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2º BPAT recebe três viaturas semiblindadas
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Os veículos foram
adquiridos com recursos de
emenda da bancada federal
gaúcha, verba do convênio de
repasse ao Fundo Especial da
Segurança Pública (Fesp) de taxas
recolhidas pelo DetranRS, e de
valores do Programa de Incentivo
ao Aparelhamento da Segurança
Pública (Piseg).

No início do mês de maio,
a Brigada Militar recebeu do
Governo do Estado 107 viaturas da
marca Renault, modelo Duster e
semiblindadas.

O 2º BPAT foi contemplado
com três viaturas, que foram
destinadas aos municípios de Arroio
do Sal, Dom Pedro de Alcântara e
Morrinhos do Sul.

As entregas simbólicas
foram feitas pelos prefeitos de cada
cidade aos militares de serviço no
dia.

Foto: Sgt Ubal/PM5
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BM e PMSC realizam Operação Integrada 
na divisa dos estados

A Brigada Militar e a Polícia Militar de Santa Catarina deflagraram a

Operação Integrada no dia 14 de maio, com efetivos das duas corporações, em

ato realizado no município de Torres.

O alvo da Operação é a prevenção de delitos, a visibilidade policial e a

ostensividade. Para isso, a Operação Integrada desencadeará uma série de

ações policiais militares em municípios próximos da divisa dos estados gaúcho

e catarinense. Na área do CRPO Litoral, com atuação 2º BPAT, a investida será

nos municípios da encosta da Serra:

Mampituba, Morrinhos do Sul, Dom Pedro

de Alcântara, Três Cachoeiras, Terra de

Areia, Itati, Três Forquilhas e em Torres. Já

no lado catarinense, o foco policial estará

nas cidades de Praia Grande, São João do Sul

e Passo de Torres.

As ações contarão com apoio do

Batalhão de Aviação da Brigada Militar

(BAvBM).

No lançamento da Operação

estiveram presentes os comandantes do

CRPO Litoral, Coronel Leandro Luz; do 2º

BPAT, Tenente-Coronel Aurélio da Rosa; do

19ºBPM/PMSC, Tenente-Coronel Ronaldo da

Silva Cruz, outros oficiais dessas Unidades

policiais e efetivos que atuarão nas ações

integradas. O CRPO Litoral, por meio do 2º

BPAT, e a 6ª RPM/SC, com o 19º BPM, vêm

atuando conjuntamente em diversas ações e

operações, como forma de intensificar a

prevenção e a repressão de crimes.

Texto: jornalista Jussara Pelissoli – servidora civil do CRPO/Litoral
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Homem é preso por tentativa de homicídio 
contra PM em Imbé
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Em maio, um homem foi preso e um menor apreendido após a tentativa de
homicídio de um PM em Imbé, além dos crimes de receptação de veículo, porte
ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Após informações sobre tráfico de drogas e monitoramento realizado pela
Agência de Inteligência do 2º BPAT, uma equipe da Força Tática do Batalhão
abordou um veículo suspeito. O motorista desrespeitou a ordem dos policiais para
parar, acabou atropelando um dos policiais e fugindo em alta velocidade.

Com o apoio da Guarda Municipal de
Imbé, foi possível abordar o veículo. O
condutor era um homem de 23 anos e com
ele estava um menor com 16 anos. Foi
apreendido um revólver calibre .38, com seis
munições, oito porções de maconha, oito
comprimidos de ecstasy, dois celulares e
R$50.

O veículo usado pelos suspeitos
encontrava-se com placas falsas. O PM
atropelado teve ferimentos leves.

BM prende homem com armas, drogas, 

munições e dinheiro em Capão da Canoa

Após intenso trabalho realizado pela Agência de Inteligência do 2º
BPAT, monitorando locais suspeitos de serem pontos de venda de drogas
e depósito de armas, um homem (43 anos) foi preso pelos crimes de
porte ilegal de arma de fogo, munições e tráfico de drogas.

Policiais da Força Tática do 2º BPAT
apreenderam oito armas de fogo, 49
pedras de crack, oito porções de
cocaína, quase três quilos de maconha,
outras 45 porções de maconha e
pouco mais de R$ 19 mil.
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167 PMs do 2º BPAT realizam 
Teste de Aptidão Física  
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Durante o mês de maio, após o lançamento dos editais para o
Curso Técnico de Segurança Pública (CTSP) e Curso Básico de
Administração Policial Militar (CBAPM), que consistem em concursos
internos para habilitação e promoção à graduação de 2º Sargento e ao
posto de 1º Tenente, o efetivo do 2º BPAT realizou o teste de aptidão física
(TAF), que é um pré-requisito para a inscrição nos referidos concursos.

O comandante do 2º BPAT, Tenente-Coronel Aurélio da Rosa,
acompanhou a realização dos testes, externando à tropa uma mensagem
de incentivo e salientando a importância de todos manterem as condições
físicas adequadas à atividade policial. Ele também destacou a importância
desses processos seletivos para a evolução na carreira.

Além dos PMs do 2º BPAT, policiais do BPRV/Xangri-lá e do
Batalhão Fazendário de Torres se submeteram aos testes.

BM de Tramandaí faz surpresa de aniversário

No mês de maio, a Brigada Militar de
Tramandaí realizou o sonho do pequeno Iury. O
desejo do menino era ver os brigadianos de sua
cidade em sua festa de aniversário de 6 anos, e
o pedido não poderia ser negado. Os PMs se
mobiliaram para a surpresa e compraram um
bolo e salgadinhos para levar até o pequeno
Iury, que ficou admirado com a presença dos
policiais militares.
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Patrulha Escolar retoma atividades em Tramandaí

No início do mês de maio, com o

retorno gradativo das aulas presenciais

nos municípios do estado, a Patrulha

Escolar de Tramandaí retomou a sua

atuação. Desde o início da pandemia,

mesmo com a suspensão das aulas

presenciais, a Patrulha Escolar não

deixou de exercer sua função junto

às escolas, porém, foi realizado em

Comando do 2° BPAT presta homenagem  a 

Oficial e Praças em Torres
Em maio, na sede da Companhia de Torres, o Comando do 2° BPAT realizou
uma singela homenagem ao 1° Tenente Ricardo Alexandre Gomes Junior,
por ocasião da sua transferência do 2° BPAT para o CRPO Litoral. Ainda na
ocasião, foram cumprimentados os Sargentos promovidos da Companhia de
Torres: o 1° Sargento Paulo Jorge Ribeiro Delfino e o 1° Sargento Davi
Pereira da Silva.

todo este período, patrulhamentos comunitários periódicos para

resguardar a segurança no entorno dos colégios. Com o retorno efetivo

desses policiais, já foi possível perceber a satisfação e o agradecimento de

toda a comunidade escolar, professores, pais e alunos. O 2º BPAT também

possui Patrulhas Escolares nos municípios de Imbé, Capão da Canoa, Terra

de Areia e Xangri-lá, as quais também seguiram seus trabalhos em meio à

pandemia.

O Comandante do 2° BPAT, Tenente-Coronel
Aurélio da Rosa, e o Subcomandante do 2°
BPAT, Major Eduardo Moura Mendes,
ressaltaram a importância dos excelentes
serviços prestados pelos policiais militares
homenageados. O Comando do 2° BPAT deseja
alegrias nessa nova fase da vida aos praças
promovidos e ao oficial transferido.



Brigada Militar
CRPO Litoral

2º Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas 
Comandante: Tenente-Coronel Aurélio da Rosa
Subcomandante: Major Eduardo Moura Mendes

Revista elaborada pela Comunicação Social do 2º BPAT
Coordenação:  Tenente-Coronel Aurélio da Rosa

Textos: Soldado Mari Eline Witt dos Santos – Com Soc do 2º BPAT
Edição: jornalista Jussara Pelissoli – servidora civil/CRPO Litoral
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Aniversariantes do mês de junho

Balanço de maio

O 2º BPAT apresenta os dados da operacionalidade de maio/2021, resultado da
atução ostensiva e preventiva pela segurança dos cidadãos.

* Em torno de 9 mil pessoas abordadas           * 70 prisões em flagrante
* 04 foragidos da Justiça capturados                 * 13 armas de fogo apreendidas
* Quase 5 quilos de drogas apreendidos          * 5 mil veículos fiscalizados

Sd RODRIGO DA SILVA GOMES 01 Sd MAURÍCIO DE SOUZA RODRIGUES 15

2º Sgt PME RODRIGO ZOLLY CORREA 01 Sd BRUNO ALVES GARCIA 16

3º Sgt VALDENIR DA LUZ SANTOS 01 Sd ANDREIA CRISTIANE ELY 20

Sd CLÉUTON LANES KLIMICK 06 Sd LEANDRO KAISER RAMOS 20

Sd JACK ANDERSON M. BARCELOS 06 1º Tenente JOAO DAVI FIGUEIRA DE SOUZA 24

Sd CHARLENE RIBAS RODRIGUES 07 2º Sgt PME VALMIR MOTA SILVEIRA 25

1º Tenente VITOR JOSE OLIVEIRA COIMBRA 08 1º Ten PME NILTON GOMES DE SOUZA 27

Sd DAVI VOLCEMAR F. MARINHO 10 Sd MICAEL DO COUTO SILVA 21

2º Sgt PME ELOI GONZAGA LIMA MARTINS 10 Sd DIEGO BRUM CÂNDIDO 28

2º Sgt PME LEONI LUCAS DE AGUIAR 10 Sd TASSIO DAPPER JÚNIOR 30

Capitão JULIANO ANTONIO GIBOSKI 13


