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Patrulha Maria da Penha realiza “blitz” de 
conscientização em Arroio do Sal
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O 2º BPAT possui três Patrulhas
Maria da Penha, nas cidades de Capão da
Canoa, Torres e Tramandaí, as quais
também assistem mulheres de cidades
vizinhas.

As Patrulhas Maria da Penha contam
com um efetivo qualificado, destinado ao
atendimento de mulheres vítimas de
violência doméstica.

A ação da Patrulha Maria da Penha
destina-se a atender especificamente os
casos que a Lei Maria da Penha considera
violência contra a mulher, em razão da
vulnerabilidade e hipossuficiência de
gênero ocorrido em âmbito doméstico ou
familiar.

Em uma linda tarde de domingo do
mês de janeiro, policiais militares do 2º
Batalhão de Policiamento em Áreas
Turísticas (2° BPAT), realizaram uma blitz de
conscientização para o combate a violência
doméstica em Arroio do Sal.

A ação, promovida pela Patrulha Maria
da Penha, contou com o apoio do
policiamento montado e teve como objetivo
reforçar a orientação à comunidade e o
atendimento ativo e especializado às vítimas
de violência no município.

Além da barreira de conscientização e
distribuição de material informativo, os
patrulheiros realizaram visitas de fiscalização
as medidas protetivas.

Foto: Sgt Ubal/PM5

Fotos: Sgt Jeferson e Sd Ziebel/PM5
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Em janeiro, após trabalho de
inteligência da Brigada Militar, a Polícia Militar
de Santa Catarina prendeu, em Criciúma, um
indivíduo foragido do Sistema Prisional.
Posterior a prisão, a Brigada Militar desarticulou
um laboratório de refino de cocaína e depósito
de armas em Imbé.

Foram presos um homem e uma
mulher e no local foram localizados, cinco
revólveres cal. 38, uma pistola cal. 380, uma
pistola cal. 9mm, nove munições cal. 32, duas
munições cal. 40, seis munições cal. 9mm, e 17
munições cal. 38, mais de 30 kg de substância
característica de cocaína, mais de 14 Kg de
substância característica de pasta base de
cocaína, uma prensa hidráulica, uma balança de
precisão, uma contadora de cédulas, além de
outros apetrechos utilizados na fabricação e
embalagens. Ao total, estima-se que houve um
prejuízo de aproximadamente um milhão de
reais aos criminosos.

A Brigada Militar apreendeu quase 108
quilos de insumos para produção de cocaína e
prendeu três pessoas em janeiro, na praia de
Mariluz, em Imbé.

A partir de informações fornecidas pelo
Comando Regional de Policiamento Ostensivo Sul
(CRPO Sul), ocorreu a ação de agentes de
Inteligência do CRPO Litoral, do 2º BPAT e da
Delegacia de Polícia Civil de Imbé, que culminou na
expedição e cumprimento de mandado de busca e
apreensão.

2°BPAT desarticula laboratório de refino de 
cocaína em Imbé

Foto: Sgt Ubal/PM5

Cerca de 108 quilos de insumos para 
cocaína são apreendidos pela BM em Imbé

Foto: Sd Ziebel/PM5

O trabalho dessas equipes, com o apoio da Força Tática da Companhia Policial-Militar de
Tramandaí, resultou na apreensão de 107,9 quilos de produto para a fabricação de cocaína e
na prisão de duas mulheres e um homem por tráfico de entorpecentes.

Texto: jornalista Jussara Pelissoli – servidora civil do CRPO/Litoral
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Tramandaí recebe novo Comandante
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Comando do 2º BPAT entrega cesta de final de ano ao 
efetivo

Em janeiro, o Comando do 2º BPAT fez a entrega de duas cestas de final de
ano ao efetivo do Batalhão. O presente foi doado pela empresa Honda Energy, e foi
sorteado entre o efetivo orgânico do 2º BPAT.

Foram agraciados o 3º Sargento Ramires de Capão da Canoa e o Soldado
Emerim de Torres.

A Companhia Policial-Militar de Tramandaí está com novo comandante. O
capitão João César Verde Selva assumiu o comando da Companhia no lugar do
capitão Joelson Ferri.

Os dois oficiais foram recebidos pelo comandante do CRPO Litoral, coronel
Marcel Vieira Nery, em Osório. O coronel Marcel deu as boas-vindas ao capitão
Selva, que comandava o policiamento ambiental da Brigada Militar no Litoral, e
agradeceu o trabalho do capitão Ferri, que passa a atuar na Companhia do
Comando Rodoviário da Corporação, em Osório.

O coronel Marcel agraciou os capitães com a Moeda do CRPO Litoral.

Texto e fotos: jornalista Jussara Pelissoli – servidora civil do CRPO/Litoral
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Cachorro atropelado é resgatado por policias 
militares e devolvido a sua dona em Arroio do Sal

Durante patrulhamento no bairro Rondinha,
numa manhã de dezembro, uma guarnição de
Arroio do Sal, se deparou com um cão atropelado
em via pública. Após tomarem conhecimento de
que na cidade não havia local adequado para o
encaminhamento do animal, os policiais militares
recolheram o cão ferido ao quartel da Brigada
Militar e iniciaram as buscas por especialistas com
o objetivo de agilizar o atendimento.

Os policiais contaram com o apoio do
Veterinário do Município, o qual voluntariamente
examinou e medicou o cão, ora batizado pelos
policiais como “Xico”.

Brigada Militar resgata ave ferida na Beira Mar em Arroio do Sal

A Brigada Militar fez o resgate de uma ave ferida na Beira
Mar de Arroio do Sal, durante um turno de serviço no mês
de janeiro.

Os PMs estavam em patrulhamento, quando se
depararam com uma ave possivelmente atropelada. Ela foi
resgatada e levada ao pelotão, onde foi acionada a Patrulha
Ambiental de Torres, que recolheu o animal para
atendimento. A ave foi identificada pelos policiais como uma
ave da espécie Hydropsalis Albicolllis Derbyanus, conhecida
como "Bacural", de hábito noturno e que alimenta-se de
insetos, popularmente chamada pelos gaúchos de
"dorminhoco".

Os PMs em união de esforços, arrecadaram os valores necessários para as
medicações, que foram aplicadas pelos próprios policiais. Porém, seria necessário o
encaminhamento do cão a uma clínica especializada em Torres. E com o apoio do grupo Au-
AMIGOS DA PRACINHA, ONG POR MAIS EMPATIA e ONG PATAS E FOCINHOS, foi possível
organizar uma campanha de arrecadação financeira para a cirurgia de Xico.

E para a surpresa de todos, já em janeiro, após divulgações nas redes sociais, a
proprietária do animal, chamado carinhosamente pelos policiais militares de Xico,
reconheceu seu amigo e deslocou até o Quartel da Brigada Militar de Arroio do Sal, palco de
um reencontro muito emocionante entre a proprietária e seu cão conhecido então por
“Kiko”.

Um final feliz para o cão que esteve 12 dias acolhido no Quartel sob os cuidados
dos policiais militares que não mediram esforços para auxiliar em sua recuperação.
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Fã da BM surpreende PMs em Arroio do Sal

Num lindo final de tarde de janeiro, em
Arroio do Sal, durante policiamento
ostensivo, uma guarnição da BM foi
surpreendida com um inegável pedido.

Ao avistar a viatura, a pequena Maria
pediu incessantemente para sua mãe, Carol,
que a levasse até os policiais.

Era visível a alegria nos olhos da
menina, que conversou, contou histórias de
polícia e expressou seu desejo de ser
policial.
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Balanço de janeiro 
O 2º BPAT apresenta os dados da operacionalidade em janeiro/2021, atuando

de forma ostensiva e preventiva pela segurança dos cidadãos.
* Em torno de 48 mil pessoas abordadas         * 453 prisões, sendo 300 em flagrante
* 22 foragidos da Justiça recapturados          * 29 armas de fogo apreendidas
* Quase 160 quilos de drogas apreendidos     * 29 mil veículos fiscalizados

BM de Capão da Canoa a entrega de 
mais de 250 brinquedos

No final do mês de dezembro, em Capão
da Canoa, a Brigada Militar através do 2º
Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (2º
BPAT), realizou a entrega dos brinquedos
arrecadados durante a Campanha Natal Solidário
da Brigada Militar.

Foram recebidos 255 brinquedos, que
foram doados para os alunos da Escola Municipal
Marieta Ferreira Lessa, do bairro Arco Iris.

A ação só foi possível com o apoio das lojas Figueira Presentes, Super Loja,

Condomínio Pacific, comunidade civil e policiais militares do 2º BPAT.



Brigada Militar
CRPO Litoral
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Destaques do 2º BPAT

Destacaram-se pelos excelentes serviços
prestados à Brigada Militar, salientando-se, neste
ato, a condução dos trabalhos junto à seção de
pessoal do 2º BPAT. Os militares se destacaram pelo
empenho, comprometimento e agilidade nas
demandas da seção, ficando evidente o alto grau de
profissionalismo dos PMs.

Sd Mendes, Sd Severo, Sd Eline, Sd Tramontin, Sd Dimas e FC Gislaine

1º Ten Henrique, 1º Sgt Daniela, Sd Candido, Sd Eloisa e Sd Voight

Destacaram-se pelos excelentes serviços
prestados à Brigada Militar, salientando-se, neste ato,
a condução dos trabalhos junto à seção de justiça e
disciplina do 2º BPAT. Os militares se destacaram pelo
empenho, comprometimento e agilidade nas
demandas da seção, ficando evidente o alto grau de
profissionalismo dos PMs.

1º Ten Witter, Sd Davi, Sd Jonas, Sd Diniz e Sd Dal Ongaro

Destacaram-se pelos excelentes serviços
prestados à Brigada Militar, salientando-se, neste ato,
a condução dos trabalhos junto à seção de logística e
patrimônio do 2º BPAT. Os militares se destacaram
pelo empenho, comprometimento e agilidade nas
demandas da seção, ficando evidente o alto grau de
profissionalismo dos PMs.


