
Comunicação Social do 15º Batalhão de Polícia Militar – fone (51) 3477-8845 – (51) 98453-0898 

  
1 
 

Reprodução da foto de 1976 
quando o policiamento na Cidade 
de Canoas ainda era executado 
pelo histórico 3ºBPM com sede na 
cidade de Novo Hamburgo.  
 

Nessa época a Brigada 
Militar já exercia seu trabalho com 
dedicação e zelo pela comunidade 
canoense. 
 
 

 

 

PATRULHA MARIA DA PENHA 
 

Destinada a atender especificamente os casos 

que a Lei Maria da Penha considera violência contra a 

mulher ocorrido em âmbito doméstico ou familiar.  

A Patrulha Maria da Penha atua a partir do 

deferimento da Medida Protetiva de Urgência pelo 

Poder Judiciário, com despacho de necessidade de 

acompanhamento da força policial até decisão de 

extinção ou término do prazo de concessão da Medida. 

 

 

 
Na foto os soldados Scherer e Teixeira durante acompanhamento a uma vítima. 
 

OPERAÇÃO CATIVEIRO 

 

Na terça-feira (03/11), o 15° Batalhão de Polícia Militar 

(15ºBPM) em conjunto com a Polícia Civil de Canoas realizaram a 

Operação Cativeiro. Após um ano de investigações foram cumpridos 70 

ordens judiciais em 5 municípios do Rio Grande do Sul, Canoas, Porto 

Alegre, Cachoeirinha, Pelotas e Charqueadas. 

A investigação iniciou quando uma organização criminosa 

instalada nos condomínios do programa Minha Casa Minha Vida no 

Bairro Rio Branco, expulsaram famílias de seus apartamentos, coagindo 

e ameaçando moradores que não concordavam com o tráfico de drogas 

e prática de outros crimes nos condomínios. 

Também, nesse interim, criminosos descontente com as ações da Brigada Militar no local, sequestraram a mãe da 

esposa de um policial militar, ameaçando-a para obter dados sobre o policial com o intuito de localizá-lo e executá-lo. 
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A operação contou com apoio da Guarda Municipal de Canoas, 1° Batalhão de Choque de Porto Alegre, Batalhão de 

Operações Especiais (BOPE), Batalhão de Aviação (BAv), 26° BPM e Servidores da Superintendência dos Serviços 

Penitenciários (Susepe). 

A operação Cativeiro, reuniu 500 agentes de segurança, sendo 160 (cento e sessenta) militares da Bigada Militar, 

290 (duzentos e noventa) da Polícia Civil, 30 (trinta) guardas municipais e 20 (vinte) Agentes da Susepe. Foram cumpridos 60 

(sessenta) mandados de busca e apreensão e 9 (nove) prisões preventivas.  

 

Vários Indivíduos foram presos, apreendida 

drogas (crack, maconha e cocaína), um colete balístico, um 

simulacro de pistola, um revólver, munições calibre 12, 38 

e .40, certa quantia em dinheiro, uma balança digital, pote 

de Miguelito (ferros retorcidos), rádio HT na frequência da 

Brigada Militar, uma touca (BalaClava) e celulares. 

A integração entre os órgãos de Segurança é 

essencial no combate à criminalidade. 
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AÇÃO SOCIAL – DOAÇÃO DE BRINQUEDOS DIA DAS CRIANÇAS 

 

O 15° Batalhão de Policia Militar de Canoas 

(15° BPM) participou da Campanha “Criança Feliz”, 

alcançando cerca de 500 crianças em locais de 

vulnerabilidade social, distribuindo brinquedos e 

doces doados pela comunidade canoense e 

empresas parceiras da região.  

Um ato de solidariedade não exige 

muito, pequenas atitudes são suficientes para 

modificar pessoas e circunstâncias, alentando e 

proporcionando bem-estar ao próximo. 

 

Na foto os soldados Scherer, Tatiana e Bruna (CPM) 

acompanhados do mascote do Proerd “DARE” para 

entrega dos doces e brinquedos. 

 

 

A Força Tática do 15º Batalhão de 

Polícia Militar (15ºBPM) seguindo esta 

corrente de solidariedade distribuiu na tarde 

de quarta-feira (14/10) brinquedos e doces 

para crianças carentes do bairro Rio Branco 

em Canoas. 

 

Na foto os soldados da Força Tática durante a distribuição dos 

doces e brinquedos.  
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INSTRUÇÃO NORMATIVA: CONSTATAÇÕES RECORRENTES QUE GERAM INSUBSISTÊNCIAS 

EM AITs – 2ª PARTE. 

Art. 165 – Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência - 
mencionar nas observações que foi possibilitada o exame de contraprova nos casos em que a confirmação da infração se dá 
por teste de etilômetro. Muitas alegações dos recorrentes é de que não houve a oferta da contraprova, mesmo não sendo 
obrigatória na autuação administrativa. 
 
Art. 165-A– recusar a se submeter a exame ou testes –  ao especificar na observação de que o condutor se recusou a se 
submeter ao exame etilométrico deve-se indicar a existência do etilômetro no local através da inscrição do modelo do 
equipamento e seu número. Ainda, mencionar no Recibo de Recolhimento de CNH o número de formulário e a data de 
validade da CNH, para verificação se foi entregue a última CNH emitida. 
 
                                                              “                                              -          
                                                                                         realizar qualquer teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. 
 
Na autuação pelo referido artigo importante que o agente de trânsito ao preencher o AIT tenha pleno conhecim        
                                                                                                                               
        -                                                                                                             
etilômetro, por exemplo. Caso seja realizado o exame de constatação não deve ser tipificado no art. 165-A. 
 
 

ELEIÇÕES 2020 
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ANIVERSARIANTES DO MÊS DE OUTUBRO 

 
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 

SD DANIEL – DIA 05/11 

SD GOULART– DIA 17/11 

SGT FIGUEIRA – DIA 18/11 

SD CESAR – DIA 25/11 

2ª CIA 

SGT PORTELLA– DIA 04/11 

SD BERNARDINO– DIA 06/11 

3ª CIA 

SD FAGUNDES– DIA 01/11 

SD MOREIRA – DIA 09/11 

SD BARTOLOMEU– DIA 10/11 

SD FRITCH – 21/11 

SD SANTOS– DIA 24/11 

SD LUCAS RAFAEL – 25/11 

SD PACHECO– DIA 26/11 

 

4ª CIA 

SD MOURA – DIA 05/11 

SGT DENILSON– DIA 17/11 

SD COSTA FAGUNDES– DIA 30/11 

FORÇA TÁTICA 

SD LIMA DIAS– DIA 04/11 

SD ALBERTE– DIA 06/11 

SD JULIANA – DIA 06/11 

SD SILVA COUTO – DIA 19/11 

SD RIBAS– DIA 29/11 

SD GUILHERME – DIA 30/11 

FAO 

SD BICA– DIA 09/11 

NSR 

SD MARTINS– DIA 04/11 

 

P1/COMSOC 

SD TATIANA – DIA 04/11 

P2 

SD MAXIMILIANO– DIA 05/11 

SD LAZARINI– DIA 05/11 

P3 

SGT SOUZA – DIA 10/11 

SD BUENO – DIA 10/11 

SD DIEGO – DIA 14/11 

SD KLIMOV – DIA 14/11 

SD MARTHA– DIA 21/11 

SD DESSBESELL– DIA 25/11 

P4 

SD TRIERVEILER– DIA 20/11 


