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InconfidÃªncia NotÃcias deste domingo destaca a tradicional cerimÃ´nia de Minas Gerais

Os boletins do jornalÂ InconfidÃªncia NotÃciasÂ deste domingo, 21 de abril, traz flashes da
cerimÃ´nia da Medalha InconfidÃªncia. A homenagem acontece na cidade de Ouro Preto a partir
das 10h. Na ocasiÃ£o, a capital de Minas Gerais Ã© transferida para a cidade histÃ³rica.Â Â Â A
tradicional honraria homenageia pessoas e entidades que contribuÃram para o desenvolvimento de
Minas Gerais. Entre os homenageados de Brumadinho, que vÃ£o receber as medalhas de Honra e da
InconfidÃªncia, estÃ£o os Corpos de Bombeiros de Minas Gerais e de outros estados que tambÃ©m
ajudam nas buscas: Rio de Janeiro, SÃ£o Paulo, ParanÃ¡ e Santa Catarina; o comandante geral da
PolÃcia Militar, Coronel Giovane Gomes da Silva; o chefe da PolÃcia Civil, delegado Wagner Pinto; o
chefe do Gabinete Militar do Governador e Coordenador Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais,
Coronel Evandro Geraldo Ferreira Borges; o Chefe do Estado Maior do Corpo de Bombeiros Militar,
Coronel Erlon Dias do Nascimento Botelho; o delegado Arlen Bahia, que acompanha o resgate e o
reconhecimento das vÃtimas da lama da Vale, o tenente Coronel FlÃ¡vio Godinho, que coordenou as
aÃ§Ãµes da Defesa Civil em Brumadinho e as promotoras de JustiÃ§a Gisele de Oliveira e Andressa
Lanchotti, que atuam na apuraÃ§Ã£o das causas e consequÃªncias do rompimento da barragem.
JÃ¡ o Grande Colar, honraria mÃ¡xima oferecida da cerimÃ´nia, foi dedicado ao presidente da
repÃºblica Jair Bolsonaro. Tradicionalmente o maior agraciado Ã© o orador do evento. Entretanto,
Bolsonaro avisou nesta quinta-feira que nÃ£o poderÃ¡ comparecer. Por meio de vÃdeo divulgado em
suas redes sociais, o presidente alegou que jÃ¡ tem compromissos assumidos com a famÃlia.Â
Os nomes dos agraciados foram publicados na ediÃ§Ã£o eletrÃ´nica doÂ DiÃ¡rio Oficial do Estado
Â nessa quinta-feira.
Acompanhe os boletins do InconfidÃªncia NotÃcias, a partir das 10h, na AM 880 e FM 100,9.
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