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2º BPAT tem mais de 90% da tropa vacinada
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Além da grande conquista
que foi a vacinação do efetivo dos
órgãos de segurança do Estado, os
quartéis da Brigada Militar
aderiram à “Vacinação Solidária”.

Durante a vacinação dos
PMs, foram arrecadados mais de
100 quilos de alimentos não
perecíveis, que foram distribuídos
para famílias em situação de
vulnerabilidade socioeconômica.

No início do mês de abril,
policiais militares do 2º Batalhão de
Policiamento de Áreas Turísticas (2º
BPAT), receberam a 1ª dose da vacina
contra o coronavírus.

Mais de 90% da tropa foi
imunizada e a 2ª dose, que
complementará a proteção, deverá
ser aplicada em até 90 dias, a contar
da vacinação. As vacinas foram
aplicadas por profissionais de saúde,
nos postos da rede pública, em cada
município da área do Batalhão.

Foto: Sgt Ubal/PM5
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2º BPAT contou com reforço 
no feriado de Páscoa

Durante o feriado de Páscoa, o 2º

BPAT recebeu reforço do efetivo do 4º

Batalhão de Polícia de Choque (4º

BPChq) de Caxias do Sul, intensificando

as ações de policiamento nas cidades da

área de abrangência do Batalhão.

BM de Torres apresenta redução da criminalidade

O primeiro trimestre de 2021 apresentou resultados positivos
referentes à contenção da criminalidade no município de Torres, no
comparativo com o mesmo período do ano de 2020.

No município, foi registrada uma redução significativa em crimes
como homicídios, roubos a pedestres e a estabelecimentos comerciais, e furto
em veículos.

A redução da criminalidade ao longo do 1º trimestre se deve,
principalmente, ao intenso trabalho realizado pelo efetivo da Brigada Militar,
aliado às constantes ações de visibilidade (barreiras e paradas estratégicas);

à repressão qualificada, executada
pelas equipes de Força Tática da 2ª
Cia e Seção de Inteligência do 2º
BPAT; e ao trabalho conjunto com a
Guarda Municipal e Polícia Civil.

Com o reforço, foi ampliada a

investida policial na prevenção de delitos
e contra aglomerações, em apoio aos
órgãos municipais fiscalizadores do
distanciamento controlado para
prevenção à Covid-19.
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Dupla é presa após confronto armado com 
guarnições em Capão da Canoa
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Em abril, em Capão da Canoa, na praia de Arroio Teixeira, dois
homens foram presos por roubo a estabelecimento comercial, após
acompanhamento e confronto com os policiais.

O roubo ocorreu em um supermercado na Praia do Barco e, diante
das informações, guarnições iniciaram as buscas aos suspeitos. Ao
visualizarem a aproximação das viaturas ao veículo em que estavam, os
indivíduos efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra os PMs. Na
tentativa de fuga, no trevo de acesso à praia de Arroio Teixeira, o condutor
perdeu o controle do veículo e os ocupantes saíram correndo, escondendo-se
em um matagal próximo do local.

Foi realizado cerco policial pelas guarnições das Forças Táticas de
Capão da Canoa e Torres, do policiamento ostensivo de Capão da Canoa e
Arroio do Sal e pelas Agências de Inteligência do 2º BPAT e CRPO-Litoral,
sendo localizados e presos dois homens, de 28 e 32 anos, ambos com
antecedentes criminais.

Com um dos homens, foi localizada uma pistola calibre .380, com
numeração suprimida, 15 munições intactas e um carregador vazio. Com o
segundo indivíduo, foi encontrada uma pistola calibre .765.

Foram apreendidas duas capas de coletes balísticos de um órgão de
segurança pública, duas espingardas de calibres .22 e .38, 17 munições de
calibre .38, oito munições calibre .32, 27 munições de calibre .22, dois estojos
de calibre .38 deflagrados, uma luneta e um rádio comunicador.

Foram recuperadas do roubo
diversas joias, 60 latas de cerveja, um
aparelho DVR, dois botijões de gás, seis
telefones celulares e R$ 970.

Os homens foram presos e
encaminhados à Delegacia de Polícia. Um
deles restou ferido durante a ação, sendo
encaminhado para atendimento médico.
Nenhum policial ficou ferido.
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Força Tática de Torres recebe doação 
de equipamentos da Construtora Montebello
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No mês de abril, a Construtora
Montebello, sediada em Torres, doou
equipamentos táticos para a Companhia
Policial-Militar da cidade. Eles serão utilizados
pela Força Tática da Cia PM.

Os materiais foram doados na
intenção de melhor equipar os times táticos,
que diuturnamente desenvolvem seu trabalho
com dedicação e profissionalismo, garantindo
a segurança da população torrense.

Na ocasião, foram doados oito fardamentos camuflados completos,
oito coturnos e capas de coletes, e, ainda, acessórios diversos para uso tático
dos policiais, cujo valor soma em torno de R$ 13 mil. Estavam presentes no ato
de entrega do material, o subcomandante do 2º BPAT, major Eduardo Moura
Mendes; o comandante da 2ª Companhia/2º BPAT, capitão Juliano Marques
Araújo; PMs da Força Tática, colaboradores da empresa Montebello e o
vereador Rafael Silveira.

Comando do 2º BPAT realiza reunião com a 
comissão dos distritos de Capão da Canoa

Em abril, na sede do 2º BPAT, em
Capão da Canoa, ocorreu uma reunião com as
lideranças comunitárias dos bairros da área
norte do município. Na ocasião, estavam
presentes o comandante do 2º BPAT, major
Aurélio da Rosa; o presidente da Câmara de
Vereadores de Capão da Canoa, Eduardo Sar-

mento; e representantes dos bairros e distritos de Capão Novo, Praia do Barco,
Curumim e Arroio Teixeira. Na reunião, os líderes comunitários expuseram as
demandas de cada bairro quanto à segurança pública, sendo possível alinhar
ações futuras para o combate à criminalidade nessa área.
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Comando do 2º BPAT participa de reunião 

com a PM de Santa Catarina

O Comando do 2º BPAT

participou de uma reunião, em abril,

com o Comando do 19º Batalhão de

Polícia Militar de Santa Catarina (19º

BPM) para tratar de operações

conjuntas entre as Corporações gaúcha

e catarinense, na área de divisa dos

dois estados. Estão previstas ações

operacionais nos municípios de Torres,

Mampituba, Passo de Torres, Praia

Grande e São João do Sul.

Na reunião estavam o comandante e o subcomandante do 2º

BPAT, respectivamente majores Aurélio da Rosa e Eduardo Moura Mendes;

o comandante do 19º BPM, tenente-coronel Ronaldo da Silva Cruz; o chefe

do Estado-Maior da 6ª Região de Polícia Militar, tenente-coronel Maike

Adriano Valgas; e alguns outros oficiais da PMSC.

Policiais Militares fazem a alegria de fãs
Durante o mês de abril, PMs do 2º BPAT

fizeram a alegria de dois fãs da Brigada Militar.
Em Tramandaí, os policiais foram até a casa

do menino Rômulo Camargo Fernandes, que
completou quatro anos. Rômulo, apaixonado pela
BM, ficou encantado com a surpresa e sua
felicidade era nítida pela presença dos PMs. Os pais
do pequeno agradeceram a iniciativa e a visita dos
policiais.

Em Capão da Canoa, foi a vez da jovem
Jullyana Victória de Souza, que completou 15
anos, uma data marcante para todas as
meninas. Muito fã da BM, a jovem tinha o sonho
de ver uma guarnição da BM em sua festa. Os
PMs atenderam o pedido tão especial,
concretizando o sonha da adolescente.
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Aniversariantes do mês de maio

Balanço de abril

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

* Em torno de 6 mil pessoas abordadas   * 129 prisões em flagrante
* 11 foragidos da Justiça capturados                 * 8 armas de fogo apreendidas
* Quase 7 quilos de drogas apreendidos     * 2 mil veículos fiscalizados

Sd ANDRÉIA SOARES POLICENA 03 1º Sgt CIBELE REGINA HIROSE 16

Sd FÁBIO STIEGEMEIER 04 Sd LEONARDO DA SILVA COELHO 16

3º Sgt LUIZ SILVA MATIAS 04 Sd JULIANO CAMPESTRINI SANTOS 18

SD RAMON ARTUR DA ROCHA ZIRBES 04 Sd RODRIGO DE ALMEIDA BISOGNIN 18

Sd RUHAM FABRET GOMES 05 Sd ROBERTO CAMARGO CORRÊA 21

Sd FERNANDO KERNE MULLER 06 Sd LEANDRO HENRIQUE DO A. MUCIO 23

Sd FABIO DA SILVA MELO 07 Sd LUCAS DALLASTRA DE SIQUEIRA 23

2º Sgt PAULO FABIANO MINCOLA DA FONSECA 07 2º Sgt VAGNER NUNES DE LACERDA 23

Sd JOÃO PEDRO DO PRADO DA SILVA 07 Sd CHARLES MEDKE VIANA 26

Sd MARCELO DA SILVA QUEIROZ 08 Sd FABIANO CONCEIÇÃO PREIGCHADT 29

1º Sgt JACKSON REIS DA SILVEIRA 10 Sd HUGO DE LEON DOS SANTOS 29

Sd WELLINGTON PIVATTO DA R. ANDRADE 10 1º Ten PME ILTON ROBERTO DA ROSA WITTER 31

Sd CHARLES ALEXANDRE AVILA DA SILVA 10 2º Sgt LEONARDO DA SILVEIRA BEZA 31

3º Sgt JESSE EUGENIO DA SILVA PEREIRA 12


