGd), Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes 

(RCAT) e pela Companhia de Polícia Militar Inde-

pendente de Policiamento com Cães. 

 No dia 19 de dezembro foi realizado na 

CDL/BH o Encontro Empresarial - Especial Segu-

rança Pública, com policiais militares do Comando 

de Policiamento da Capital (CPC). O objetivo foi 

apresentar o relatório da redução criminal e ações 

da PM em Belo Horizonte no ano de 2018. 

 O presidente da CDL/BH, Bruno Falci, fez a 

abertura do evento e alertou sobre a importância 

dessa redução da criminalidade para a qualidade de 

vida da sociedade belo-horizontina e garantia da 

sensação de segurança, o que contribui para o ambi-

ente de negócios e valorização do comércio de rua. 

 O Comandante do Policiamento da Capital, 

Coronel Anderson de Oliveira, apresentou dados 

sobre a redução dos registros de crimes violentos. 

Somente em relação a roubos a estabelecimentos 

comerciais houve uma redução de 44,1%. O número 

de homicídios diminuiu 24,6% e o número de assal-

tos a ônibus diminuiu 37,1%. O Coronel Anderson 

pontuou que, em 2019, a estratégia do trabalho do 

CPC será dar continuidade na redução da criminali-

dade violenta e focar na redução de furtos e que, 

para isso, solicita o apoio dos lojistas e dos cidadãos 

em medidas de proteção, que serão divulgadas, para 

evitar os furtos. 

CPC participa de Encontro Empresarial na CDL 

Cel Anderson apresentou os resultados de 2018 

Militares das Unidades do CPE participaram da cerimônia 
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 Ocorreu no dia 21 de dezembro, na Escola 

de Formação de Sargentos (EFAS), a cerimônia de 

conclusão do Curso Especial de Formação de     

Sargentos - CEFS 2018. O curso teve duração de 

três meses, sendo uma parte presencial e outra a  

distância. A solenidade reuniu o Comandante-Geral 

da PMMG, Coronel Helbert  Figueiró de Lourdes, o 

Chefe do Gabinete Militar do Governador e         

Coordenador Estadual de Defesa Civil, Coronel 

Fernando Antônio Arantes, o Subcomandante-

Geral, Coronel André Agostinho Leão de Oliveira, 

além de outras autoridades militares, civis e familia-

res dos formandos. 

 O 3º Sgt Cássio Ferreira de Assis recebeu a 

medalha Capitão João Guimarães Rosa, honraria 

conferida ao discente classificado em primeiro lugar 

nos cursos da Polícia Militar. “Sem dúvidas, foi um 

período importante para aperfeiçoarmos nossos co-

nhecimentos, além de proporcionar um grau de pro-

fissionalismo muito maior do que tínhamos antes”, 

destacou o sargento recém-formado. 

 O paraninfo da turma foi o Capitão da reser-

va, Luiz Rodrigues Rosa, que fez um agradecimento 

especial aos afilhados pelo convite: “Estou há 26 

anos na reserva e ser lembrado para um momento 

tão importante deste é muito privilégio. Estou emo-

cionado. Peço a eles que continuem trabalhando 

com afinco para melhor servir a sociedade”.  

 De acordo com o Comandante-Geral da 

PMMG, Coronel Helbert Figueiró de Lourdes, além 

de possibilitar a ascensão na carreira policial mili-

tar, o curso oferece à PMMG um ganho incalculável 

de experiência prática nas ações de policiamento 

ostensivo. “A Polícia Militar nesta data reafirma seu 

compromisso de oferecer condições para que seus 

integrantes adquiram as competências necessárias 

ao cumprimento de nossa missão constitucional 

com excelência. Profissionais bem preparados cons-

tituem um ativo de grande valor, porque são capa-

zes de potencializar os resultados e a qualidade da 

prestação de feitos à sociedade”, destacou. 

Formatura do CEFS 2018 

 A Polícia da Militar de Minas Gerais, por 

meio da Diretoria de Educação Escolar e Assistên-

cia Social (DEEAS), realizou no dia 19 de dezem-

bro, em Belo Horizonte, solenidade cívico-militar 

de formatura de 588 alunos dos Colégios Tiradentes 

da PMMG da Região Metropolitana de Belo Hori-

zonte, que concluíram o 3º ano do Ensino Médio. 

Os formandos são oriundos das Unidades do CTPM 

de Belo Horizonte, Contagem, Betim e Vespasiano. 

A solenidade marcou o último ato dos alunos como 

discentes na Instituição. 

 É a primeira vez que ocorre uma formatura 

conjunta com tantas unidade do Colégio Tiradentes, 

a cerimônia aconteceu no pátio da APM e contou as 

presenças do Subcomandante-Geral da Polícia Mili-

tar, Coronel André Agostinho Leão de Oliveira, pa-

raninfo dos formandos, além de outras autoridades 

militares e familiares dos formandos. 

 Um dos momentos marcantes para os for-

mandos foi a colocação pelas madrinhas e padri-

nhos dos botons de formatura nos alunos, coroando 

o êxito alcançado durante o período escolar. Na 

oportunidade, o Diretor de Educação Escolar e    

Assistência Social, Coronel Alfredo José Alves   

Veloso, fez um agradecimento especial aos pais, à 

equipe que contribuiu para a formação dos alunos e 

ao Comando da Instituição pelo apoio. 

 Durante a solenidade, a aluna Rebecca Al-

ves Oliveira Castro, do Colégio Tiradentes de Patos 

de Minas, recebeu a faixa de embaixadora do Pro-

grama Educacional de Resistência às Drogas 

(Proerd) para o próximo biênio. Ela participará de 

reuniões nos Estados Unidos com jovens de outros 

países participantes do programa. 

Formatura de 588 alunos do Colégio Tiradentes 

Momento em que os formandos receberam as divisas de 

3º Sargento de seus padrinhos 

Os alunos ficaram em forma como tropa durante a solenidade 
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19ª RPM 

No dia 19 de dezembro, em Belo Horizonte, milita-

res da 228ª Cia TM/49º BPM realizaram a prisão de 

dois autores de roubo a uma transportadora e recu-

peraram o veículo com toda mercadoria, além de 

apreender um revólver calibre .38 e um bloqueador 

de rastreador utilizados na ação criminosa. 

1ª RPM 

Na manhã de 22 de dezembro, no município de São 

João da Ponte, militares da 13ª Cia PM Ind, realiza-

ram a prisão de três homens e apreensão de um me-

nor, por tráfico de drogas, também foram apreendi-

dos 11 buchas, um cigarro pronto para venda e duas 

porções de maconha, 11 papelotes de cocaína, 41 

pedras e três porções de crack, um dechavador, dois 

telefones celulares e R$ 63,00 em dinheiro trocado. 

3ª RPM 

Em 23 de novembro, as guarnições do 1º Pel/ 5ª Cia 

PM MAmb, de Uberaba, durante o patrulhamento 

florestal abordaram um caminhão plataforma guin-

cho e lograram êxito na apreensão de 1,5 toneladas 

de maconha, sendo que parte da droga estava no 

veículo e o restante em outra localidade apontada 

pelos autores. A ação que contou com apoio de mi-

litares do 4º BPM também teve a apreensão de três 

veículos e a prisão de cinco indivíduos. 

CPMAmb 
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2ª RPM 

No dia 28 de dezembro, em Pedro Leopoldo, milita-

res da 11ª Cia PM Ind,  cumpriram mandado de bus-

ca e apreensão e encontraram os seguintes materiais: 

um revólver calibre .38 com seis munições, uma 

balança de precisão, três buchas de maconha, dois 

rádios comunicadores e R$ 1346,00 em dinheiro, 

dois autores foram presos. 

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

BPM, em averiguação de denúncia e com apoio da 

ROCCA, realizaram uma operação no bairro São 

Benedito, em Santa Luzia, na qual foram apreendi-

dos 50 pinos de cocaína, três balanças de precisão, 

quatro barras e 22  tabletes de maconha, uma pistola 

calibre .9mm com três munições, material para em-

balo de drogas, uma mira laser e nove munições in-

tactas de calibre .12. Foi preso um indivíduo. 

No dia 10 de dezembro, militares da 131ª Cia/18º 

BPM realizavam patrulhamento pelo bairro Novo 

Progresso, em Contagem, e procederam a aborda-

gem de três mulheres e apreenderam 14 notas de 

R$100,00 aparentemente falsas, além de R$139,00 

e três bolsas. 

11ª RPM 
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ATUALIZAÇÃO 

 Em caso de acidente envolvendo veículos 

que transportem produtos perigosos, o policial mili-

tar rodoviário deve identificar, à distância, por meio 

dos painéis de segurança e rótulos de risco, o produ-

to que está sendo transportado e verificar os riscos 

iminentes, aproximando-se do local somente quan-

do tiver certeza de que pode fazê-lo com segurança. 

 Além da avaliação da situação, o policial 

militar deve impedir que outras pessoas se aproxi-

mem do local de abordagem ou intervenção, se ne-

cessário, interditando o trânsito para melhor ser fei-

to o estudo da situação. Devem ser adotadas, ainda, 

as seguintes medidas: sinalizar o local do acidente; 

aproximar-se do local sempre com vento pelas cos-

tas; evitar a inalação de gases, fumaça ou vapores, 

mesmo que não haja sinalização de produtos perigo-

sos; não pisar ou tocar em qualquer material derra-

mado ou que esteja em embalagens ou partes do ve-

ículo que possam estar contaminadas; considerar 

sempre que, mesmo quando inodoros (sem cheiro), 

os gases ou vapores podem ser nocivos; evitar a 

produção de qualquer tipo de centelha, inclusive por 

acionamento e funcionamento do motor do veículo; 

examinar, se possível, as informações contidas nas 

instruções escritas na ficha de emergência e envelo-

pe, obedecendo-as com a máxima urgência; contatar 

as autoridades que possam contribuir na solução do 

problema, solicitando o comparecimento de pessoal 

especializado disponível (Defesa Civil, Corpo de 

Bombeiros, órgãos do meio ambiente), informando: 

o número ONU ou o nome do produto, a extensão e 

o local da ocorrência, o nome do expedidor e o no-

me do fabricante do produto; providenciar, se não 

houver riscos, a remoção do veículo para local segu-

ro e não contraindicado nas instruções. 

 Na impossibilidade de acesso a qualquer in-

formação sobre o produto, por meio das instruções 

escritas, o policial militar rodoviário deve isolar a 

área em todas as direções. Dispondo de pessoal es-

pecializado, o responsável pela fiscalização do ma-

terial transportado ou do veículo não deve tentar 

solucionar a ocorrência sozinho. 

Treinamento Policial 
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CTP realiza Curso de Armamento e Tiro 

 O segundo Curso de Armamento e Tiro de 

2018 (CAT II – 2018), foi realizado pelo Centro de 

Treinamento Policial com carga-horária total de 224 

horas/aula divididas em cinco semanas, de 13 de 

novembro a 14 de dezembro, na APM. Com o obje-

tivo de formar novos instrutores de tiro, referências 

em armamento e equipamento policial, bem como 

instrumentos de menor potencial ofensivo e proce-

dimentos técnicos envolvendo armamento, o curso 

contou com a colaboração de várias das principais 

autoridades do tema na Polícia Militar. 

 No total, foram disponibilizadas 35 vagas 

para a turma, das quais 30 foram distribuídas visan-

do atender às demandas da PMMG, de acordo com 

diagnóstico realizado pelo CTP, contemplando as 

UDIs com maior carência face ao efetivo atendido e 

demanda. E, visando o estabelecimento e manuten-

ção de laços que favoreçam o intercâmbio cultural e 

profissional entre outras instituições, foi ofertada 

uma ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas     

Gerais (CBMMG), um à Polícia Militar do Estado 

de São Paulo (PMESP), um à Polícia Militar do  

Tocantins (PMTO) e duas vagas aos Carabineros do 

Chile, representados por militares do Grupo de Ope-

rações Policiais Especiais – GOPE.  

Procedimentos no atendimento de acidentes com   
veículos que transportem produtos perigosos 

Fonte: Caderno Doutrinário 06 - Trânsito Urbano e     
Rodoviário 

Todos os discentes concluíram o curso e retornaram a suas 
unidades como professores de tiro 



 Aconteceu no CTPM - unidade Curvelo, o 

primeiro “Desafio Tiradentes” com o objetivo de 

promover e diminuir o custeio do Colégio através 

de ideias sustentáveis. Os trabalhos dos alunos    

foram expostos para a comunidade escolar e convi-

dados no dia 24 de novembro de 2018.  A finalidade 

foi criar práticas que possam continuar sendo     

aplicadas e que possibilitem o CTPM se tornar cada 

vez mais ecologicamente e economicamente autos-

sustentável. 

 As turmas do 1º ao 5º ano apresentaram 

“Horta orgânica e Compostagem”, a  do  6 º ano 

apresentou “Compostagem”, a do  7º ano 

“Economia de papel e reflorestamento”, a do 8º ano 

“Apresentação do processo de captação de energia 

solar como forma alternativa de energia limpa” e 

um  “Jardim suspenso”,  a do 9º ano 01 “Irrigação 

por gotejamento”, a do 9º ano 02 “Irrigação automá-

tica sustentável com captação de água da chuva para 

o jardim”, a do 1º ano Ensino Médio “Produção de 

sabão líquido, detergente e sabão em barra a partir 

do óleo que seria descartado após o uso” e a turma 

do  2º ano Ensino Médio “Captação de água”. 

 Todos os projetos foram avaliados por três 

profissionais da educação e um técnico da área, 

através de representantes da EMATER, VALLOU-

REC, CEMIG, CEFET, FACIC e um Engenheiro 

químico. 

 Os convidados, perceberam que é possível 

viver melhor, através de práticas que gerem menos 

impactos ao meio ambiente. Tudo isso aliado à real 

necessidade de tornar a instituição mais sustentável 

e, consequentemente, mais econômica. Além de  

incentivar práticas ambientalmente equilibradas, 

sustentáveis e saudáveis. 
Fonte: CTPM Curvelo  
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Educação 

Desafio Tiradentes - unidade Curvelo 

Cigarro Eletrônico provoca dependência?  

  O dispositivo tem nicotina, portanto, provo-

ca dependência, além de possuir outras substâncias 

reconhecidamente cancerígenas. O produto aumenta 

as chances de infarto agudo do miocárdio, derrame 

(AVC), doenças respiratórias e pulmonares. A    

forma como o cigarro eletrônico vem sendo divul-

gado é problemática, pois leva as pessoas a acredi-

tarem que o produto é menos nocivo que o cigarro 

convencional.  

__________________________________________ 

 O NAIS da 19ª RPM possui atendimento de Pneu-

mologia e a PMMG disponibiliza o Programa de 

Cessação do Tabagismo. Agende sua consulta.  

Fonte: NAIS da 19ª RPM 



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. 

 

Participe do Cinco Ponto Cinco!  

Críticas e sugestões: PA “Cinco Ponto Cinco” 

Expediente 

Diretoria de Comunicação Organizacional da PMMG. 

Seção de Comunicação Interna - DCO 1 

Jornal Eletrônico Cinco Ponto Cinco. 

Jornalista/Diagramação: Cb Renato Carvalho 

Fotos: Arquivos das UDI e UEOp. 

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

Belo Horizonte - MG. Tel.: (31) 3915-7719 / 7721 

ESPAÇO DO LEITOR 

“Quero agradecer o profissionalismo da Sgt Alessandra e do Cb Saulo, militares do          

17° Batalhão. Esses militares realizam seu trabalho com muita presteza seu atendimento é 

espetacular. Eles sempre patrulham a área comercial do bairro Brasil, entram nas lojas  

conversam com os comerciantes, são atenciosos. A Sgt Alessandra inclusive passou seu  

telefone particular para qualquer eventualidade. Obrigado, precisamos de policiais assim, 

próximos da comunidade, atenciosos, prestativos.” - Murilo Marques Rodrigues, Uberlândia 

Policial Militar em Destaque 
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Sgt Chagas da Auditoria Setorial se encontra 
em Missão da ONU no continente Africano 

 Em dezembro de 2015, mais de 1.66 milhões de Sul Sudaneses foram deslocados de seus locais de 

moradia buscando refúgio, devido  um conflito ainda em andamento. Mais de 190 mil civis foram recebi-

dos nas bases da missão das Nações Unidas no Sudão do Sul – UNMISS, designadas como “campos de 

proteção de civis”  por causa do medo do retorno aos lares devido à potencial violência. Com o objetivo de 

combater essas ameaças contra a população refugiada, a Organização das Nações Unidas - ONU, entre ou-

tras incontáveis medidas, emprega a United Nation Police - UNPOL, composta por policiais de todo o 

mundo. Para compor o efetivo da UNPOL, o policial deve ser voluntário, ser aprovado no teste de fluência 

em inglês, além dos testes de direção, tiro e exames médicos. 

 No dia 10 de novembro de 2018, a PMMG enviou o 2º Sgt Robson Luiz das Chagas, pertencente a 

Auditoria Setorial, para compor os quadros da UNPOL. Após o treina-

mento inicial em Entebe, na Uganda, e em Juba, capital do Sudão do 

Sul, o militar mineiro foi enviado para Bentiu, cidade localizada no esta-

do Unity, fronteira com o Sudão. 

 O Sargento Chagas ocupa o cargo de Police Advisor na estrutura 

da UNPOL, nesse sentido, suas atividades incluem o suporte para o   

robusto controle de acesso aos campos de proteção de civis, o patrulha-

mento dentro das bases, participação em operações de busca e apreen-

são, desenvolvimento e implementação das estratégias de polícia comu-

nitária, incluindo prevenção criminal e solução de problemas, coleta e 

relatório de informações relacionadas à segurança através da interação 

entre líderes comunitários, atendimento das ocorrências dentro dos  

campos e suporte na distribuição de ajuda humanitária, provendo o   

controle da ordem pública. A missão tem duração de um ano. 

Agradecimento do Cidadão 

2º Sgt Chagas integrante da UNPOL 

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

