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A Associação Central Única dos Militares Estaduais de Minas
Gerais, denominada de "CUME", é uma entidade
representativa de classe sem fins lucrativos, econômicos,
políticos ou partidários, de duração indeterminada. Embora o
nome seja dos militares, representamos o ciclo de segurança
pública: Polícia Militar, Bombeiro Militar, Polícia Civil, Polícia
Penal, Sistema Socioeducativo e Guarda Municipal, podendo
pertencer ao quadro social da CUME, todos servidores da
área de Segurança pública, somos classistas e primamos pelo
diálogo de forma a alcançar os objetivos em defesa dos
direitos de nossos associados.
Temos como Visão, construir uma entidade de Classe forte
com respeito aos valores esculpidos em nossa estrutura
estatutária, consagradas por três bases, sendo elas:

Representatividade
Visamos representar nossos associados de forma contínua e
eficaz junto aos poderes constituídos. Buscamos sempre
construir um canal de diálogo e trabalhamos convergência
rumo ao resultado

Segurança Jurídica
Buscamos proporcionar Segurança Jurídica compromissada
levando tranquilidade aos associados para o exercício da
função.Atendimento 24hs através de plantões, com a
intenção de dar suporte ao associado nos momentos de crise,
defesas administrativas e ajuizamento de ações nas diversas
áreas do Direito.

Social
Amparamos as bases familiares dos associados com várias
benefícios. Sendo eles Clubes, Pousadas e parcerias de
descontos em produtos e serviços.

Envie suas sugestões e elogios através
do nosso site www.cume.org.br. 

Sua opinião é muito importante para
que possamos sempre buscar novas
formas de melhorar sua experiência!

O QUE ACHOU DESTE CONTEÚDO?
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Wesley da Silva Soares, CATITU
Diretor Presidente da CUME

MENSAGEM DO PRESIDENTE

"Mais do que representar os interesses dos associados, acredito que a
Associação Central Única dos Militares Estaduais de Minas Gerais - CUME,
também é responsável por contribuir com o bem-estar de todos os
associados e dependentes.

Percebo hoje, a importância, a responsabilidade e o tamanho desta
Associação. Percebo que precisamos nos unir, estar juntos e
caminhar juntos. Estamos trabalhando com muita dedicação e
compromisso para entender o que podemos fazer por cada 
um de nossos associados, muito além do que já fazemos.

E ao mesmo tempo, não seremos coadjuvantes quando o
assunto for segurança pública.

É um novo momento, uma nova fase de uma associação que
representa hoje os anseios de um inquestionável quadro de
representantes do meio militar. A união das pessoas de bem
em torno de propósitos honestos e voltados ao bem comum
nos fortalecerá.

Em nossa gestão, iremos fortalecer esta tradição já vivenciada
nestes mais de 10 anos de história da Associação, atenta e
atuante no que diz respeito ao conhecimento das aspirações de
nossos associados. 

Nosso principal objetivo é engrandecer a CUME, valorizando as ações desenvolvidas por cada um de
nossos dedicados colegas. A minha expectativa é muito otimista, juntos, viver com mais qualidade de
vida, mais justa e próspera para todos, apesar de saber que esta será uma longa caminhada e de trilhas
difíceis. Mas, Graças a Deus, estou aqui, ocupando este cargo, com esta consciência. Mas seguirei na fé de
que cumpriremos nosso objetivo, pois tenho a certeza de que seguiremos de mãos dadas, já que nossos
objetivos são comuns, para a unidade e harmonia."
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HOMENAGEM AOS VETERANOS

No dia 27 de dezembro de 2021, a  CUME representada pelo Diretor Presidente Wesley "Catitu" e Diretora
de Comun. Organizacional Isabel, estiveram presentes no evento realizado para o descerramento de
duas placas nominais em Homenagem aos Veteranos que foram para a reserva nesta Cia e na gestão
atual do Ten Cel PM Itabirano, Comandante da 7º Cia Ind/Igarapé. 

Guerreiros e guerreiras que honrosamente cumpriram sua missão com louvor, dedicando suas vidas à
corporação e protegendo a sociedade.

Presidente da
CUME, Sub Ten

Wesley "Catitu", foi
agraciado com a

Medalha "A Guardiã
da Pedra Grande"

Veteranos
agraciados com

respectivos
certificados e

placas nominais



Dra. Mickaela Alves Macena Campos
Psicóloga Cĺínica, especializada em 

Abordagem Behaviorista
Consultas      (31)98708-8153

“O comportamento reforçado
positivamente é participação
ativa na vida livre de tédio e

depressão.” 
(Skinner, 1969, p.5)

NÃO SEJA VÍTIMA E NEM AUTOR

Saúde Mental
A Saúde Mental é uma parte integral da saúde
do ser humano, não há Saúde sem Saúde
Mental. Portanto, a saúde mental está
relacionada com a capacidade de utilizarmos
as nossas competências para gerir os desafios
do dia-a-dia nos diferentes contextos em que
vivemos, quando algo foge a isso é necessário
à busca por auxílio, para a visão
comportamental o indivíduo constrói seus
padrões de comportamento conforme os
estímulos que recebe do meio que o cerca. 

Nesse sentido, "a terapia comportamental tem
como princípio fundamental a ação sobre o
ambiente para a mudança dos
comportamentos". A Terapia é eficaz e pode
melhorar a qualidade de vida do paciente de
modo significativo, mas para isso é necessário a
disposição em melhorar seu quadro, para o
sucesso terapêutico.

UTILIDADE PÚBLICA

Lei Maria da Penha x Feminicídio
Os dois tratam de casos de violência contra a mulher,
apesar de serem distintas na legislação brasileira são
complementares, contudo, existe uma diferença entre
elas e cada uma com sua importância.

A Lei Maria da Penha foi criada em 2006 com a
finalidade de informar como as mulheres devem ser
tratadas para não serem vítimas de agressões e ou até
assassinadas. Ela cria medidas protetivas, com o
objetivo de manter o agressor afastado da vítima, bem
como ajudar no acolhimento para tirar a pessoa da
situação de violência que por ventura esteja vivendo.

Já a Lei do Feminicídio, trata assuntos onde a mulher é
assassinada e define uma pena maior do que nos casos
de homicídio.

JANEIRO BRANCO

Para que você mulher não seja vítima, não aceite a
violência em silêncio e procure seus direitos nas
medidas de proteção, pois você terá todo o amparo
legal a seu favor e saiba que agindo em tempo, o
Feminicídio poderá ser evitado. Denuncie através do
DISQUE 180, as agressões podem ser físicas ou
psicológicas.

Àquele homem que insiste em ser o autor, saiba que
num Feminicídio a pena é de 12 a 30 anos de prisão em
regime fechado e também que um simples
descumprimento de medida protetiva é crime com pena
de 3 meses a 2 anos de prisão.
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SUCESSO NO JURÍDICO

Na última semana, o jurídico da CUME obteve mais uma
vitória em prol de nossos associados, conquistando a
absolvição de nosso associado G.A.M., por insuficiência
de provas para a sua condenação.

A diretoria da CUME vem trabalhando para
proporcionar aos associados segurança jurídica com
qualidade e eficiência. Ações como esta, relembra a
importância de cada Agente pertencente a Segurança
Pública (Policial Militar, Bombeiro Militar, Policial Civil,
Policial Penal, Agente Sócioeducativo e  Guarda
Municipal), buscarem a associação, pois somente
assim terão a tranquilidade para trabalhar e poder
contar com uma segurança jurídica forte e eficaz.



“E não podemos esquecer,
quem é responsável por salvar
vidas, precisa ter sua própria

segurança.” 

Em seu pronunciamento, o Presidente da CUME
citou a importância da efetivação da Lei 23.869
de 2021, que visa garantir a isenção de Imposto
sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) na aquisição de armas de fogo, munições
e coletes à prova de balas aos servidores das
Forças de Segurança, inclusive aos
aposentados.

A CUME presente em audiência
pública sobre isenção de imposto
para aquisição de armas de fogo
O presidente da CUME, Sub Ten PM, Wesley
Catitu, esteve presente na audiência pública da
Comissão de Segurança Pública na ALMG,
realizada no dia 19 de outubro de 2021, onde foi
discutido a isenção de imposto para aquisição
de armas de fogo.

ESPAÇO DOS VETERANOS

Inauguração da
galeria de  
Ex-Comandantes do
1º BBM e Espaço dos
Veteranos

LEI 23.869 DE 2021

No dia 07 de janeiro de 2022, a CUME, representada
pela Diretora de Comunicação Organizacional e Mkt,
Sgt BM  Raquel Isabel, esteve presente no 1º Batalhão
de Bombeiros Militar de MG, sendo recebida pela Ten
Cel BM Stella Coeli Flori Maciel Nunes Vieira,
Comandante do Batalhão, onde no local ocorreu a
inauguração da galeria dos Ex-Comandantes do 1º
BBM, bem como o ESPAÇO DOS VETERANOS. 

"Com as perdas da
recomposição salarial,
essa efetivação irá
ajudar muitos, pois
perdemos o poder de
compra, e com a
efetivação desta lei, o
poder de compra
poderá retornar.
E não podemos esquecer, quem é responsável por
salvar vidas, precisa ter sua própria segurança".

Wesley da Silva Soares, CATITU
Diretor Presidente da CUME,

em seu pronunciamento na ALMG

Diretora de Comunicação
Organizacional e Mkt,  

Sgt BM Raquel Isabel
recebendo  o troféu

de agradecimento do 1ºBBM

COPE

125 Policiais Penais iniciam curso para
integrar o Comando de Operação
Especiais da Polícia Penal mineira

Cento e vinte e quatro policiais penais participam do
primeiro Curso de Operações Prisionais Especiais, o
COPEsp, que teve início nesta segunda-feira (03), no
Comando de Operações Especiais (COPE), em Belo
Horizonte. Cerca de 600 candidatos se inscreveram no
processo seletivo, que contou com diversas etapas e
elegeu, além de 123 homens, uma mulher para integrar
o treinamento. Aqueles que concluírem o curso estarão
aptos atuar no COPE, que é o grupamento especial
responsável por agir em ocorrências de alta
complexidade dentro das unidades prisionais do
estado, com o objetivo da manutenção da ordem.
 Os participantes do curso vão experimentar a atuação em situações críticas, com alto nível de estresse e

pressão emocional, condições climáticas adversas, por vezes em jornadas extensas de trabalho, com grandes
deslocamentos e tempo reduzido para recuperação e descanso, além da transposição de obstáculos, e
portando grande número de armamentos e equipamentos. O treinamento é fiel às condições enfrentadas
diariamente no trabalho do grupamento e seguirá metodologia aplicada nos principais cursos de operações
especiais do país. O objetivo é que o COPEsp seja uma referência entre os cursos deste padrão no país. No ano
passado três mil policiais penais e 500 agentes socioeducativos foram capacitados nos mais diversos cursos
para, por exemplo, controlar situações críticas do sistema prisional, como motins e subversões da ordem. E
dessa forma, a corporação se torna cada vez mais forte e eficaz para o apoio e proteção dos cidadãos.

Extraído de  www.depen.seguranca.mg.gov.br/, acesso em 03/01/2022
Assessoria de Comunicação/Sejusp
Texto: Matheus Arvelos
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Ações da Guarda Municipal garantem segurança preventiva e manutenção da
ordem

Oferecer à população de Belo Horizonte uma cidade segura,
onde seja possível transitar pelas ruas com tranquilidade, em
um ambiente onde as leis e as regras de utilização do espaço
público são respeitadas. Este é o objetivo da Guarda Civil
Municipal de Belo Horizonte (GMBH) que, desde 2017, mantém
três operações de destaque nas ruas da capital: a Viagem
Segura, a Sentinela e a Flanelinha. 

O balanço das três operações, referente ao período de janeiro
a novembro de 2021, destaca a importância do papel dos
agentes nas ruas. O saldo de apreensões de drogas e de
abordagens a pessoas em atitude suspeita, de prisões e de 

GUARDA MUNICIPAL: A GUARDIÃ DA CIDADE
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Extraído de  www.prefeitura.pbh.gov.br/noticias/acoes-da-guarda-municipal-
garantem-seguranca-preventiva-e-manutencao-da-ordem, acesso em 05/01/2022

Foto: Divulgação/PBH

registros de ocorrências evidencia a dedicação e esforço do efetivo. Os números não incluem as demais
autuações feitas pelos agentes durante o patrulhamento de rotina da capital.  

A Operação Viagem Segura, caracterizada por abordagens feitas pelos guardas municipais em linhas de
ônibus que transitam pelos corredores de maior fluxo, como as avenidas Antônio Carlos e Nossa Senhora do
Carmo, aponta que houve 2.710 embarques de agentes em coletivos municipais e outros 388 em ônibus
metropolitanos. Tais embarques resultaram em 993 abordagens a pessoas em atitude suspeita e em 15
veículos de passeio interceptados para averiguações. Setenta ocorrências foram registradas e 23 pessoas
conduzidas a delegacias da Polícia Civil. 

Por meio da Operação Sentinela, os guardas municipais atuam no policiamento de proximidade, circulando a
pé entre as pessoas, prestando informações variadas, evitando vandalismo e coibindo furtos e roubos a
transeuntes no hipercentro. As praças Sete, da Rodoviária e da Estação são os pontos principais de atenção e
tiveram 2.054 pessoas suspeitas abordadas, 1.290 visitas a comerciantes realizadas, 3.261 repasses de
orientações e dicas de autoproteção a populares, 61 ocorrências registradas e 21 pessoas presas. 

Para evitar extorsões a motoristas, a Operação Flanelinha atuou em 19 jogos de futebol e realizou 1.427
abordagens a suspeitos, culminando no registro de 13 ocorrências policiais, com 15 pessoas conduzidas a
delegacias. Houve nove abordagens a veículos. O saldo de apreensões foi de 49 pinos de cocaína, três buchas
de maconha e 52 pedras de crack. A lista incluiu ainda três facas, dois celulares e R$1.088,45 em dinheiro.

CURSO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL

Guardas municipais concluem curso de prevenção à violência doméstica e
sexual

Um grupo composto por 30 agentes da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte (GCMBH) concluiu, neste
mês de dezembro, o Curso de Mediação de Conflitos e Prevenção às Violências Doméstica e Sexual. A
qualificação foi fruto de uma parceria firmada pela Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção (SMSP)
com o Projeto para Elas, por Elas, por Eles, por Nós, do Programa de pós-graduação em Promoção da Saúde e
Prevenção da Violência da Escola de Medicina da UFMG.

O curso somou 40 horas/aula, abordando as múltiplas faces da violência contra a mulher a partir de dados
deste tipo específico de violência, apresentando bases teóricas explicativas da violência em geral e da
violência contra a mulher, com proposições de enfrentamento. O treinamento foi construído para capacitar 

Extraído de www.prefeitura.pbh.gov.br/noticias/guardas-municipais-concluem-
curso-de-prevencao-violencia-domestica-e-sexual, acesso em 05/01/2022



Adicione o número 
(31)98629-9180 em sua lista de
contatos para que receba diariamente
nossas novidades. 

Fique tranquilo! Nós não enviamos
spam! 

Receba as notícias e novidades 
direto no seu celular!

Adicione nossa número em sua agenda. 

Mantenha seus dados atualizados.

É importante manter os seus dados
sempre atualizados.

Informações como endereço, telefone e
e-mail, são essenciais para uma boa
comunicação!

Foto: GCMBH/Divulgação

os agentes da Guarda Municipal que atuam no Grupamento de Patrulha Escolar e para as guardas femininas
da Campanha de Combate à Importunação Sexual no Transporte Coletivo, sendo extensivo aos demais
envolvidos com a prevenção e combate à violência contra a mulher.

As discussões abordaram temas como as raízes culturais, históricas e sociais da violência contra a mulher; a
mediação de conflitos e prevenção à violência; leis como a Maria da Penha, do Feminicídio, entre outras que
tratam da questão da violência contra a mulher no Brasil. A metodologia adotada consistiu na exposição
dialogada, por meio de rodas de conversa e da problematização prática da teoria. E incluiu um seminário
sobre mediação de conflitos com profissionais e professores convidados.

O projeto desenvolvido em parceria com a UFMG busca
desenvolver a promoção da saúde da mulher e a
prevenção à violência de gênero nos territórios de alta
vulnerabilidade social e altos índices de violência,
como o L4, que envolve os bairros alto Vera Cruz,
Granja de Freitas e Taquaril, na região Leste da capital.
 
O Projeto para Elas, por Elas, por Eles, por Nós também
visa a articulação entre as redes locais e equipamentos
públicos como o CRAS (Centro de Referência em
Assistência Social), as Escolas Municipais, o Distrito

Projeto Para Elas

Sanitário, as Diretorias Regionais de Assistência Social e Educação, de forma a otimizar e integralizar seu
atendimento.
 
Entre suas principais ações está o desenvolvimento de rodas de conversas e oficinas de inclusão produtiva
com as mulheres do Território L4, de modo articulado com equipamentos públicos locais e com a sociedade
civil organizada, enquanto estratégia para possibilitar a geração de renda e o empoderamento social
econômico necessários para que elas possam romper com o ciclo da violência.
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Foto: Presidente da CUME, Diretores Regionais 
Sgt Bruno, PP Evaldo,  Blogueira Cris Neves

apresentando o Curso Preparatório aos Alunos
 

Ten Cel Flávio Santiago, 
@flaviosantiagocoach

 

EM BREVE

SÍTIO RECANTO DA CUME I

Em breve nossos associados terão  uma super
novidade na Cidade de Ribeirão das Neves.

O Sítio Recanto da CUME I, será um local onde os
associados poderão estar com os novos e velhos
amigos. Descansar ouvindo o canto dos pássaros e
em sintonia com a natureza, sentir paz e
tranquilidade para estar com sua família e com a
nossa família CUME.

MOMENTO DE REFLEXÃO

CURSO PREPARATÓRIO

A Regional da CUME em Ribeirão das Neves, 
 pensando em atender aos associados e
principalmente seus dependentes,  criou o Curso
Preparatório para Polícia Penal em setembro de
2021. 

Agora, com a prorrogação do certame, na última
semana, tivemos início do curso intensivo e uma
nova turma do preparatório. Esta iniciativa
favorece aos associados e dependentes da região
que para fazer um curso com qualidade, tinham
que deslocar a Belo Horizonte ou outras cidades
adjacentes para estudar.

Você me vê pelas esquinas.
Ouve muita coisa a meu respeito de quem não me
respeita.
Estou e sempre estarei ao lado do bem e da vida plena.
Sou mediadora de conflitos, não paro um segundo e só
respiro ventania. 
Não consigo me livrar das lágrimas de quem atendo
diariamente, mas com elas prossigo na dura arte do
bom combate. 
Vou além das minhas forças por gente que nunca vi.
Não espero reconhecimento. 
Percorro sertões, contorno montanhas, enfrento o frio,
a fome, a intolerância, o julgamento, o isolamento e
sequer um momento questiono a minha existência.
Deixo a minha família para cuidar da sua. 
Por vezes, os deixo órfãos, mas sigo meu juramento
independente do risco, da batalha ou da fornalha que
me colocarem. 
E no risco iminente você me vê pela frente sempre
pronta. 
Não aceito afronta, sobretudo de quem não se enxerga
nos espelhos. 
Sigo! E quando me falta coragem lembro daquela
imagem como se minha família fosse. 
Daí, ninguém me segura, pois serei a cura mesmo que
desconheça o diagnóstico. 
Você me encontrará nos seus pesadelos. 
- Quem são vocês? 
- O senhor foi levado pela enxurrada e caiu no rio. 
- Quem são vocês? 
- Calma, o senhor já está a salvo agora 
- Mas, quem são vocês? 
- Nós somos a Polícia Militar. 

Quem são vocês?
Por Tenente-Coronel 

Flavio Santiago | PMMG

Foto: PMMG
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A CUME participou de diversas tratativas ao longo
do ano de 2021 junto ao governo, TODAS sem êxito.
Sempre atendidos por secretários que se
mostraram apáticos, sem qualquer emoção aos
nossos apelos e indiferentes com a situação de
defasagem salarial da nossa tropa. 

Nosso Governador ignorou as Forças de Segurança
Pública, mesmo sendo considerada a melhor do
BRASIL. Ignorou as preocupações e anseios das
Associações, Sindicatos, Deputados e Comandos
das Instituições. Passou por cima do nosso
exemplo de resiliência, dos nossos esforços junto
da sociedade mineira, da nossa vida em risco e o
único braço forte que está salvando o povo
Mineiro, principalmente nesses últimos anos que
vem passando por diversas calamidades.
Nada disso sensibilizou este Governo...

O Governador ROMEU ZEMA ignorou o acordo assinado em
ATA, dando o verdadeiro CALOTE na Segurança Pública.
Pagou uma parcela que já foi consumida pela inflação,
ficou devendo mais duas parcelas de 12% cada, que
deveriam ter sidos pagas nos anos de 2021 e 2022. 
Iniciamos o ano de 2022 esperançosos, temos eleição
senhor Governador, estaremos a frente para garantir
nossos direitos constitucionais.

A CUME não medirá esforços para que nosso objetivo seja
alcançado.

Diretoria da CUME presente
em manifestação na Cidade Administrativa

Diretoria da CUME presente
em Audiência Pública na ALMG 

Diretoria da CUME presente
em manifestação na Cidade Administrativa
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Texto por Ten Josué Alves de Aragão
Diretor Secretário da CUME


