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o dia 20 de março a cidade 

de Nova Santa Rita completou 29 anos 

de emancipação, uma cidade com 

charme interiorano e facilidades de 

cidade grande. 

Uma das maiores riquezas de 

uma cidade são seus moradores e Nova 

Santa Rita é imensamente rica e 

privilegiada pelo povo que a faz singular 

e ímpar. 

 

E nesse momento especial para a 

comunidade nova-santaritense, o 15º Batalhão de 

Polícia Militar (15º BPM) não poderia deixar de felicitar 

as pessoas que tornam esse município tão acolhedor e 

único.  

 

 

 

 

15° BPM, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E POLÍCIA CIVIL REALIZAM AÇÃO INTEGRADA EM CANOAS 

 

pós a descoberta de uma possível cova na 

quarta-feira (10/03), próximo ao aterro municipal de 

Canoas, as forças de segurança organizaram no dia 

11 de março (quinta-feira) uma ação integrada com a 

participação do 15º Batalhão de Polícia Militar 

(15ºBPM), Delegacia de Homicídios e Proteção à 

Pessoa (DHPP) e Corpo e Bombeiros Militar com o 

intuito de averiguar se no local haveria outras covas 

ou pessoas já enterrada nas proximidades.  

 

Foi utilizado os cães farejadores do 

Grupamento de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros Militar que verificaram os arredores e trilhas da 

região, seguindo os rastros localizaram as ferramentas utilizadas para a abertura da cova. 

 

ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE NOVA SANTA RITA 

Reportagem Diário de Canoas no ano de 1992  
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Não foi localizado nenhum corpo na região, porém os 

indícios levam a crer que o local seria utilizado para a 

ocultação de cadáveres, as ferramentas foram apreendidas 

para serem periciadas. 

  

O 15ºBPM juntamente com os órgãos de segurança 

do Estado, buscam realizar ações integradas preventivas, 

investigativas e de Inteligência para manter a segurança e a 

tranquilidade de todos, procurando levar sempre um 

excelente trabalho a comunidade. 

 

 

AÇÃO SOCIAL 

oliciais Militares da 3° Companhia (3° CIA) do 15° 

Batalhão de Polícia Militar (15º BPM) realizam a doação de 

uma farda a um menino admirador da Brigada Militar. 

Após conhecerem o garoto Pedro Henrique de 12 anos, que 

possui um grau moderado de autismo, em uma ocorrência, os 

militares ficaram sabendo do grande encanto que ele tinha pela 

Brigada Militar (BM).  

O Sd Botino da 3° CIA, teve a ideia de presentear o 

menino com uma farda completa da BM e a entrega ocorreu n 

o sábado (20/03). 

 

 

 

 

A felicidade no rosto do garoto foi notada de imediato quando viu o 

presente, e sua alegria enchia os olhos dos que acompanhavam aquele 

gesto quando vestiu a farda. 

Atitudes como estas em que fazemos o bem, apenas para 

sentirmos a emoção e a felicidade do próximo é que nos trazem o verdadeiro 

sentido da vida. 

Uma grande atitude desses nobres policiais que integram as fileiras 

do 15° BPM nos honrando com atitudes iluminadas como essa. 

 

 

VACINAÇÃO DO EFETIVO CONTRA O COVID-19 

 

1 - CANOAS 

 

o sábado (03/04) quase a totalidade do efetivo do 15º Batalhão de Polícia Militar (15º BPM), que 

apresenta condições sanitárias para receber a primeira dose, foi vacinado contra o COVID-19 na cidade de 

Canoas. 

 

A vacinação ocorreu na Secretaria de Segurança Pública de Canoas e imunizou todos os agentes de 

segurança da cidade de Canoas, Brigada Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Agentes Penitenciários e 

Bombeiros Militares. 

 

Sd Botino e Pedro Henrique 

Sd Botino, Pedro Henrique e Sgt Silva 
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Atuando sempre na busca do bem-estar da 

população, a imunização do efetivo se torna mais um 

mecanismo de proteção à sociedade, visto os vários 

segmentos atendidos pelos Órgãos de Segurança, 

tornando essa iniciativa de vacinação de extrema 

importância para todos.  

 

O agradecimento pela celeridade e 

comprometimento da Prefeitura Municipal de Canoas 

que conduziu de forma exemplar a vacinação.  

 

 

 

2 – NOVA SANTA RITA 

 

esta segunda-feira (05/04) o efetivo do 

pelotão destacado do 15º Batalhão de Polícia Militar (15º 

BPM) foi imunizado contra o COVID-19 na cidade de 

Nova Santa Rita. 

Quase a totalidade dos que apresentavam 

condições sanitárias para receber a primeira dose foram 

vacinados.  

 

 

A imunização ocorreu no Centro de Vídeo 

Monitoramento, localizado na Rua Hélio Fraga de 

Moraes Sarmento, Centro da Cidade, que antigamente 

abrigou o pelotão do 15º BPM na cidade. 

Atuando sempre na busca do bem-estar da 

população, a imunização do efetivo se torna mais um 

mecanismo de proteção à sociedade, visto os vários 
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segmentos atendidos pelos Órgãos de Segurança, 

tornando essa iniciativa de vacinação de extrema 

importância para todos.  

 

O agradecimento a Prefeitura Municipal de 

Nova Santa Rita que conduziu de forma exemplar a 

vacinação do efetivo.  

 

Seguimos respeitando regras de distanciamento social e normas sanitárias vigentes para 

continuar protegendo a comunidade.   

 

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE ABRIL 

 
Aos nobres 
guerreiros e 

guerreiras, que fazem 
do 15º BPM um dos 
melhores batalhões 
do Estado do Rio 
Grande do Sul. 

 
 

 

1ª CIA 

SD FONTOURA – DIA 20/04 

SD KANANDA – DIA 02/04 

2ª CIA 

SD TEODORO – DIA 06/04 

SD PABLO – DIA 13/04 

3ª CIA 

SD MOTTA – DIA 10/04 

SD BAGESTEIRO – DIA 20/04 

SD REZER – DIA 28/04 

SD PMT OSWALDO – DIA 11/04 

 

4ª CIA 

SD AGRA – DIA 25/04 

SD ARAÚJO – DIA 23/04 

FORÇA TÁTICA 

SD JEFERSSON – DIA 09/04 

SD PILONETTO – DIA 20/04 

SD BORDIN – DIA 02/04 

SD BISINELLA – DIA 29/04 

SD PRATES – DIA 08/04 

S HENNEMANN – DIA 06/04 

SD RENAN – DIA 20/04 

NSR 

SD SEIXAS – DIA 09/04 

SD LEANDRO PAIVA – DIA 06/04 

SEDE 

CAP MARTINS - DIA 25/04 

TEN DANILO – DIA 03/04 

SD JOSEANE – DIA 03/04 

SD SCHERER – DIA 05/04 

SD ROBSON – DIA 24/04 

SD IBANES – DIA 04/03 

SD TAFAREL – DIA 04/04 

SD FERNANDA – DIA 06/04 

SD ALVES – DIA 22/04

 


