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SEGURANÇA PÚBLICA
MARCELO SANT’ANNA/ IMPRENSA-MG

Governo entrega mais 47 viaturas em Uberaba
Solenidade contou com a presença do prefeito Paulo Piau e secretários de Estado, além de deputados estaduais, prefeitos e lideranças militares da região

Dando sequência à segunda fase de entregas de viaturas pelo Estado, o governador Fernando
Pimentel repassou ontem, em Uberaba, Território Triângulo Sul, mais 47 veículos para o
policiamento da região. O Projeto de Locação de Veículos, que tem como meta incorporar 2.350
unidades à frota da Polícia Militar em 247 municípios, conta com investimento do Governo do
Estado a ordem de R$ 400 milhões. Além das viaturas, o governador citou a formação de 240
novos soldados da Polícia Militar da região e a adequação do prédio do batalhão local para dar
melhores condições de trabalho. “Tenho dito que os mineiros e as mineiras têm absoluta certeza
de que, aqui, não vão se repetir as cenas lamentáveis vividas em outros estados na área de
segurança, como Rio de Janeiro e Espírito Santo”, declarou Pimentel. (Página 3)

VEÍCULOS JÁ ENTREGUES NA SEGUNDA FASE
Local
RPM Nº Veículos
Ipatinga
12ª
40
Governador Valadares
8ª
61
Teófilo Otoni
15ª
30
Lavras
6ª
19
Pouso Alegre
17ª
30
Uberaba
5ª
49
TOTAL
229

EDUCAÇÃO

Novo portal vai
estimular processo de
ensino e aprendizagem
nas escolas

JUDICIÁRIO
CARLOS ALBERTO/ IMPRENSA-MG

A Secretaria de Estado de Educação (SEE)
acaba de lançar o portal Escola Interativa.
Totalmente gratuita e colaborativa, a
plataforma virtual busca dinamizar o processo
de ensino e aprendizagem, auxiliando no
planejamento e trabalho das competências,
habilidades e conteúdos curriculares da
Educação Básica nas diferentes áreas do
conhecimento. Realizado em parceria com o
Instituto Natura, Instituto Inspirare e Fundação
Telefônica/Vivo, o portal insere-se na proposta
de inovação tecnológica da SEE e garante o
direito à inclusão digital e à aprendizagem a
todos os estudantes mineiros. (Página 3)
Secretária Macaé Evaristo e professores “navegando” na nova plataforma virtual

Comarca de
João Pinheiro
se destaca ao
investir em
projetos sociais
O investimento em diversos projetos
sociais tem caracterizado a Comarca de
João Pinheiro de forma exemplar. Nos
últimos dois anos, ela destinou a dezenas
de entidades quase R$ 400 mil,
provenientes da aplicação de penas
pecuniárias e transações penais,
principalmente pelos Juizados Especiais.
Nesse período, foram publicados quatro
editais, e a escolha das instituições
considerou a relevância social do trabalho
desenvolvido por elas. (Página 4)

