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243 anos da Polícia Militar de Minas Gerais 



 No dia 5 de junho foi realizada na Academia 

de Polícia (APM) a solenidade em comemoração ao 

Dia do Reformado. Militares da reserva, reformados 

e personalidades foram agraciados com a entrega 

das Medalhas Coronel Fulgêncio e Dever Cumpri-

do. A solenidade Dia do Reformado foi prestigiada 

pelo Comandante-Geral da PMMG, Coronel      

Helbert Figueiró de Lourdes, acompanhado do    

Coronel QOR Zeder Gonçalves do Patrocínio,    

Presidente da UMMG, e demais autoridades milita-

res, civis e familiares. 

 A primeira medalha, Coronel Fulgêncio, foi 

instituída para homenagear participantes da Revolu-

ção de 1932, bem como homens e mulheres de pro-

jeção e atuação colaborativa junto à União dos Mili-

tares de Minas Gerais (UMMG). Já a segunda, De-

ver Cumprido, destina-se a agraciar sócios da 

UMMG, que tenham prestado 30 anos de serviço na 

PMMG e completou outros 30 na reserva. 

 O Coronel Helbert destacou a importância 

deste evento para fortalecer valores que marcam a 

história da PMMG e também o reconhecimento aos 

serviços prestados pelos militares. “Esse momento 

de reconhecimento que a União dos Militares faz é 

sem dúvida, um reconhecimento que todos nós poli-

ciais queremos”, ressaltou. 

Solenidade do Dia do Reformado 
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 Música, dança, canto e aplausos do público, 

marcaram o início das comemorações do aniversá-

rio de 243 anos da Polícia Militar de Minas Gerais 

no dia 4 de junho, no Palácio das Artes, palco esco-

lhido para uma noite especial, o concerto da        

Orquestra Sinfônica da PMMG (OSPM). Stands e 

uniformes da Polícia Militar no foyer de entrada do 

teatro foram uma atração à parte para crianças e 

adultos que puderam conhecer um pouco mais do 

portfólio de serviços da corporação. 

 O vídeo institucional da corporação, do ano 

de 2018, foi apresentado ao público juntamente com 

o lema deste ano: 243 anos cultivando valores, para 

melhor proteger você. A OSPM realizou um concer-

to com um programa musical que teve desde 

Beethoven até temas de   séries de tv e filmes. O 

público ficou de pé para aplaudir momentos como a 

da execução de "Je Veu Vivre", de Charles Gounod, 

com a solista soprano Eliseth Gomes, bem como o 

tema do filme "Exodus", de Ernest Gold, com o Co-

ral Aleluia e Coral da Assembleia de Deus.  

 Com a responsabilidade de abrir as come-

morações do aniversário da PMMG, o regente titu-

lar da orquestra, Capitão Antônio Vicente Soares, 

disse se tratar de uma festa dupla, 243 anos da 

PMMG e 70 anos da OSPM. "Gostamos de dar uma 

equilibrada no repertório para o nosso público, que 

assistiu não só um concerto, mas também pode ver 

dança, canto erudito e o nosso lado poético e cívi-

co", disse o regente titular da orquestra.  

 A Orquestra Sinfônica da Polícia Militar de 

Minas Gerais é uma das mais antigas do Estado e a 

única orquestra sinfônica militar da América Latina. 

Desde sua criação, em 1948, e da sua primeira apre-

sentação, ocorrida em março de 1949, a OSPM é 

referência de cultura, tradição e entrega à música 

orquestral, sem nunca deixar de lado seu importante 

papel de transformação social e dedicação ao povo 

mineiro. 

Orquestra Sinfônica da PMMG realiza concerto e abre 
as comemorações dos 243 anos da corporação 

Regida pelo Maestro Capitão Lacerda a OSPM encantou 
o público no Grande Teatro do Palácio das Artes 

Os militares reformados condecorados prestaram a  
continência regulamentar à Bandeira Nacional 



 Criada por decreto em 1989, a Medalha   

Alferes Tiradentes é a mais alta comenda da Polícia 

Militar de Minas Gerais e objetiva reconhecer servi-

ços relevantes à corporação e à sociedade. Nesta 

edição 2018 foram 133 agraciados entre militares, 

personalidades e entidades. A comenda é uma reve-

rência ao protomártir da independência do Brasil e 

foi inspirada na significação histórica de Joaquim 

José da Silva Xavier, o Tiradentes, cujo valor e 

exemplo transcendem as fronteiras do tempo. 

 O Tenente Marco Antônio Santos Said, res-

ponsável pelo setor de comunicação do Batalhão de 

Polícia de Trânsito (BPTran) da PMMG, foi um dos 

agraciados e disse que sempre teve o sonho de rece-

ber a medalha. “Hoje esse sonho foi realizado, mi-

nha família está muito feliz e eu mais ainda por re-

ceber a medalha coroando 25 anos de trabalho dedi-

cado à Polícia Militar”, disse o Tenente. 

 Bastante emocionada, Valda de Abreu, mãe 

de Heley Batista, professora que morreu tentando 

salvar a vida de seus alunos na tragédia de Janaúba, 

recebeu a medalha in memorian e se dizia sem pala-

vras pra agradecer ao policiais e bombeiros milita-

res que foram companheiros lhe dando muita força 

e carinho. “A gente que é do interior não espera ter 

esse privilégio, porque a minha ferida estava aberta 

e cada demonstração de carinho ajuda a cicatrizar. 

Eu sei que ela foi uma heroína, mas autoridades co-

mo a PM valorizarem o que ela fez, eu nunca espe-

rava que ela fosse homenageada dessa maneira”, 

comentou dona Valda.  

Militares, personalidades e entidades recebem  
Medalha Alferes Tiradentes 
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 Foi realizada na manhã de 7 de junho, a   

solenidade de outorga da Medalha de Mérito Profis-

sional, no auditório JK, na Cidade Administrativa 

em Belo Horizonte. A cerimônia foi presidida pelo 

Comandante-Geral da PMMG, Coronel Helbert  

Figueiró de Lourdes, acompanhado das demais au-

toridades militares, além de familiares que prestigi-

aram os homenageados neste grande dia. 

 A medalha criada por força de lei, em 1970, 

tem como objetivo reconhecer os profissionais de 

conduta exemplar que se destacam no desempenho 

de suas atividades. De acordo com o Coronel Osval-

do de Souza Marques, Diretor de Recursos Huma-

nos da Polícia Militar e membro do Conselho da 

Medalha, a honraria é uma gratulação da Instituição 

a seus profissionais. “Essa medalha é um reconheci-

mento de todo esforço, dedicação e lealdade, são 

atos de bravura que esses militares mostraram nas 

ruas, nas unidades. Todos os homenageados nesta 

data são merecedores, seja pelo ato de bravura, pela 

conduta ou pela disciplina em sua conduta profissi-

onal”, concluiu. 

 O 2º Sargento Luis Pereira de Sousa, do 36º 

Batalhão, agraciado que fez parte dessa história 

construída com empenho e dedicação à profissão, 

diz que se sentiu honrado com a comenda. “É uma 

grande honra receber a Medalha de Mérito Profissi-

onal, pois ela é um reconhecimento de nosso profis-

sionalismo. Nós buscamos realizar nosso trabalho 

para sermos exemplo aos nossos colegas, seja na 

equipe de trabalho ou dentro da unidade”, explicou. 
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PMMG homenageia seus integrantes com Medalha 
de Mérito Profissional 

Autoridades, condecorados e demais convidados       
lotaram o auditório Juscelino Kubitschek  

legenda 
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Confira a programação dos eventos alusivos ao 
243º aniversário da PMMG em todo o Estado: 

Clique na imagem 

https://www.policiamilitar.mg.gov.br/portal-pm/portalinstitucional/conteudo.action?conteudo=6132&tipoConteudo=subP


OPERACIONAL 

Em 5 de junho, após receberem informações via 

CICOP de que um indivíduo estaria vendendo   

atestados médicos falsos no quarteirão fechado da 

Praça 7, no Centro de Belo Horizonte, militares da 

6ª Cia/1º BPM, inclusive do policiamento velado, 

prenderam duas pessoas e apreenderam os seguintes 

materiais: um notebook, quatro celulares e papéis 

diversos utilizados para falsificação de atestados 

médicos, certificados e documentações. 

1ª RPM 

No dia 8 de junho, militares da 146ª Cia/21º BPM  

em atendimento à uma ocorrência inicialmente de 

ameaça, na cidade de Cataguases, prenderam um 

autor de tráfico e apreenderam os seguintes materi-

ais: 182 pinos e 80 papelotes de cocaína; sete table-

tes e 11 barras grandes de maconha; 289 pedras, 

uma barra, 16 pedras de tamanhos variáveis e 12 

invólucros de crack; três balanças de precisão, 35 

munições diversas e dois cadernos de anotações. 

4ª RPM 

Na noite de 3 de junho, em Lagoa Santa, militares 

do GER da 3ª Cia PM Ind PE, com o apoio da 

ROCCA, apreenderam duas submetralhadoras, uma 

pistola calibre 9 mm, munições de diversos calibres, 

dois coletes balísticos e considerável quantidade de 

maconha, cocaína e crack.  

3ª RPM 

Em comemoração ao 243º aniversário da PMMG 

foi desencadeada uma operação conjunta com mili-

tares da 10ª Cia PM MAmb/BPM MAmb e do 15º 

BPM, nos municípios de Varjão de Minas, São 

Gonçalo do Abaeté e no distrito de Beira Rio, onde 

apreenderam os seguintes materiais: dois revólve-

res, duas espingardas, 55 munições diversas, um 

tablete de maconha, R$ 2.227,00, um simulacro de 

arma de fogo, uma carabina Springer, três animais 

silvestres abatidos, dois pássaros silvestres, duas 

redes de pesca e uma tarrafa. Foram lavradas multas 

de R$ 51.941,10 e nove pessoas foram presas. 

CPMAmb / 10ª RPM 
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2ª RPM 

CPE 

No dia 7 de junho, em Alfenas, militares do Bata-

lhão ROTAM prenderam um indivíduo e apreende-

ram uma submetralhadora, um revólver, 68 muni-

ções de diversos calibres, uma balança de precisão, 

R$ 372,00, diversas porções de drogas, materiais 

para dolagem e caderno de anotações do tráfico. 

Na madrugada de 9 de junho, guarnições GER do  

2º BPE e equipe da DInt realizaram operação nas 

cidades de Mateus Leme e Pirapora para interceptar 

um grande carregamento de drogas vindo do Para-

guai. Ao final eles apreenderam 2.266 tabletes de 

maconha pesando um total de 2 toneladas e meia, 

42 kg de Skank, um pistola calibre 380, três revól-

veres calibre 38, um revólver calibre .32, uma pisto-

la calibre 765, 35 munições de calibres diversos, R$ 

7.000,00, uma balança de precisão, um rádio comu-

nicador, dois coldres e dois aparelhos celulares. 

Seis pessoas foram conduzidas. 
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ATUALIZAÇÃO 

 As escoltas policiais devem ser precedidas 

de planejamento elaborado pela Seção de Planeja-

mento Operacional da RPM ou UEOp., de acordo 

com sua complexidade e tipo, por meio de ordens 

de serviço ou outros instrumentos, nos quais este-

jam presentes todos os aspectos que, direta ou indi-

retamente, venham contribuir para o sucesso da 

operação. 

 A Seção de Inteligência, correspondente ao 

nível da Seção de Planejamento envolvida, também 

deverá participar da elaboração do planejamento 

das escoltas, coletando e fornecendo informações 

oportunas para o desenvolvimento da atividade. 

 Os policiais encarregados da escolta deverão 

conhecer, detalhadamente, os itinerários a serem 

utilizados quando da execução da atividade. 

 O itinerário a ser escolhido, seja o principal 

ou alternativo, deverá preencher, de modo geral, 

alguns requisitos fundamentais: 

a) sempre que a situação permitir, deverá ser o mais 

curto ou de melhor fluidez de tráfego;  

b) deverá ser alternado com frequência, a fim de 

dificultar e neutralizar o planejamento e as ações 

de resgate; 

c) deve ser evitada a passagem por locais ermos, 

com características que facilitem emboscadas ou 

por aglomerados; 

d) dar conhecimento ao Serviço de Inteligência, nos 

casos em que seja necessário alterar o itinerário 

inicialmente planejado. 

Treinamento Policial 
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Pilotos do COMAVE realizam voo solo em encerramento 

de curso 

 No dia 25 de maio, pilotos-alunos do      

COMAVE realizaram o primeiro voo solo, este que 

 é uma das tradições da aviação para os alunos que 

se formam nos cursos iniciais de pilotagem. Entre-

gar a aeronave para o aluno que acaba de se formar, 

mais que uma prova da qualidade da instrução, é a 

confiança depositada em cada aluno. É a certeza de 

que o piloto formado está preparado para comandar 

a aeronave sozinho. 

 O voo solo foi a coroação do curso de Piloto 

Privado de Helicóptero (PPH) teve início no 2º se-

mestre de 2016. O PPH 2016 foi realizado por meio 

de concurso interno da PMMG e foi composto de 

várias etapas como treinamento teórico, provas na 

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e   

treinamento prático de voo em escola de aviação 

contratada.  

Planejamento de Escoltas Policiais 

Fonte: Caderno doutrinario 05 - Escoltas Policiais e Conduções Diversas 

Alunos do curso de Piloto Privado de Helicóptero que 
realizaram o voo solo 

TABELA DE COMPETÊNCIAS PARA O PLANEJAMENTO DE ESCOLTAS 



 O Colégio Tiradentes, unidade Uberaba, 

acredita na leitura como espaço de construção e  

reconstrução de conhecimentos, contribuindo na 

aprendizagem nos aspectos cognitivo, físico,  psico-

lógico, moral e social. Portanto foi desenvolvido 

pelas professoras da biblioteca um projeto que    

promove a contação de histórias, transmitindo     

conhecimentos e valores. 

 O objetivo deste projeto é incentivar o hábi-

to de ler e estimular a criatividade dos alunos,     

culminando na sistematização das produções pela 

leitura lúdica. Cada turma recebe uma maleta, que 

viaja semanalmente com uma criança e que vai 

acompanhada de alguns livros que deverão ser lidos 

com a família. 

 A meta é promover a aprendizagem, o     

desenvolvimento do vocabulário, diversificar o   

repertório de leitura e escrita, integrar família e es-

cola e despertar no aluno o interesse pela leitura de 

histórias clássicas, contos, reportagens, fábulas e 

outros gêneros textuais. 

Fonte: ACO - DEEAS 5  

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Saúde 
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Educação 

Leitura em Ação no CTPM Uberaba 

56º BPM cria programa pioneiro para os  
militares inativos  

 O comando do 56º BPM, buscando melhor 

atender aos seus militares, tem prestado assistência 

fraterna aos nossos heróis da “reserva altiva”,     

proporcionando a eles atendimento domiciliar, pro-

movido por uma equipe itinerante dos profissionais 

do Núcleo de assistência Integral à Saúde - NAIS.  

 O Programa de atendimento aos militares 

inativos do 56º BPM- PAMI foi criado após o plani-

lhamento de dados de todos os militares inativos da 

Unidade. Com o devido conhecimento sobre a real 

situação dos inativos, foram estabelecidos critérios 

para o atendimento.  

 As visitas domiciliares estão sendo realiza-

das pela equipe de saúde do NAIS, ocupando a roti-

na de “encargos móveis”, alcançando resultados 

altamente positivos, em relação a parte informativa, 

assistencial e também quanto a parte emocional.  

 O programa está em andamento e visa mos-

trar ao militar que está na inatividade o seu valor e a 

sua importância para a nossa instituição e contribuir 

com as famílias levando orientações sobre o cuida-

do com o idoso e dos direitos que todos os benefici-

ários possuem em relação ao IPSM. 

 A equipe composta pela 1º Ten Gilmara, o 

3º Sgt Ricardo e a Cb Roberta, tem desenvolvido a 

missão com afinco, obtendo retorno positivo, cari-

nho e respeito dos nossos inativos, cumprindo fiel-

mente seu objetivo de bem servir ao nosso público 

logístico, bem acolhendo e bem informando. A visita domiciliar vem como carro chefe do programa  



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 

Cb Alves do BPTran realiza parto dentro de carro 

“Gostaria de agradecer ao Tenente Alcântara e toda a sua equipe , em especial a Ticiane, 

pelo o empenho no maravilhoso trabalho que tem efetuado contra a criminalidade no Bairro 

Carlos Prates.” - Lucimara Leroy, Belo Horizonte 

Policial Militar em Destaque 
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 No dia 22 de maio, a Câmara Municipal de Taiobeiras concedeu uma Moção de Aplausos aos poli-

ciais militares da 2ª Cia PM Ind pela atuação em uma ocorrência de roubo/explosão de caixa eletrônico de 

uma agência bancária em Rio Pardo de Minas, ocorrida no 

mês de fevereiro do corrente ano. Na ocasião os policiais 

da 2ª Cia PM Ind, com apoio de militares da 11ª Cia Ind 

PE, do 50º BPM e do 3º BRAVE, prenderam a quadrilha 

de criminosos. 

 Dois dias após a prisão da quadrilha, policiais da 2ª 

Cia PM Ind apreenderam diversos fuzis. O presidente da 

Câmara Municipal ainda entregou uma placa ao Major 

Carlos de Freitas Francisco, Comandante da 2ª Cia PM Ind 

por ter destacado no comando da Unidade.  

Legislativo Municipal concede Moção de 
Aplausos para 2ª Cia PM Ind em Taiobeiras 

Militares da 2ª Cia PM Ind recebendo homenagem na 
Câmara Municipal de Taiobeiras 

 Na manhã de 16 de maio, o Cabo Wanderson Luiz Alves, lotado 

no BPTran, realizou o parto de uma senhora que seguia para o  hospital 

e pediu auxilio à equipe do militar no caminho. Inicialmente os milita-

res iriam abrir caminho para o carro onde a parturiente se encontrava 

chegar mais rápido ao hospital, porém, ao visualizar a situação dentro 

do carro, o Cb Alves notou que a criança já estava nascendo ali mesmo. 

 Ao deparar com a situação, o Cb Alves que relatou que tinha 

como sonho poder realizar um parto, se mostrou estar pronto para a 

missão e auxiliou o nascimento da criança seguindo orientações via te-

lefone de agentes do SAMU. O fato ocorreu na barragem da Pampulha, 

em Belo Horizonte, um mês depois de fato semelhante ter ocorrido na 

MG-010 com militares do BPMRv. 

Agradecimento do Cidadão 

Cb Alves com o bebê Miguel no colo 

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

