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“Visibilidade, repressão qualificada e bem-estar policial militar” - Ano 2 – Nº 06 – Fevereiro 2021

Operação Avante FORÇA TOTAL: 24 horas
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No mês de fevereiro foram
realizadas duas grandes Operações
Avante Força Total, as quais tiveram
resultado positivos durante suas
execuções.

Nas duas operações oito pessoas
foram presas em flagrante pelos crimes
de tráfico de drogas, receptação de
veículo e por mandados de prisão.

A Operação Avante FORÇA
TOTAL: 24 horas tem como objetivo a
saturação de áreas sensíveis, de acordo
com os resultados dos índices de
criminalidade da ferramenta Avante,
buscando a visibilidade e a repressão
qualificada, em busca de foragidos, armas
e drogas, sendo realizadas abordagens,
prisões e identificação de pessoas e
veículos.

A operação é previamente
programada e articulada, utilizando-se do
emprego estratégico das equipes de
Força Tática do 2º BPAT, além do emprego
do efetivo do Policiamento Ostensivo.

Ela é realizada nas 13 cidades da
área abrangência do Batalhão.

Foto: Sgt Ubal/PM5
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Na manhã do dia 05 de fevereiro,
policias militares prestaram apoio ao
proprietário de um quiosque na beira-mar,
em Xangri-lá.

Após a ressaca ocorrida naquela
madrugada, que causou diversos prejuízos
em toda a extensão da orla do Litoral Norte
gaúcho, PMs de serviço em Xangri-lá,
perceberam que o proprietário de um
quiosque, próximo a guarita 93, precisava de
ajuda.

Em fevereiro, na sede da Igreja Universal
de Arroio do Sal, policiais militares receberam
um café da manhã de agradecimento da
Liderança da Igreja Universal.

O evento foi promovido pelo programa
Universal nas Forças Policiais – UFP e, na
ocasião, a Liderança agradeceu aos homens e
mulheres que trabalham em prol da Segurança
Pública do município.

Estavam presentes no evento, o
Subcomandante do 2º BPAT, major Jair, e o
efetivo do policiamento ostensivo de Arroio do
Sal.

Os PMs ganharam presentes, incluindo
uma caneta personalizada com o nome da
Instituição.

PMs auxiliam proprietário de quiosque 
atingido por ressaca em Xangri-lá

Liderança Cristã agradece trabalho
dos  PMs de Arroio do Sal

Os policiais auxiliaram na retirada de objetos de dentro do quiosque,
enquanto as ondas atingiam o estabelecimento, até a altura da cintura dos PMs.

Nesta ação, os PMs demonstraram
alto grau de profissionalismo e empatia ao próximo.
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Brigadianos se emocionam com menino 
que deseja ser policial
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Ser policial militar é mais do que profissão. É vocação. E, a cada dia, a
Brigada Militar vem percebendo que seu efetivo é motivo de inspiração para muitas
crianças, além dos jovens que têm ingressado na Corporação. Ser policial militar é
o sonho do pequeno Gabriel, morador da praia Real, em Torres. Ele é mais um
menino que aspira vestir uma farda quando crescer para proteger as pessoas.

Os soldados Cledson, Veiga, Preigschadt e Giancarlo da Companhia Policial-
Militar da cidade, atenderam ao pedido da mãe de Gabriel, Luciana, e foram à casa
desta família em situação de vulnerabilidade na tarde da segunda (22/02) para
comemorar com Gabriel o seu aniversário de oito aninhos, que aconteceu ontem.

O bolo, preparado pela família no dia do aniversário (21/02), foi decorado
com viaturas e policiais. O menino recebeu a visita de uma guarnição da Brigada
Militar, mas quem ganhou o melhor presente foram os PMs por serem tomados
como exemplo, especialmente nesta família na qual a criminalidade já deixou
marcas de dor. Dona Luciana teve sete filhos; um deles se envolveu em diversos
crimes e foi vítima de homicídio, há cerca de dois anos.

O pequeno Gabriel poderia ter medo de agentes fardados porque viu a
polícia entrar em sua casa algumas vezes, cumprindo mandados de busca a um dos
irmãos. “Ao contrário, ele é uma criança que quer ir para a luz, que gosta da
Brigada Militar e sonha em ser policial. Isso é emocionante para a gente”, falou o
soldado Cledson.

Os policiais compraram brinquedos para presentear o menino, que, se o
destino confirmar, virá a ser colega de profissão deles daqui a alguns anos.

Texto: jornalista Jussara Pelissoli – servidora civil do CRPO/Litoral
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Balanço de fevereiro 

O 2º BPAT apresenta os dados da operacionalidade de fevereiro/2021, atuando
de forma ostensiva e preventiva pela segurança dos cidadãos.

* Em torno de 37 mil pessoas abordadas       * 285 prisões em flagrante
* 9 foragidos da Justiça recapturados             * 15 armas de fogo apreendidas
* Quase 18 quilos de drogas apreendidos      * 21 mil veículos fiscalizados

PMs de Torres doam materiais escolares 

Numa tarde de fevereiro, na cidade de Torres, a
Patrulha Maria da Penha e PMs do policiamento ostensivo
fizeram a entrega de materiais escolares arrecadados durante a
gincana Missão Possível PROERD 2021 a duas famílias em
situação de vulnerabilidade socioeconômica.

O pedido foi feito por meio de mensagens enviadas ao
telefone funcional da Patrulha Maria da Penha, relatando a
necessidade aos PMs, pois os pais das crianças não dispõem de
condições financeiras para adquirir o material.

Os policiais militares se mobilizaram e receberam apoio do comércio local, sendo
possível contemplar oito crianças com kits de materiais escolares.

Proerdianos do 2º BPAT  participam de
gincana Missão Possível do PROERD 

Em comemoração aos 23 anos do PROERD no Rio
Grande do Sul, a Brigada Militar lançou, no mês de fevereiro, a
Gincana Missão Possível 2021, que teve como objetivo
fomentar a integração entre os policiais militares instrutores do
programa e a comunidade, através de doações de sangue,
cabelos e materiais escolares.

Na área do Batalhão, durante a gincana, foram
recebidas mechas de cabelo, que serão entregues a instituições
que confeccionam perucas para pessoas em tratamento de
câncer, além de materiais escolares, para serem doados a
estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica.



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 reforma
realizada no segundo andar da sede do 2º BPAT. Os
militares se destacaram pelo empenho, comprometimento
e agilidade nas demandas propostas, ficando evidente o
seu alto grau de profissionalismo.

3º Sgt Darlan, Sd Dantas e Sd Corrêa

2º Sgt Mota, Sd César, Sd Vieira e Sd Doglas

Destacaram-se pelos excelentes serviços prestados à
Brigada Militar, salientando-se, neste ato, a reforma
realizada no Pelotão de Xangri-lá. Os militares se
destacaram pelo empenho, comprometimento e agilidade
nas demandas propostas, ficando evidente o seu alto grau
de profissionalismo.

Sd Juliano Campestrini dos Santos

Destacou-se pelos excelentes serviços prestados à
Brigada Militar, salientando-se, neste ato, a sua
proatividade quando se ofertou, voluntariamente, para
dar manutenção no armamento dos policiais de Capão
da Canoa. O militar se destacou pelo empenho,
comprometimento e engajamento, ficando evidente o
seu alto grau de profissionalismo.


