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Operação Divisa II prende 10 integrantes de organização criminosa
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Ação liderada pelo 2º BPAT aconteceu junto com PM/SC

Foram cumpridos 49 mandados de
busca e apreensão e sete de prisão em
Torres, Osório, Novo Hamburgo, Camaquã,
Porto Alegre (no RS) e em Passo de Torres
e São João do Sul (SC). Também ocorreram
três prisões em flagrante. Foram
apreendidas 18 armas (pistolas e
espingardas); cerca de R$ 10 mil em
cédulas falsas, em torno de R$ 35 mil em
espécie, drogas, anabolizantes e seis
veículos.

Atuaram na Operação Divisa II 350
agentes de segurança do 2º BPAT, das
seções de Inteligência do CRPO Litoral e do
Estado-Maior da Brigada Militar,
Corregedoria-geral, 8º BPM, 1ºBPCh,
Batalhão de Aviação, Comando Ambiental,
Comando da 6ª RPM e 19º BPM/SC e o MP
de Torres. A PRF apoiou a Operação,
cedendo a área do posto na BR 101, em
Torres, de onde o efetivo policial partiu
para a ação.

Texto: Jussara Pelissoli/CRPO Litoral

As seções de Inteligência do 2º BPAT e do 19º BPM/6ª Região de Santa Catarina
monitoraram uma organização criminosa em Torres e no sul catarinense durante dez meses
e descobriram que havia ramificações do grupo além dessas regiões. A partir disso, foi
solicitado apoio do Ministério Público de Torres para o combate aos crimes e o Poder
Judiciário local expediu mandados de busca e apreensão. Com isso, foi desencadeada a
Operação Divisa II nas primeiras horas do dia 25 de setembro, que resultou em dez prisões

por tráfico de drogas, de armas, lavagem de dinheiro e cédulas falsas de reais.



BM fez cerco a assaltantes de banco em Itati
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Força Tática flagra laboratório de drogas em Xangri-lá

Policiais militares do 2º BPAT foram mobilizados para uma ocorrência de assalto à
agência do Sicredi no município de Itati, na tarde do dia 11 de setembro. A Brigada Militar foi
avisada do assalto quando passava um pouco das 13 horas e foram mobilizadas equipes de
várias Unidades da Corporação, além do 2º BPAT.

Após soltar dois reféns, poucos quilômetros longe do banco, os assaltantes
abandonaram o veículo utilizado na fuga e se embrenharam em um matagal. Depois de
algumas horas de buscas, ocorreu confronto entre a Brigada Militar e os três assaltantes
acabaram morrendo. Nenhum policial ficou ferido.

No local, foram apreendidos três fuzis,
uma pistola e um revólver. Também foi
recuperado cerca de R$ 180 mil levados do
banco.

Uma equipe da Força Tática do 2° BPAT, ao
prender um homem por tráfico de drogas e
porte ilegal de arma de fogo, flagrou um
laboratório de drogas em Xangri-lá, no bairro
Arpoador, no dia 19 de setembro. Após
denúncias de que uma organização criminosa
mantinha um laboratório para preparo e embalo
de drogas, os policiais realizaram buscas, sendo
localizadas duas prensas hidráulicas com
capacidade para 15 e 30 toneladas, cinco formas
para prensar drogas, um liquidificador, cinco
potes com comprimidos de cafeína e uma porção

de glitter metalizado, que é misturado à droga para aumentar o volume.
Um homem (31 anos) foi preso com um tijolo de cocaína, pesando um quilo, e com um

revólver calibre .32, sendo levado para a Delegacia de Polícia com o material apreendido.
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Marcando as comemorações dos 14 anos da Lei Maria da Penha em agosto, a
Brigada Militar encerrou aquele mês realizando a Operação Marias em todo o
estado. Foram fiscalizadas medidas protetivas de urgência de mulheres vítimas de
violência doméstica.

BM realiza Operação Marias

Comandante recepciona Governador do RS

No final de agosto, o comandante do 2º
BPAT, major Aurélio da Rosa, recepcionou a
comitiva do Governo do Estado em Capão da
Canoa, que foi cumprir agenda oficial no
município. Na ocasião, estavam presentes o
governador Eduardo Leite; o vice-governador e
secretário da Segurança Pública, delegado
Ronalfo Vieira Júnior; e o procurador-geral do
Estado, Eduardo Cunha da Costa.
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Foto: Sd Eline

Patrulhas Maria da Penha do 2º BPAT
participaram da Operação em Tramandaí,
Imbé, Capão da Canoa, Xangri-lá, Torres e
Arroio do Sal.

Durante a ação, para as mulheres visitas
foram entregues produtos de higiene
pessoal e de limpeza doméstica e alimentos
arrecadados em quartéis da BM na
campanha Caixa Lilás, realizada durante
agosto.

Fotos: Sd Eline
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Força Tática de Torres interage com jovens

Entre prisões e apreensões, uma equipe
da Força Tática do 2º BPAT interagiu com
jovens, na beira-mar, durante uma partida de
basquete, em Torres.

Além do momento de “troca de passes”,
os PMs e a gurizada trocaram dicas valiosas
sobre a importância de se manter saudável
com a prática esportiva e ficar longe de hábitos
maléficos, como o uso de álcool e drogas.

Os policiais reforçaram a
importância da interação com esse
público, que, muitas vezes, acaba sendo
aliciado por grupos criminosos para o
cometimento de delitos, mostrando-lhes
uma referência positiva, de agentes de
segurança que, além de proteger a
sociedade, compreendem a importância
da aproximação com os jovens.

Brigada Militar realiza sonho de menino...

O pequeno Pietro Davi, morador de Capão da
Canoa, comemorou seus 8 anos no dia 27 de agosto e
ficou muito feliz em receber a visita de policiais
militares do 2º BPAT. O pedido foi feito pela mãe do
menino, que combinou a surpresa com os PMs, ao
relatar o sonho do garoto de ser policial.

Pietro recebeu um presente dos policiais e o
certificado de “Amigo da Brigada Militar”.
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Campanha Criança Feliz 

Em setembro, a Brigada Militar deu início à
Campanha Criança Feliz, por meio do Programa
Educacional de Resistência às Drogas e à Violência
(Proerd), e o 2º BPAT não ficou de fora. A ação
solidária busca arrecadar brinquedos, jogos, livros
infantis e máscaras de proteção para presentear
crianças no dia 12 de outubro. Todos os quartéis
do 2º BPAT são pontos de coleta da campanha,
até 09 de outubro. Leve sua doação!
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Foto: Sd Eline

Balanço de setembro 

O 2º BPAT apresenta os dados da operacionalidade em setembro/2020, atuando
de forma ostensiva e preventiva pela segurança dos cidadãos.

* Cerca de 4900 pessoas abordadas                 * 150 prisões, sendo 79 em flagrante
* 19 foragidos da Justiça recapturados            * 05 armas de fogo apreendidas
* Apreendidos cerca de 32 quilos de drogas   * 2642 veículos fiscalizados
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Destaques do 2º BPAT

Destacou-se pelos excelentes serviços prestados à Brigada Militar,
salientando-se, neste ato, a reforma da quartelaria na sede da 1ª
Companhia, em Capão da Canoa. O Sd Correa sempre demonstra
comprometimento e dedicação nas tarefas que desempenha junto à 1ª
Cia, tanto no policiamento ostensivo, como em outras demandas.

Soldado Fernando Correa Rodrigues

Soldado Cassiano Menezes Freitas
Destacou-se pelos excelentes serviços prestados à Brigada Militar,

salientando-se, neste ato, a função de radioperador no atendimento do 190,
na cidade de Capão da Canoa, no dia 11/09/2020, no chamado da ocorrência
de roubo a banco em Itati. O Sd Cassiano foi rápido e eficaz na coleta de
todas as informações necessárias e precisas para que o efetivo presente no
local pudesse lograr êxito na captura dos assaltantes.

Força Tática de Capão da Canoa:
Sd Jones, Sd Pollis e Sd Willian

Destacaram-se pelos excelentes serviços prestados à
Brigada Militar, especialmente no dia 19/09/2020,
quando flagraram um laboratório para preparo e embalo
de drogas em Xangri-lá e prenderam um homem no local
com um quilo de cocaína, prensas hidráulicas e arma.

Agentes de Inteligência do 2º BPAT
Destacaram-se pelos excelentes serviços prestados à Brigada Militar,

salientando-se, neste ato, a atuação na Operação Divisa II, no dia
25/09/2020, precedida do incansável trabalho desses Agentes de
Inteligência do 2º BPAT, que, durante mais de dez meses, coletaram
informações, realizaram monitoramento e desenvolveram trabalho
conjunto com a PM2, Agência de Inteligência do CRPO/Litoral, Ministério
Público de Torres e PM de Santa Catarina, logrando êxito no desfecho da
Operação.


