
VISITA TÉCNICA DA BRIGADA MILITAR DO  RIO GRANDE 
DO SUL À POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

No período de 21 à 26 de novembro, os Alunos-Oficiais (Cadetes)
do Curso Superior de Polícia Militar da Brigada do Rio Grande do Sul,
comandados pela Capitã Clarissa Heck, vieram à Minas Gerais para
conhecer a Polícia Militar e os diversos portfólios de serviço. Além disso,
a visita teve a finalidade de participarem da Feira de Inovação
Tecnológica que aconteceu nos dias 24 e 25 na Academia de Polícia
Militar.

Registra-se que os discentes
foram recebidos pelo Cel PM
Eugênio Pascoal da Cunha
Valadares, Comandante da APM,
que deu boas vindas aos visitantes
e fez uma breve explanação a
respeito da história da Polícia
Militar de Minas Gerais e da
Academia de Polícia Militar, que
possui o mesmo status do
Departamento de Ensino da
Brigada do Rio Grande do Sul.



Os discentes tiveram uma instrução com o Cap PM Enézio Vieira,
Supervisor de Ensino da Escola de Formação de Oficiais, momento em que
foram explanadas informações sobre a metodologia de ensino instituída na
EFO. Ao final do dia, participaram ainda de um laboratório sobre sistema
integrado virtual de controle e consulta operacional juntamente comintegrado virtual de controle e consulta operacional juntamente com
Cadetes do CFO 2, coordenado pelo Cel PM Cláudio Márcio Pogianelo,
Diretor de Tecnologia e Sistemas.

Na manhã do dia 22, os
Alunos-Oficiais da Brigada Militar
participaram da solenidade matinal
realizada no pátio da APM, em
comemoração ao “Dia do Músico” e,
após tiveram uma apresentação no
Centro de Atividades Musicais
(CAM).



No Batalhão de Rondas
Ostensivas com Cães os Alunos-
Oficias tiveram palestra sobre a
estrutura da ROCCA e realizaram a

Foi realizada visita ao
Batalhão de Operações
Especiais (BOPE) onde os
discentes tiveram demonstração
das atividades executadas
naquela Unidade. Após,
participaram de uma palestra
referente à atuação e criação do
Batalhão de Choque.

estrutura da ROCCA e realizaram a
condução prática do cão de faro. No
local também receberam instrução o
GEPAR (Grupo Especializado de
Patrulhamento em Local de Alto
Risco), do 22º BPM, responsável por
operar, ostensiva e preventivamente,
em ambientes de aglomerados.

Os cadetes visitaram,
ainda, o Batalhão de Rondas
Táticas Metropolitanas
(ROTAM), local em que
receberam instrução sobre os
serviços executados na Unidade
e assistiram o tradicional
lançamento do turno de serviço.



Na quarta-feira, os discentes
deslocaram até a Cidade Administrativa,
em Belo Horizonte, para visitar o
Comando Geral da Instituição. Foram
recebidos pelo Cel PM Flávio Godinho,recebidos pelo Cel PM Flávio Godinho,
Diretor de Operações, e tiveram uma
instrução com o Ten Cel PM Breno,
Subdiretor de Operações acerca da
condução do serviço operacional pelo
nível estratégico da Instituição. Os Alunos-
Oficias visitaram também o Centro de
Operações Policiais Militares (COPOM),
onde conheceram a forma de trabalho
daquela Unidade, através de explanação
do Ten Cel PM Ricardo Gonçalves, Chefe
do COPOM.



No dia 24, os discentes conheceram a estrutura da Escola
de Formação de Oficiais, visitando as salas de aulas, a coordenação dos
cursos, o LGTO (Laboratório de Gestão do Turno Operacional) e o
laboratório de armamento para entenderem melhor sobre a formação dos
futuros Oficiais da PMMG. Posteriormente, os Alunos-Oficiais participaram
da Feira de Inovação Tecnológica que trouxe um breve histórico da
evolução das comunicações e das diversas tecnologias de monitoramento,
além de demonstrar as inovações e propostas de recursos operacionais
como câmeras, equipamentos, armamentos e veículos/viaturas.

Além da Instituição, a
comitiva da Brigada Militar do Rio
Grande do Sul foi conduzida para
conhecer um pouco da história de
Minas Gerais, visitando alguns
pontos turísticos na capital mineira.

Por fim, os discentes foram até
a cidade de Ouro Preto,
especialmente para visitar o Museu
dos Inconfidentes e a história do
Patrono das Polícias Militares do
Brasil, o Alferes Tiradentes.



A Aluna-Oficial Mariana Grimaldi manifestou que os discentes do
CSPM/23 encerraram a visita com sentimento de gratidão, pois se sentiram
muito bem recebidos e tiveram uma oportunidade ímpar de conhecer uma
Polícia Militar com 247 anos de existência e tradição, com vasta capacidade
técnica e operacional. A referida militar alegou ainda que a visita foi umatécnica e operacional. A referida militar alegou ainda que a visita foi uma
honra para ela, pois já foi Soldado 2ª Classe da PMMG e ficou ainda mais
lisonjeada com a excelência da gloriosa.

Registra-se que a comitiva da Brigada Militar do Rio Grande do Sul foi
recebida e conduzida pelos Oficiais da Escola de Formação de Oficiais, Cap
PM Alvim, Coordenador do CFO 2, e Ten PM Mota, Chefe de Curso, que
foram os responsáveis pelo acompanhamento dos visitantes durante toda a
estadia em Minas Gerais.
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