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Foto histórica de viaturas entregues pela 
prefeitura de Canoas em 1992. 

 
Reprodução da foto de 1992 com viaturas 
também doadas pela prefeitura em 2018. 
 

 

POLICIAMENTO COM MOTOCICLETAS 
 

O Policiamento com Motocicletas é 

amplamente utilizados em grandes centros 

urbanos, pela complexidade do trânsito e a 

agilidades que traz em seu deslocamento. 

O 15ºBPM utiliza esse método, 

aumentando assim a mobilidade no 

atendimento de ocorrências. 

 

Na foto os soldados Maciel e Ederson da 3ªCIA. 

 

A chamada ROCAM (Ronda Ostensiva 

Com Apoio de Motocicletas), traz mais segurança e 

tranquilidade a comunidade. 

Dia 27 de julho foi comemorado o dia do 

motociclista, parabenizamos os nossos integrantes 

da ROCAM do 15ºBPM. 

Na foto os Soldados Helter e Copini da Força Tática. 
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AÇÕES DA OPERAÇÃO “LOCKDOWN” E PRISÕES 

Com as ações da operação “LOCKDOWN” no mês de julho foram 

abordadas 10.611 pessoas, fiscalizados 5.414 veículos, 516 estabelecimentos 

comerciais. 

Busca-se manter a segurança e tranquilidade da população, agindo 

para coibir os roubos e furtos de veículos, roubos a pedestres, roubos a 

comércios, recaptura de foragidos e tráfico de entorpecentes. 

 

 
 

Na foto soldado Andrade da 2ª CIA 
 

 Prisão de dois indivíduos, realizada pela Força Tática 

em 13/07/20, foram apreendidas 509 pedras de Crack, 352 

pinos de cocaína, 55 porções de maconha, 02 tijolos de crack, 

01 tijolo de maconha, 01 fração de maconha, 01 fração de 

cocaína, R$5.529,30 em espécie, insumos para embalagem e 

fracionamento como 06 pacotes de eppendorf (1000 unidades 

cada) e 04 rolos papel filme.                                                                                 Foto do material apreendido pela Força Tática. 

 

MELHORIAS 

 A 3ª CIA já conta com uma 

cafeteira profissional, um cooktop e um 

fogão industrial para comodidade e bem-

estar do efetivo da CIA. 

 

 

Já está disponível na SSPO o etilômetro doado pela prefeitura 

de Canoas (Secretaria de Transportes e Mobilidade) para auxiliar o 

efetivo, qualificando ainda mais o serviço prestado a comunidade. 
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AÇÃO SOCIAL – DOAÇÃO DE AGASALHOS NA CIDADE DE NOVA SANTA RITA 

Na sexta-feira (17/07) o 

pelotão destacado do 15º Batalhão de 

Polícia Militar (15ºBPM) da cidade de 

Nova Santa Rita realizou a entrega de 

roupas, calçados e brinquedos no 

bairro Sanga Funda. 

              Os militares organizaram a 

entrega em uma comunidade carente 

do bairro, mais de 500 peças de 

roupas foram doadas e irão levar um 

pouco de conforto aos mais 

necessitados em meio as baixas 

temperaturas. 

 

Na foto os soldados Martins, Messenburguer e Vitor Hugo 
 

MILITARES QUE FORAM PARA RESERVA REMUNERADA 

 

Vários devem ser os pensamentos e imagens que passam pela mente 

nesse momento de despedida, sentimento quase que impossível de descrever, 

que remetem a registros e pessoas que moldaram sua carreira durante todo 

esse tempo de serviço Policial Militar. 

Ainda que seja compensador e consolador o sentimento do dever 

cumprido e o mais importante saber quão foram uteis a sociedade, cumprindo 

e honrando o valoroso juramento que fizeram ao ingressar no serviço ativo da 

Brigada Militar, o de proteger o cidadão mesmo com o risco da própria vida, 

cabe salientar o desejo e o anseio dos que continuam na missão, que suas vidas 

continuem trilhando bons caminhos, sempre pautadas no justo e correto, e que 

possam manter as alegrias e felicidades que o serviço lhes trouxe nestes vários 

anos de lutas. 

“Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, 

a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará 

naquele Dia.” Timóteo 4:7-8 

 

 

DIÁRIO OFICIAL DO DIA 15-07-2020 E 28-07-2020 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA: CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA (CVV) 

A Brigada Militar começou a montar o próprio Centro de Valorização da Vida (CVV) para cuidar da saúde mental 

dos policiais. A rotina de patrulhamento em áreas inseguras, correrias e estresse podem causar abalos emocionais nos 

brigadianos. A Brigada Militar decidiu encarar de frente um dos maiores problemas dos seus integrantes: os abalos 

emocionais decorrentes de uma das profissões mais estressantes do mundo. Policiais em geral, especialmente os PMs, estão 

submetidos a uma rotina tão ou mais preocupante do que soldados em guerra. Aliás, os que atuam na linha de frente, como 
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as patrulhas táticas, são literalmente isso: militares engajados num conflito urbano, cotidiano. Pior ainda quando se é alvo 

de tiros e represálias, algo comum em abordagens. 

Pensando nisso, a Brigada Militar decidiu montar seu próprio serviço 

de atendimento psicológico, o Projeto Anjos, algo semelhante ao Centro de 

Valorização da Vida (CVV), de tão grandes serviços prestados à população em 

geral a partir do fone gratuito 188. Com o objetivo de prevenção ao suicídio e 

à violência. Em Porto Alegre e Santa Maria existem, hospitais com psiquiatras 

atendendo, mas a ideia é firmar parcerias em outros locais do Interior. 

A principal preocupação é com os que atentam contra a própria vida. 

A média entre os brigadianos é de 30,7 suicídios a cada 100 mil habitantes 

(três vezes maior que entre a população civil), enquanto a média é de 20,9 

policiais suicidados em Minas Gerais, 20 em São Paulo, 16 na Bahia e 9,1 no Rio de Janeiro. Em 2018 foram oito casos, em 

2019, cinco casos, e em 2020, até agora, três casos. 

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE AGOSTO 

 

 
Um Feliz Aniversário! 

 
Aos nobres guerreiros e guerreiras, 

que fazem do 15º BPM um dos 
melhores batalhões do Estado do Rio 

Grande do Sul. 
 

 

 

1ª CIA 

SGT CAMINHA – DIA 01/08 

SGT MENDES – DIA 08/08 

SGT GODINHO – DIA 02/08 

SGT VALMIR – DIA 03/08 

SD CARLA – DIA 08/08 

SD ALESSANDRO – DIA 06/08 

SD CANDIO – DIA 06/08 

SD GARCIA – DIA 17/08 

SD ANDERSON SILVA – DIA 10/08 

SD BASTOS – DIA 06/08 

2ª CIA 

SD FURTADO – DIA 28/08 

3ª CIA 

TEN PANTA – DIA 28/08 

SGT SILVA – DIA 01/08 

SD KNOB – DIA 15/08 

SD MURILO – DIA 19/08 

SD NUNES – DIA 17/08 

SD KAZANOWSKI – 16/08 

SD SCHAFF – 13/08 

4ª CIA 

SD ONIL – DIA 12/08 

SD NOBRE – DIA 10/08 

SD CHAVES – DIA 04/08  

SD CORRÊA – DIA 13/08 

SD NORTON – DIA 11/08 

SD WERLE – DIA 03/08 

SD WEISS – DIA 18/08 

SD PAULA – DIA 16/08 

SD MUNIZ - DIA 23/08 

FORÇA TÁTICA 

SGT FÁBIO – DIA 05/08 

SD GUIMARAES – DIA 18/08 

SD COPINI – DIA 09/08 

SD CAPELLARI – DIA 03/08 

SD JACKSON – DIA 02/08 

FAO 

SD MAURICIO PEREIRA – DIA 22/08 

SD PORTELA – DIA 09/08 

NSR 

SD CAPELLI – DIA 03/08 

P1 

CAP EBLING – DIA 19/08 

P2 

SD CALAGE – DIA 18/08 

SD LAYDNER – DIA 16/08 

P3 

SD GERUSA – DIA 17/08 

SD FERRARI – DIA 21/08

  


