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ntiga 5ª Companhia, sediada na 

Av. Rio Grande do Sul, 1840, bairro Mathias 

Velho com responsabilidade pelo 

policiamento nos bairros Mathias Velho, 

Harmonia, Centro, Industrial e São Luis. 

Foi erguida em terreno do Estado do 

Rio Grande do Sul, que compunha parte da 

área destinada ao Centro Social Urbano. 

 

 

 

Sua sede construída pela Prefeitura Municipal de Canoas, intermediado 

pela Associação de Moradores da Vila Mathias Velho (criada em 1980), com 

participação e supervisão da FUNDASUL (Fundação Sul Riograndense de 

Assistência Senador Tarso Dutra). 

Inaugurada e instalada em abril de 1993. Composta de uma área total 

de 30,008m². 

 

OPERAÇÃO “ZERO KILLER” EM CANOAS 

a terça-feira (20/04) o 15º Batalhão de 

Polícia Militar (15º BPM) iniciou a operação “ZERO 

KILLER”, com o reforço do 1º Batalhão de Polícia de 

Choque (1º BPChoque) e 4º Regimento de Polícia 

Montada (4º RPMon), além do efetivo do 15º BPM e 

ações integradas com a Polícia Civil. 

 

A ação visa identificar suspeitos apontados 

como autores dos últimos crimes de homicídios ocorrido 

em Canoas e também demonstrar para comunidade 

que a Brigada Militar agirá com vigor e agilidade, e não 

aceitará este tipo de ação violenta que assusta e 

aterroriza a população, responderemos com toda 

energia e força necessária para evitar outros eventos desta natureza. 

 

 

1ª COMPANHIA DO 15º BPM 
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Apoiados pelo Comando de Policiamento Metropolitano e Comando Geral da Brigada Militar que 

atenderam, de imediato, a solicitação de apoio de efetivo para reforço no policiamento durante o período 

necessário para o cumprimento da missão proposta. 

 

 

As ações contam com a utilização de todos os meios materiais e de pessoal disponíveis, como o emprego 

dos eficientes RPAs (Aeronave Remotamente Pilotada) ou popularmente Drones, os bem treinados cães do Canil 

do 15º BPM. 

 

AÇÃO SOCIAL - DOAÇÃO DE APARELHO CELULAR 

Na quarta-feira (05/05) policiais militares do efetivo da Força Tática (FT) 

do 15° Batalhão de Polícia Militar (15º BPM), realizaram a entrega de um 

aparelho celular a Gustavo de 15 anos. 

Gustavo tem um déficit intelectual e estuda na EMEF Tancredo Neves, 

a professora Elisabeth, que é tia de um dos integrantes da FT, relatou a 

dificuldade do aluno em acompanhar as aulas online da escola, sensibilizado 

com a situação o militar iniciou a arrecadação de um valor para compra de um 

aparelho celular. 

Em menos de uma hora o valor já havia sido arrecado e a entrega foi 

realizada na casa do menino, que conseguirá continuar seus estudos e 

acompanhar as aulas de sua escola. 

Quando conseguimos levar um pouco de alegria e ajuda a quem precisa, 

percebemos que a maior felicidade se encontra em fazer o bem e ajudar o 

próximo. Elevamos nosso espirito e nossas forças para continuarmos na 

missão de levar segurança a comunidade. 

 Militares durante a entrega do aparelho 
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TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA 

ários devem ser os pensamentos e imagens que passam pela 

mente nesse momento de despedida, sentimento quase que impossível de 
descrever, que remetem a registros e pessoas que moldaram sua carreira 
durante todo esse tempo de serviço Policial Militar. 

Ainda que seja compensador e consolador o sentimento do dever 
cumprido e o mais importante saber quão foram uteis a sociedade, cumprindo e 
honrando o valoroso juramento que fizeram ao ingressar no serviço ativo da 
Brigada Militar, o de proteger o cidadão mesmo com o risco da própria vida, 
cabe salientar o desejo e o anseio dos que continuam na missão, que suas vidas 
continuem trilhando bons caminhos, sempre pautadas no justo e correto, e que 
possam manter as alegrias e felicidades que o serviço lhes trouxe nestes vários 
anos de lutas. 

 

“Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a 
qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele Dia.” Timóteo 4:7-8 

Diário Oficial nº 084 de 26 de abril de 2021. 

 

MELHORIAS - NOVA SANTA RITA 

o mês de abril foi concluída a construção da uma garagem coberta na sede do Pelotão Destacado do 15º 

Batalhão de Polícia Militar (15º BPM) na cidade de Nova Santa Rita. 

 

Além da garagem foram feitos 

reparos internos, como a colocação de 

piso e pintura das instalações.  

 

As melhorias trarão maior 

comodidade ao efetivo, proporcionando 

um melhor ambiente de trabalho para 

execução das atividades dos militares. 

 

 

 

    

  

 

1º Ten RR Goulart 
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ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MAIO 

 
Aos nobres 
guerreiros e 

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

 

 

 

1ª CIA 

SGT CARLOS ALBRTO – DIA 29/05 

2ª CIA 

SD ANDERSON – DIA 10/05 

SD JADER – DIA 09/05 

SD DURANTE – DIA 10/05 

SD JESUS – DIA 17/05 

3ª CIA 

SD FÁBIO – DIA 19/05 

SD CLÁUDIA – DIA 01/05 

SD PAULO HENRIQUE – DIA 17/05 

SD LEMES – DIA 07/05 

SD BOTTINO – DIA 24/05 

SD PAIVA – 08/05 

SD PMT ISAIAS – DIA 02/05 

SD PMT MIGUEL – DIA 03/05 

SD PMT BATISTA – DIA 31/05 

4ª CIA 

SGT MEIRELLES – DIA 16/05 

SD DUPONT – DIA 14/05 

FORÇA TÁTICA 

SD ROLDÃO – DIA 25/05 

SD MARCOS VINICIUS – DIA 09/05 

NSR 

TEN LUCIANO – DIA 29/05 

SGT AIRES – DIA 09/05 

SD BASTILHOS – DIA 20/05 

SD JARDEL – DIA 27/05 

SEDE 

SD EDUARDO MARTINS – DIA 07/05 

SD BRANDON – DIA 10/05 

SD LARISSA – DIA 26-05 

SD MONTAGNA – DIA 11/05 

SD SUYAN – DIA 05/05 

SD SUZAMARA – DIA 30/05

 

 

DESCONTO PARA POLICIAS MILITARES EM BARBEARIA 

A Urban Barbearia, localizada na Av. Farroupilha, 3833, bairro Marechal Rondon, está ofertando um 

desconto de 20% em seus serviços para os Policiais Militares, o corte de cabelo no valor de R$ 35,00. 

   

O local é amplo e possui um ambiente confortável para bem atender os clientes. Dúvidas e agendamentos 

para atendimento entrar em contato pelo número (51) 3191-8527 ou (51) 99878-6829. 

 


