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SEGURANÇA PÚBLICA

Peça teatral ensina crianças
sobre a importância do serviço
de emergência policial 190

Amiguinhos do 190. Este é o nome da peça teatral que a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) vai
retomar, todas as segundas-feiras, às 8h30, na Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa, em Belo
Horizonte. A ação tem como principal objetivo utilizar a educação e a arte para conscientizar as
crianças sobre a importância do serviço de emergência policial (190) e as consequências do trote e da
mentira. Além da programação fixa, também estão previstas apresentações em praças (ao ar livre),
instituições que atendem o público infantil e, ainda, nas escolas da Região Metropolitana de Belo
Horizonte (RMBH), em apoio ao Carro Biblioteca, projeto que leva leitura e informação a quem está
distante do centro da Capital. (Página 3)
DIVULGAÇÃO/PMMG

O conteúdo artístico orienta o público infantil, com interatividade, também sobre as consequências da mentira
e do trote na vida das pessoas
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A mineira Maria Laura competirá no tênis
de mesa, modalidade pela qual é
bicampeã das Paralimpíadas Escolares

Minas leva 14
atletas para
defender o Brasil no
Parapan de Jovens
O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) divulgou,
recentemente, a convocação oficial para a quarta
edição dos Jogos Parapan-Americanos de Jovens,
que será realizada entre 20 e 25 de março, em
São Paulo (SP). A lista é composta por 174 atletas,
dos quais 14 são de Minas Gerais – o quarto
estado com maior número de representantes na
delegação brasileira. Além dos esportistas, quatro
técnicos que trabalham em equipes mineiras
também estarão no evento, que conta com 12
modalidades: atletismo, basquete em cadeira de
rodas, bocha, futebol de 5, futebol de 7, goalball,
halterofilismo, judô, natação, tênis de mesa, tênis
em cadeira de rodas e vôlei sentado. (Página 3)

EXECUTIVO

Fernando Pimentel entrega
ônibus escolares e
ambulâncias em Timóteo

O governador Fernando Pimentel entregou, na sexta-feira (17), em Timóteo,
no Território Vale do Aço, 61 ônibus escolares, a 50 municípios, e 74
ambulâncias para 67 cidades. Pimentel ressaltou seu apoio incondicional aos
prefeitos e afirmou que, apesar das dificuldades financeiras, Minas Gerais
está conseguindo avançar nas políticas públicas. “Quero dizer, aos prefeitos e
prefeitas que estão aqui, que contem sempre com o apoio do Governo do
Estado. Não vamos conseguir resolver tudo, porque estamos com muitas
dificuldades também, mas não faltará a vocês, nunca, o nosso decidido apoio
naquilo que for possível resolver”, salientou.
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