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O Boletim Informativo tem como objetivo divulgar as 

principais operações, ações e eventos mensais no 

âmbito do 14º Departamento de Polícia Civil. 

Localizado no centro de Minas Gerais, na cidade de 

Curvelo, o 14º Departamento, chefiado pelo Delegado 

Geral de Polícia, André Pelli, engloba a 1ª Delegacia 

Regional/Curvelo, a 2ª Delegacia Regional/Capelinha, 

a 3ª Delegacia Regional/Diamantina, a 5ª Delegacia 

Regional/Pirapora e o Núcleo Correcional. 



ESTATÍSTICA DE PRODUTIVIDADE DO 14º DEPARTAMENTO REFERENTE AO 
MÊS DE JULHO/2021



                            dos Policiais Civis do 14º DepPC

Foram vacinados com a primeira dose 340 servidores do quadro da Polícia Civil no âmbito do 14º Departamento, equivalente a 

aproximadamente 99,4% dos servidores, e 168 servidores já tomaram a 2ª dose da vacina, equivalente a 47,87%. Estão excluídos os 

servidores que optaram em não tomar a vacina.

14º DEPPC 1ª DRPC/CURVELO 1ª DRPC/CAPELINHA 1ª DRPC/DIAMANTINA 1ª DRPC/PIRAPORA
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14º Departamento de Polícia Civil

No dia 13 de julho, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve 

reunida com o Governador Romeu Zema na Cidade 

Administrativa. O Delegado Geral André Pelli representou o 14º 

Departamento. 

O chefe de Estado discorreu sobre os desafios da administração 

pública, apresentou resultados do governo, bem como teve a 

oportunidade de ouvir sobre as propostas de melhorias para a 

PCMG.



14º Departamento de Polícia Civil

Dos dias 12 a 14 de julho, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), 

através do Chefe de Polícia Joaquim Francisco realizou reunião 

com o Conselho Superior e os Chefes de Departamento em Belo 

Horizonte.

Durante três dias de trabalhos, foram abordados temas voltados à 

gestão da segurança pública, projetos da instituição e aspectos da 

modernização, com o objetivo de aprimorar a segurança pública 

no Estado de Minas Gerais.



14º Departamento de Polícia Civil

No dia 16 de julho, o Chefe do 14º Departamento de Polícia Civil, 

Delegado Geral André Pelli, acompanhou a visita oficial do Chefe da 

PCMG, Delegado Geral Joaquim Francisco Neto e Silva, e do Secretário 

de Segurança Pública, Rogério Greco, à cidade de Conceição do Mato 

Dentro, que pertence ao 14ºDepPC. 

Estiveram presentes nas instalações das forças de segurança da 

cidade, na Prefeitura Municipal e na mineradora Anglo American 

Brasil. 

A visita faz parte de uma importante missão para planejar avanços 

para a segurança na região.



14º Departamento de Polícia Civil

No dia 16 de julho, o Chefe do 14º Departamento, Delegado 

Geral André Pelli , e o Investigador de Polícia Leandro Alves 

Santos fazem uma visita à nova sede da Delegacia em Serro. 

O chefe foi recepcionado pelos Policiais Civis da Unidade. A 

Delegacia em Serro pertence à 3ª Delegacia Regional em 

Diamantina que compõe o departamento.  



14º Departamento de Polícia Civil

FORÇAS DE SEGURANÇA 
DISTRIBUEM DOAÇÕES 

ARRECADADAS EM CURVELO



No dia 21 de julho, a Polícia Civil de Minas Gerais, através do 14º 

Departamento de Polícia Civil, em parceria com a Polícia Militar, Polícia 

Penal e Corpo de Bombeiros, com apoio da Prefeitura Municipal e Câmara 

de Dirigente Lojistas - CDL da cidade, distribuíram as doações arrecadadas 

durante a Campanha do Agasalho 2021 - “O Amor é mais forte que o Frio. 

Aqueça seu coração e o do próximo”, ao CRAS da Prefeitura de Curvelo. 

A campanha teve início no dia 28 do último mês e possibilitou que 

famílias em situação de vulnerabilidade e assistidos do Acolhimento 

Institucional Bem Querer (Abrigo) recebessem diversas cestas básicas, 

calçados, cobertores, roupas de cama e banho, cortina, produtos de 

higiene, roupas e fraldas tanto geriátricas quanto infantis.



Canal Oficial da PCMG 
https://www.youtube.com/watch?v=dUQtKHixIhA

MG Inter TV 1ª Edição - Grande Minas
https://globoplay.globo.com/v/9709109/?s=0s



14º Departamento de Polícia Civil

No dia 27 de julho, o Chefe do 14º Departamento de Polícia Civil, Delegado 

Geral André Pelli, realiza  reunião gerencial de nivelamento de informações 

com os Delegados Regionais e Inspetores da área do departamento na sede 

da CDL em Curvelo. 

Estavam presentes  os delegados regionais de Curvelo, Alexandre Viana 

Correa; de Capelinha, Felipe Pontual Meira Rosa; de Diamantina, Carlos 

Eduardo Santos Rodrigues; e de Pirapora, Diego Casemiro da Silva; além dos 

inspetores de cada Regional, de Curvelo o Fred Marlus Danezzi e o 

Subinspetor Ângelo Eduardo César Laert; de Capelinha o José Maria 

Monteiro Godinho; de Diamantina o André Antonini Alves Ferreira; de 

Pirapora o Leonardo Prates, representando Jairo Soares Felício, e o Inspetor 

do 14º Departamento, Leandro Alves Santos.



14º Departamento de Polícia Civil

POLÍCIA CIVIL RECEPCIONA NOVOS 
DELEGADOS E ESCRIVÃES DE 

POLÍCIA



No dia 27 de julho, o Chefe do 14º Departamento de Polícia Civil, 

Delegado Geral André Pelli, e a equipe do departamento receberam os 

novos delegados e escrivães, recém-empossados e formados na 

Acadepol, que foram designados para assumir as funções na unidade 

policial. 

Ao todo, foram destinados 13 (treze) policiais civis para desempenhar 

os trabalhos de apuração e repressão à criminalidade. São 07 (sete) 

delegados, que irão atender às delegacias em Minas Novas, Turmalina, 

Itamarandiba, Corinto, Curvelo, Pirapora e Buritizeiro, e 06 (seis) 

escrivães, destinados às delegacias em Itamarandiba, Minas Novas, 

Água Boa, Diamantina, Várzea da Palma e Capelinha.

Na oportunidade, o chefe de Departamento parabenizou os 

delegados e escrivães de polícia, desejando a todos boas-vindas e 

ressaltando a importância do comprometimento, dedicação, 

interesse, respeito e, sobretudo, responsabilidade com o trabalho e 

com o cidadão mineiro. “Coloco o Departamento sempre à 

disposição de todos”, ressaltou Dr André Pelli.

Os Delegados e Inspetores de cada Regional também estavam 

presentes para recepcionar os novos colegas e expressaram a 

expectativa de que todos cheguem motivados e dispostos a 

trabalharem empenhados em prol da segurança pública.



14º Departamento de Polícia Civil

No dia 30 de julho, o Chefe do 14º Departamento 

de Polícia Civil, Delegado Geral André Pelli, foi 

convidado a compor a mesa de honra na solenidade 

em que se comemora o Dia do Policial Penal de 

Minas Gerais. 

A cerimônia aconteceu na Câmara Municipal em 

Curvelo.



14º Departamento de Polícia Civil

No dia 30 de julho, o Chefe do 14º Departamento de 

Polícia Civil, Delegado Geral André Pelli, foi convidado a 

compor o palanque na solenidade de formatura dos 

discentes do Curso de Formação de Soldados da PMMG, 

que foi realizado na Cidade de Diamantina. 

O Inspetor do 14º Departamento de Polícia Civil, Leandro 

Alves Santos, e a Delegada Titular da DEAM da Regional 

em Diamantina, Kíria Sila Orlandi, também estavam 

presentes.



Ações da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil/Curvelo



1ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Curvelo

POLÍCIA CIVIL CUMPRE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO, BLOQUEIA CONTAS BANCÁRIAS E EFETUA PRISÃO DE DEZ SUSPEITOS DE 
UMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA NO TRÁFICO DE DROGAS

No dia 23 de julho, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), através da 

Delegacia Regional em Curvelo, prendeu 10 (dez) suspeitos de integrarem 

uma organização criminosa especializada no tráfico de drogas, em 

Curvelo. Ainda, foram cumpridos 08 (oito) mandados de busca e 

apreensão e bloqueadas 04 (quatro) contas bancárias. 

As investigações duraram cerca de seis meses e, segundo apurado, os 

suspeitos concentravam a atuação no bairro Bom Jesus, em Curvelo, e 

em Sete Lagoas, cidade que também foi alvo da operação, onde suspeitos 

agiam  no  fornecimento de drogas e lavagem de dinheiro. 

O grupo era composto por familiares do líder da organização criminosa, 

dentre filhos sobrinhos e a própria mãe dele. Levantamentos indicam que o 

líder recrutava adolescentes, emitia ordens de distribuição de drogas e 

pagamento de fornecedores e ainda mandava os jovens executarem 

desafetos, com o uso de extrema violência, inclusive com uso de armas de 

fogo. O grupo ainda é suspeito de ter vínculos com uma facção criminosa 

do Rio de Janeiro.

Equipe:
Delegado Regional: Alexandre Viana.
Delegado de Polícia: João Paulo Ladeira.
Escrivã de Polícia: Adriana Montalvão.
Investigadores de Polícia: Henrique Correa , Mateus Pires e Frank Delles.
Apoio: Inspetoria da Regional em Curvelo



Ações da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil/Capelinha



Delegacia Regional de Polícia Civil em Capelinha

  POLÍCIA CIVIL EFETUA 
PRISÃO EM FLAGRANTE



No dia 1º de julho, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), através 

da Delegacia de Homicídio da Regional de Capelinha, prendeu em 

flagrante um homem, de 19 anos, por posse ilegal de arma de 

fogo na localidade de Contrato, zona rural de Itamarandiba/MG.

O suspeito teria intermediado a venda de uma arma de fogo, um 

revólver calibre 38, cujo crime está sob investigação.

A equipe da Polícia Civil se deslocou até o local visando obter 

maiores informações, ocasião em que obteve sucesso em localizar 

o suspeito e apreender a arma de fogo que estava em sua posse.  

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à autoridade 

policial de plantão de Capelinha. 

Equipe: 
Delegado Regional: Felipe Pontual Meira Rosa;
Delegado de Polícia: Marcos Eduardo Cruz Valverde;
Inspetor: José Maria Monteiro Godinho;
Investigadores de Polícia: Mayara Katiuscia Neres Santos Negrão,  
Natalia Evelyn Gusmão Amaral, Guilherme Igor de Abreu e Milton 
de Souza Freitas;
Escrivão de Polícia: Dimas José de Melo Neto.



Delegacia de Polícia em Turmalina

POLÍCIA CIVIL CUMPRE MANDADO 
DE BUSCA E APREENSÃO POR 

“GOLPE DO SEGURO”



No dia 02 de julho, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), através da 

Delegacia em Turmalina, com apoio da Delegacia em Minas Novas e da 

PMMG, realizou operação policial para cumprimento de mandados de 

busca e apreensão na residência de dois suspeitos, investigados por 

aplicar o golpe do seguro. 

De acordo com as investigações, as supostas vítimas noticiaram no dia 1º 

de junho o roubo de um automóvel, e o caso até ganhou repercussão nas 

redes sociais, com internautas colaborando para localização do veículo. 

Contudo, com o desenrolar das apurações, a PCMG constatou que as 

supostas vítimas, na verdade, noticiaram falsamente o crime com o 

objetivo de receber o dinheiro relativo ao seguro do carro.

A equipe de investigadores em Turmalina descobriu, inclusive, que o 

veículo estaria no estado de São Paulo no dia do suposto crime. A PCMG 

já noticiou o fato à empresa de seguros e, ao fim do inquérito, os 

investigados podem ser indiciados por estelionato, falsa notícia de crime 

e falsidade ideológica. 

Durante a operação, foram apreendidas drogas, que passarão por perícia 

para instruir outras investigações relacionadas. As apurações prosseguem 

para a localização do paradeiro do veículo.



Delegacia de Polícia em Água Boa

POLÍCIA CIVIL CUMPRE MANDADOS 
DE BUSCA E APREENSÃO E DE 

PRISÃO PREVENTIVA 

Linha 1 Linha 2 Linha 3 Linha 4
0

2

4

6

8

10

12

Coluna 1

Coluna 2

Coluna 3



No dia 05 de julho, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), através da 

Delegacia em Água Boa, deu cumprimento ao mandado de busca e 

apreensão e ainda efetuou a prisão preventiva de um suspeito, um homem 

de 28 anos, por crime de homicídio. 

A ex-companheira da vítima, uma mulher de 54 anos, havia sido presa em 

flagrante à época do fato.

O crime, que teria motivação passional, ocorreu na zona rural de Água Boa, 

em Pegos, no dia 7 de junho, quando a vítima foi morta de forma cruel. Os 

elementos até o momento colhidos pela equipe policial apontam que a 

vítima foi levada para local ermo pelos autores, quando, então, foi 

surpreendida e morta. 

As investigações ainda continuam visando identificação de eventuais 

outros autores.

Equipe: 
Delegado Regional: Felipe Pontual Meira Rosa
Delegado de Polícia: Marcos Eduardo Cruz Valverde 
Investigadores de Polícia: Rogério Francisco Barbosa, Elaine Ribeiro 
Santiago, Mayara Katiuscia Neres Santos Negrão, Guilherme Igor de 
Abreu, Milton de Souza Freitas
Escrivão de Polícia: Dimas José de Melo Neto 



Delegacia de Polícia em Minas Novas

POLÍCIA CIVIL EFETUA PRISÃO POR 
FURTO



No dia 05 de julho, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), através da Delegacia em 

Minas Novas, prendeu em flagrante um homem de 20 anos por furto. A motocicleta, 

furtada por ele em Turmalina foi recuperada.

Segundo apurado, o veículo estava na área externa da casa da vítima e, à noite, o 

suspeito teria entrado no imóvel e furtado a moto, sem deixar vestígios. Após troca 

de informações entre as polícias Civil e Militar, foi identificado que o veículo estava no 

município de Minas Novas com o indivíduo preso, que possui extensa ficha criminal.

Investigações apontaram que o suspeito planejava levar a motocicleta para um 

receptador, na cidade de Chapada do Norte, a cerca de 50 quilômetros de Turmalina. 

Com isso, policiais civis cercaram os possíveis caminhos que o indivíduo faria. Quando 

ele se deparou com uma viatura da PCMG, ainda tentou fugir, mas foi alcançado e 

preso quilômetros depois.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da 

Justiça. A ação foi realizada pela equipe da Delegacia de Polícia Civil em Minas Novas.

Equipe:
Delegado Regional: Felipe Pontual Meira Rosa
Delegado de Polícia: Bruno Ribeiro Bastos.
Subinspetor: Frederico Amaral Souto.
Investigadores de Polícia: Fábio Pinto de Souza, Márcio Batista da 
Cunha e Márcio José Cunha.
Escrivão Ad Hoc: Wilton Anderson Silva.



DEAM EM CAPELINHA

POLÍCIA CIVIL REALIZA 
APREENSÃO DE ARMAS 

DE FOGO



No dia 07 de julho, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), através da Delegacia 

Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) em Capelinha, realizou 

operação policial para cumprimento de mandados de busca e apreensão, que 

culminou na prisão em flagrante delito de um homem de 24 anos. 

Durante as buscas foram apreendidas  02 (duas )espingardas artesanais do tipo 

“polveira”, frascos contendo chumbo, pólvora e espoletas.

As investigações se iniciaram há aproximadamente um mês, motivadas por 

denúncias de violência doméstica, além do registro de desaparecimento da 

companheira do investigado. 

 

 

Equipe:
Delegado Regional: Felipe Pontual Meira Rosa;
Delegada de Polícia: Raquel Mendes Bertolla Godinho;
Inspetor de Polícia: José Maria Monteiro Godinho;
Investigadores de Polícia: Aline Gomes Queiroz Soares, Ricardo 
Bastos, Mayara Katiuscia Neres Santos Negrão, Milton de Souza 
Freitas, Jacqueline Silva Soares, Rozenir Moraes Silva;
Escrivã Ad Hoc: Maria das Graças Alves Guimarães



Delegacia de Polícia em Água Boa

POLÍCIA CIVIL CUMPRE PRISÃO POR 
FEMINICÍDIO

No dia 08 de julho, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), através da 

Polícia Civil em Água Boa com apoio da PMMG, cumpriu mandado de 

prisão em desfavor de um homem de 46 anos, por tentativa de 

feminicídio. 

O autor foi localizado na cidade ao retornar do estado do Rio de Janeiro, 

onde estava foragido há mais de um ano.



Delegacia de Polícia em Minas Novas

POLÍCIA CIVIL EFETUA PRISÃO POR ESTUPRO E 
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL CONTRA MENORES

No dia 08 de julho, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), através da Delegacia de 

Minas Novas, efetuou em Chapada do Norte a prisão de um homem, de 34 anos, 

suspeito de estupro e importunação sexual contra as sobrinhas de 15, 12 e 8 anos 

de idade. 

Segundo a apuração, o suspeito praticava os crimes e os anunciava a outras 

pessoas, afirmando que ele deveria ser o primeiro homem a ter relações sexuais 

com suas sobrinhas. O suspeito ainda ameaçava os familiares caso eles o 

denunciasse às autoridade policiais 



AIP EM CAPELINHA

POLÍCIA CIVIL CUMPRE MANDADO 
DE BUSCA E APREENSÃO E 

EFETUA PRISÃO EM FLAGRANTE 
POR TRÁFICO DE DROGAS



No dia 09 de julho, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), através da Agência de 

Inteligência Policial (AIP) da Regional em Capelinha, cumpriu mandado de busca e 

apreensão e, efetuou a prisão em flagrante um homem, de 21 anos, por tráfico de 

drogas. 

Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram apreendidas 

diversas substâncias análogas a anabolizantes. Durante as buscas, além de frascos 

contendo as substâncias, foram localizadas outras embalagens usadas de material 

do mesmo gênero. 

As investigações tiveram início após a identificação de que uma remessa postal 

com produtos semelhantes a anabolizantes estaria sendo destinada à Capelinha, 

no bairro Vista Alegre.  O suspeito foi encaminhado à delegacia e, posteriormente, 

ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. 

As investigações foram realizadas pela Agência de Inteligência Policial (AIP) da 2ª 

Delegacia Regional de Polícia Civil em Capelinha, com o apoio da Delegacia de 

Repressão ao Tráfico de Drogas em Capelinha, da AIP do Departamento Estadual 

de Combate ao Narcotráfico (Denarc) e da Coordenação Corporativa de 

Segurança dos Correios.

Equipe:
Delegado Regional: Felipe Pontual Meira Rosa;
Delegado de Polícia: Marcos Eduardo Cruz Valverde;
Inspetor de Polícia: José Maria Monteiro Godinho;
Investigadores de Polícia: Milton de Souza Freitas, Mayara Katiuscia 
Neres Santos Negrão, Lisabell Figueiras Calhau, Guilherme Igor de 
Abreu, Aline Gomes Queiroz Soares  e Ricardo Bastos;
Escrivã de Polícia: Dimas José de Melo Neto.



AIP EM CAPELINHA

POLÍCIA CIVIL EFETUA PRISÃO DE 
INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO 

CRIMINOSA



 

No dia 12 de julho a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), através da 

Agência de Inteligência Policial (AIP) da Regional em Capelinha, cumpriu 

mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 27 anos 

na localidade de Palmeiras de Resplendor, zona rural de Água Boa/MG.

O homem é apontado como suspeito de integrar a organização 

criminosa que atuava com o tráfico de drogas e outros crimes naquela 

localidade e estaria foragido desde o dia 28 de abril deste ano, data em 

que foi desencadeada a Operação Êxodo e outros 18 suspeitos foram 

presos preventivamente. 

A equipe de Investigadores de Polícia deslocou ao local após receber a 

denúncia anônima de que o suspeito estaria homiziado em uma 

residência próximo ao posto de saúde. Durante a diligência, o homem foi 

localizado em via pública nas imediações da residência indicada na 

denúncia, ocasião em que ele recebeu voz de prisão. O suspeito foi 

encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.  

Equipe:
Delegado Regional: Felipe Pontual Meira Rosa;
Delegado de Polícia: Marcos Eduardo Cruz Valverde;
Escrivão de Polícia: Dimas José de Melo Neto;
Inspetor de Polícia: José Maria Monteiro Godinho;
Investigadores de Polícia: Milton de Souza Freita, Lisabell Figueiras 
Calhau, Mayara Katiuscia Neres Santos Negrão e  Guilherme Igor de 
Abreu.



2ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Capelinha

POLÍCIA CIVIL DESENCADEIA 
OPERAÇÃO E EFETUA PRISÕES



No dia 22 de julho, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), através da Agência de 

Inteligência Policial (AIP) e da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio da Regional em 

Capelinha desencadeou operação conjunta com a PMMG na cidade de Angelândia, onde 

foram cumpridos mandados de busca e apreensão, quatro pessoas foram presas, sendo 

duas mulheres e dois homens. 

As mulheres, de 28 e 39 anos, foram autuadas em flagrante por crime ambiental, já que 

estavam em posse, no momento do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, 

de aves silvestres mantidas em cativeiro. Em outro endereço, um homem, de 22 anos, foi 

preso em flagrante por posse de drogas. 

Além disso, em razão de investigações que tramitam na Regional em Capelinha, outro 

homem, de 34 anos, teve mandado de prisão preventiva cumprido. Ele é suspeito de 

participar de roubos ocorridos na cidade Angelândia, na mesma . A ordem judicial foi 

cumprida com o apoio de policiais civis da Delegacia em Diamantina, dentro do sistema 

prisional, onde o suspeito já estava detido, desde maio, por porte ilegal de arma de fogo.

Os suspeitos presos em flagrante foram encaminhados à Delegacia de Plantão, e as aves 

apreendidas, para a Polícia Militar Ambiental em Capelinha. 

Ao todo, foram empenhados 12 policiais civis e 22 militares na operação.

Equipe:
Delegado Regional: Felipe Pontual Meira Rosa;
Delegada de Polícia: Junia Nara Rodrigues Rocha Sobral;
Inspetor de Polícia: José Maria Monteiro Godinho;
Escrivães  de Polícia: Lael Pereira da Silva e Dimas José de Melo Neto;
Investigadores de Polícia: Milton de Souza Freitas, Lisabell Figueiras 
Calhau, Mayara Katiuscia Neres Santos Negrão, Guilherme Igor de Abreu, 
Danyane Silva Oliveira, Jacqueline Silva Soares, Bruno Cordeiro Campos, 
Ricardo Bastos, Rozenir Moraes Silva, Carla Fernanda da Cruz, Rogério 
Francisco Barbosa e Elaine Ribeiro Santiago.



2ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Capelinha
Novos Delegados e Escrivães de Polícia são recebidos pela Polícia Civil

No dia 27 de julho, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), através da 2ª 

Delegacia Regional em Capelinha recebeu três delegados e quatro 

escrivães para atuarem nas cidades de Turmalina, Minas Novas, 

Itamarandiba, Água Boa e Capelinha. 

Ao todo, a Regional atende 15 cidades na região do Jequitinhonha/Mucuri.

O Delegado Regional em Capelinha, Felipe Pontual assevera: “A  nomeação 

ampla, além de atender o Princípio da Continuidade do Serviço Público, 

potencializa a investigação de Polícia Judiciária. Sem falar da importância, 

em também não desguarnecer e nem sobrecarregar a Delegacia Regional e 

o Plantão Digital.”

 



Delegacia de Polícia Civil em Turmalina

POLÍCIA CIVIL DESMONTA SALÃO 
USADO POR TRAFICANTES EM 

TURMALINA



No dia 28 de julho, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e a PMMG, 

em operação conjunta, descobriu e desmontou um salão de beleza 

que era utilizado como esconderijo e ponto de venda de drogas em 

Turmalina. 

A proprietária do imóvel, uma mulher, de 32 anos, foi presa em 

flagrante por tráfico. No decorrer da ação policial, 28 (vinte e oito) 

pinos de cocaína, 01 (uma) porção bruta da mesma droga e vários 

pinos para armazenar entorpecentes foram encontrados escondidos 

no interior de um pufe.

A polícia já investigava o local, sendo que um usuário de drogas 

chegou a ser detido anteriormente em posse de três pinos de cocaína 

que possuíam as mesmas características daqueles encontrados no 

salão de beleza, o que motivou a realização da operação. 

As investigações prosseguem visando à identificação de outros 

envolvidos no esquema.

Equipe:
Delegado Regional: Felipe Pontual Meira Rosa; 
Delegado de Polícia: Lucas Adalício; 
Escrivão de Polícia: Guilherme Fernandes; 
Investigador de Polícia: Adriano Scott.



Ações da 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil/Diamantina



DEAM Dimantina

POLÍCIA CIVIL RECEBEU MOBILIÁRIO 
E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

POR MEIO DE EMENDA 
PARLAMENTAR



No dia 05 de julho, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), através da  

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) na Regional 

em Diamantina, recebeu mobiliário e equipamentos de informática, 

por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Marquinho 

Lemos. 

O material foi entregue com o objetivo de melhorar as condições de 

trabalho dos servidores e, consequentemente, o atendimento à 

população. “Esses móveis e equipamentos vão permitir que seja 

prestado um serviço ainda mais qualificado e humanizado de 

atendimento às mulheres vítimas de violência”, destaca a Delegada 

titualr da DEAM Kiria Silva Orlandi.

Na ocasião, o parlamentar elogiou o trabalho da equipe da Deam, 

momento em que o Delegado Regional Carlos Eduardo Santos 

Rodrigues agradeceu pelo material: “agradeço ao deputado, à 

comissão e à Assembleia Legislativa pelos esforços que têm sido 

empreendidos para melhoria da estrutura da Polícia Civil”.



DEAM Dimantina

POLÍCIA CIVIL MINISTRA PALESTRA 
PARA POLICIAS MILITARES

No dia 06 de julho, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), através da Delegada 

de Polícia Kiria Silva Orlandi, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à 

Mulher (Deam) em Diamantina, ministrou palestra para mais de 60 alunos do 

Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de Minas Gerais. 

O evento foi realizado no 3º Batalhão de Polícia Militar, onde a delegada falou 

sobre violência doméstica e familiar contra a mulher e atendimento humanizado 

às vítimas de crimes dessa natureza. Na ocasião, também foi apresentado aos 

militares a equipe e o trabalho realizado pela Deam na cidade.



DEAM Dimantina

A DELEGADA TITULAR DA DEAM NA 
REGIONAL EM DIAMANTINA 

PARTICIPA DE LIVE DA REDE DE 
ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA 

CONTRA A MULHER



Delegacia de Polícia Civil em Serro

POLÍCIA CIVIL CUMPRE MANDADO 
DE PRISÃO PREVENTIVA DO ESTADO 

DE SÃO PAULO



No dia 12 de julho, a Polícia Civil de Minas Gerais 

(PCMG), através da Delegacia em Serro, cumpriu 

mandado de prisão preventiva expedido pelo juízo de 

Franco da Rocha do Estado de São Paulo em desfavor de 

um homem de 34 anos na cidade do Serro. 

O indivíduo teria descumprido medidas protetivas de 

urgência fixadas pela justiça paulista, tendo se refugiado 

na zona rural de Serro, terra natal do suspeito.

Após levantamentos realizados pela equipe de 

investigadores, o homem foi capturado em via pública e 

após formalização do procedimento, encaminhado ao 

presídio, onde permanece à disposição da justiça.

Equipe:
Delegado Regional: Carlos Eduardo Santos Rodrigues;
Delegado de Polícia: Bruno Avelar;
Investigadores de Polícia: Maurilio Vinicius de Melo, 
Marília Okiyama Figueiredo, Ângela Silva Guedes, 
Roberto Lelis Assunção, Tony César de Oliveira e Neide 
Alves de Figueiredo.



DEAM Dimantina

POLÍCIA CIVIL PARTICIPA DE CONGRESSO 
DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

No dia 13 de julho, a a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), através da Delegada de 

Polícia Kiria Silva Orlandi, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher 

(Deam) da Regional em Diamantina, foi convidada para participar do 4º CONGRESSO UBM 

Minas Gerais Mulheres Visíveis, para debater: “As várias formas de violência contra as 

mulheres”.

O congresso foi por plataforma online, transmitido pelas redes oficiais da UBM-MG, 

youtube e facebook, com emissão de certificado de participação mediante presença. A 

União Brasileira de Mulheres - UBM, organização feminista emancipacionista, atua há 32 

anos na luta em defesa da democracia, dos direitos e pela vida das mulheres.



DEAM Dimantina
POLÍCIA CIVIL MINISTRA PALESTRA PARA ATIRADORES DO 

TIRO DE GUERRA

Nos dias 13 e 14 de julho, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), 

através da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher 

(DEAM) da Regional de Diamantina, realizou palestra sobre violência 

doméstica e familiar contra a mulher e cultura machista para o 

grupo atual de atiradores do tiro de guerra 04/005, em Diamantina. 

Reiteramos nosso compromisso com as práticas preventivas para 

reflexão sobre masculinidade tóxica e machismo estrutural, para 

diminuição futura dos índices de violência contra a mulher.



Delegacia de Polícia Civil em Serro

POLÍCIA CIVIL REALIZA LEILÃO DE 
MAIS DE 350 VEÍCULOS



No dia 27 de julho, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), 

através da Delegacia em Serro, realizou leilão de 356 veículos, 

dentre conservados e sucatas aproveitáveis.

Os veículos eram mantidos em pátio credenciado da cidade. 

Regidos pela Lei de Licitações e pelo ato convocatório publicado 

(Edital nº 2.179/2021), os trabalhos foram conduzidos pelos 

leiloeiros administrativos designados pelo 14º Departamento de 

Polícia Civil em Curvelo, acompanhados pela Comissão de Leilão 

instituída e equipe de apoio contratada pelo pátio credenciado.

O leilão foi realizado com observância dos protocolos de 

segurança e prevenção da Covid-19. 

Comissão de Leilão: 

Delegado de Polícia: Bruno Avelar; 

Investigadores de Polícia: Tony César Oliveira e Roberto Lélis 

Assunção;

Auxiliar administrativa: Margareth Aparecida Barbosa. 

Leiloeiros administrativos: Inácio de Oliveira Conceição e Robson 

Raul Silva.



3ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Diamantina

VICE-GOVERNADOR E DEFENSOR 
PÚBLICO-GERAL VISITAM 
DELEGACIA REGIONAL EM 

DIAMANTINA



No dia 23 de julho, a Polícia Civil de Minas Gerais, através da Delegacia 

Regional em Diamantina, recebe a visita do vice-governador de Minas, Paulo 

Brant, e o defensor público-geral do Estado, Geril Soares. 

A convite do delegado regional em Diamantina, Carlos Eduardo Santos 

Rodrigues, a comitiva do Governo do Estado visitou a área onde ficam os 

prédios da Delegacia Regional, as futuras instalações do Fórum da comarca e 

o terreno onde será construída a nova sede da Câmara dos Vereadores.

Acompanhados pelos delegados de polícia Juliano Alencar e Ângela Fellet, 

do inspetor regional André Antonini, e de outros policiais civis, as 

autoridades conheceram o espaço e se comprometeram em ajudar na 

obtenção de recursos para a construção da nova sede da Delegacia Regional.

Dr Carlos Eduardo destacou a importância do projeto. “Temos uma área de 

aproximadamente dez mil metros quadrados que é perfeita para abrigar a 

nova sede da Delegacia Regional. Com a construção do novo Fórum, e o 

início das obras da Câmara Municipal, este local será o complexo 

Diamantinense de Justiça, Segurança e Cidadania”. 

As tratativas para a obtenção dos recursos para a obra da Polícia Civil já se 

iniciaram e contam com o apoio de parlamentares federais e estaduais, 

prefeitos da região, do presidente da Associação Mineira de Municípios e 

outras autoridades. 

A visita contou com a presença, ainda, do chefe de gabinete do vice-

governador, Estevão Fiuza, Coronel Guedes e Carlos Fernando.



DEAM DIAMANTINA
Polícia Civil adere à Campanha Sinal Vermelho

A equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), em Diamantina, 

aderiu à campanha Sinal Vermelho. 

A Lei 14.188/21, recém-sancionada, prevê o crime de violência psicológica contra a 

mulher, para situações em que haja dano emocional à vítima, causado, dentre outros, 

por constrangimentos, manipulações e humilhações.

A mesma legislação trouxe também a previsão do Programa Cooperação Sinal 

Vermelho contra a violência doméstica como medida de enfrentamento da violência 

doméstica e familiar contra a mulher. 

“Esse programa, iniciado em farmácias, agora pode ser estendido para quaisquer 

entidades privadas do país que participem do programa, o qual prevê a denúncia por 

meio do código sinal X na mão, de preferência na cor vermelha”, explicou a titular da 

Deam Diamantina, Delegada Kíria Orlandi. “Vamos avançar e seguir na caminhada, 

árdua, mas que salva vidas!”, finalizou.



Ações da 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil/Pirapora



Delegacia Regional de Polícia Civil em Pirapora
POLÍCIA CIVIL REALIZA CURSO PROMOVIDO PELA 

MARINHA BRASILEIRA

No dia 05de julho, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), através 

da Delegacia Regional em Pirapora, finalizou o curso de 

habilitação para embarcações no serviço público promovido pela 

Marinha do Brasil na Delegacia Fluvial sediada no município. 

A qualificação garantiu à equipe a capacidade de tripular 

embarcações públicas e privadas para realização de operações 

policiais em qualquer localidade do território nacional. 

 



Delegacia Regional de Polícia Civil em Pirapora
POLÍCIA CIVIL DESTRÓI ARMAS DE FOGO 

No dia 05 de julho, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), 

através da Delegacia Regional em Pirapora, realizou na sede 

do Exército Brasileiro em Montes Claros a destruição de 

150 armas de fogo apreendidas. 

A ação tem como objetivo dar vazão à custódia de 

materiais apreendidos pela Delegacia, visando aumento da 

segurança



DEAM PIRAPORA

            

POLÍCIA CIVIL EFETUA PRISÃO POR  
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA 

PROTETIVA



No dia 08 de julho, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), através da 

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), cumpriu 

mandado de prisão contra um homem de 29 anos por descumprimento de 

medida protetiva. 

O investigado, mesmo ciente da ordem judicial permanecia procurando e 

perseguindo a vítima pelas ruas. O suspeito se escondia em uma ilha do Rio 

São Francisco. 

Após levantamentos da equipe policial e planejamento náutico, os policiais 

fizeram a travessia em uma embarcação e conseguiram efetuar a prisão. O 

preso foi encaminhado para o presídio e ficará a disposição da justiça 

criminal. 

Equipe: 
Delegado Regional: Diego Casemiro da Silva;
Delegada Polícia: Marina Carvalho Pacheco Pimenta; 
Escrivã de Polícia: Deborah Simone Veneza Paxeco;
Investigadores de Polícia: Daniel Ricardo Souza Oliveira, 
Leonardo Prates dos Santos, Edlmara Souza Couto Aguiar e 
Rosiane Ribeiro Durães



DEAM PIRAPORA

POLICIA CIVIL EFETUA PRISÃO POR 
EXTORSÃO



No dia 09 de julho, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), através da 

Delegacia Regional em Pirapora prendeu em flagrante uma mulher 

que tentava extorquir comerciantes da região. 

A suspeita enviava mensagens por aplicativo para empresários, 

exigindo pagamento de valores e ameaçando de matá-los caso não o 

fizessem, a investigada enviava fotos de arma de fogo como forma 

de intimidação.

“Assim que a Polícia Civil tomou conhecimento dos fatos, iniciou 

investigação para identificar a suspeita, culminando com sua prisão na 

cidade de Buritizeiro. Ela confessou o crime e disse que precisava de 

dinheiro”, informou a Delegada de Polícia, Marina Carvalho Pacheco 

Pimenta.

Após ser autuada em flagrante, a suspeita foi encaminhada ao sistema 

prisional, onde está à disposição da Justiça.

Equipe: 
Delegado Regional: Diego Casemiro da Silva;
Delegada de Polícia: Marina Carvalho Pacheco Pimenta;
Investigadores de Polícia: Jairo Soares Felício, Hudson Gonçalves 
Paixão, Admilson Munis da Silva Cruz e Jansley dos Santos Felisberto; 
Escrivã de Polícia: Sandra Cristina de Jesus Furtado.
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