DIA INTERNACIONAL DA MULHER

m 17 de fevereiro de 1986 iniciaram o curso
na Academia de Polícia Militar 10 mulheres, que
integraram a 1ª Turma da, já extinta, Companhia de
Polícia Militar Feminina (Cia PM Fem), conquistando
assim seu espaço na Brigada Militar pela lei 7.977 de
08 de janeiro de 1985.

No 15º BPM a primeira turma a estar
presente em nosso município foi em 17 de
agosto de 1994, e, após esses anos de
grandes
serviços
prestados,
seguem
executando um trabalho de excelência e
eficácia para a comunidade canoense.
Presentes em todos os setores do 15º BPM, tornam o trabalho mais
qualificado com sua visão perfeccionista e detalhista indispensáveis para a
execução de um trabalho de qualidade para população.
No mês de março que comemoramos o Dia Internacional da Mulher não
podemos deixar de agradecer o excelente trabalho exercidos por essas
guerreiras, e homenageando assim, todas as mulheres, que com sua força e
determinação quebram barreiras e abrilhantam nossos dias.
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OPERAÇÃO SOSSEGO INTEGRADA CARNAVAL

urante o feriado de carnaval o 15° Batalhão
de Polícia Militar (15º BPM) realizou intensas ações de
policiamento na cidade de Canoas para coibir as
perturbações da tranquilidade, a Operação Sossego
Carnaval Integrada.

As ações da operação que iniciaram no dia
12/02 integrada com Bombeiros Militares, Guarda
Municipal de Canoas e membros de secretarias do
município, fiscalizaram vários estabelecimentos e
locais alvos de denúncias de aglomerações e
descumprimentos das medidas sanitárias em
combate a proliferação do Covid-19.
No total foram abordadas 1185 pessoas,
fiscalizados 133 veículos de passeio, 62
motocicletas, 10 táxis, com 43 estabelecimentos
fiscalizados,
05
termos
circunstanciados

confeccionados, 35 Autos de Infração de Trânsitos e 08
veículos recolhidos.
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AÇÃO SOCIAL

a tarde de quinta-feira
(11/02) policiais militares integrantes
da 3ª Companhia do 15º Batalhão de
Polícia Militar (15º BPM), fizeram
uma surpresa para pequena Maria
Eduarda que completava 7 anos de
idade.
A mãe de Maria Eduarda
entrou em contato com o batalhão e
relatou a grande admiração que a
menina sentia pela Brigada Militar, e que seria um grande presente
para ela se uma guarnição pudesse passar e conversar com a
garotinha.

A guarnição, então, realizou essa pequena homenagem a ela,
estando presente em sua residência e ofertando um bolo de aniversário,
salgadinhos, refrigerantes e um presente para a garotinha, adquiridos por
membros do 15º BPM.
O 15º BPM busca criar vínculos com a população, aproximandoas dos policiais, ressaltando sempre da importância de ajudar o próximo e
estar presente junto à comunidade que serve.

INSTRUÇÃO NORMATIVA
Informação do Estado Maior da Brigada Militar:
“

o cumprimentá-lo cordialmente, tendo em vista consulta formulada pelo CRPO-P na MExp nº

024/CRPO-P/P3/Op/2021, a qual interessa a todos os Comandos, informo o que segue:
O usuário comum do Sistema Consultas Integradas não terá alerta ou informação de que está
consultando "pessoas sensíveis" ou "vulneráveis". Além disso, não há espaço ou campo no qual possa ser
inserida justificativa da consulta do referido indivíduo;
Após o acesso ao Sistema Consultas Integradas, o usuário (no caso, o ME) deverá, sempre que em
atendimento de ocorrência, fazer constar essa consulta atrelada ao documento preenchido após o atendimento
para o qual foi despachado ou que tenha se deparado. No caso de abordagem a suspeito que tenha sido
abordado em verificação de rotina e que não se fez necessário nenhum tipo de encaminhamento ou confecção
de documentação operacional é razoável que, ao final do turno de serviço, fique consignado em BA ou
apontamentos individuais todas as verificações já citadas por parte do usuário do referido Sistema;
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Em relação à tela do Sistema de Consultas Integradas, especificamente a pessoas “sensíveis” ou
“vulneráveis”, informo que não há especificação que venha a diferenciar essas ou outras pessoas em
comparação aos demais cidadãos. ”
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ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MARÇO

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

1ª CIA
SD KARNOPP – DIA 08/03
SD MONTELO – DIA 19/03
2ª CIA
SGT GOULART – DIA 14/03
SD EDUARDO – DIA 19/03
SD PASINI – DIA 02/03
3ª CIA
SGT MAURO – DIA 05/03
SD MARCELO – DIA 31/03
SD ALUISIO – DIA 14/03
SD GEAN – DIA 15/03

4ª CIA
SGT GERSON – DIA 06/03
SD FABIANO – DIA 26-/03
SD LUCELI – DIA 27/03
SD RIBEIRO – DIA 20/03
SD VAZ – DIA 25/03
FORÇA TÁTICA
SGT OHLWEILER – DIA 10/03
SD CAMPOS – DIA 09/03
SD TAYLAN – DIA 05/03

SD VITOR HUGO – DIA 08/03
SD GEVERTON – 05/03
SEDE
SD ESCOBAR – DIA 03/03
SD BRITO – DIA 03/03
SD CONCEIÇÃO – DIA 24/03
SD LINDENMEYER – DIA 30/03
SD FILIPE GONÇALVES – DIA 10/03

SD SILVA JR. – DIA 01/03
SD MONTEIRO – DIA 03/03

NSR
SD VINICIUS – DIA 04/03
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