A Praça do Avião ou Praça Santos Dumont
é um dos pontos mais famosos da cidade
de Canoas.

Na foto os Soldados Schneider e Carla da
1ª Companhia do 15º BPM.

OPERAÇÃO “PAPAI NOEL” EM CANOAS
a terça-feira (1/12) o 15º Batalhão de
Polícia Militar em conjunto com a Polícia Civil e
Guarda Municipal, realizaram o lançamento da
“Operação Papai Noel” na cidade de Canoas.
A ação conta com um reforço de

policiamento nas áreas comerciais do município,
buscando a prevenção dos roubos a pedestre e
comércios.
Levar segurança e tranquilidade para a
população nas compras de natal e fim de ano, esse é o
maior objetivo dessa operação que a anos é realizada
em todo estado.
OPERAÇÃO “PAPAI NOEL” EM NOVA SANTA RITA
a manhã do dia
04/12 (sexta-feira), no
Centro da cidade de Nova
Santa Rita, o 15º Batalhão
de Policia Militar em
conjunto com Polícia Civil e
Guarda Municipal de Nova
Santa Rita, realizou o lançamento da Operação Papai Noel 2020
no município de Nova Santa Rita.
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CANIL DO 15° BPM MINISTRA INSTRUÇÃO A ÓRGÃOS DE SEGURANÇA.

a manhã da segunda-feira do dia 09/11, integrantes do Canil do 15º Batalhão de Polícia Militar
(15º BPM), ministraram instrução aos Alunos do Estágio de Adestramento e Emprego de Cães de Guerra do 3°
Batalhão de Polícia do Exército (3º BPE).
Participaram da instrução alunos de diversas instituições - Força Aérea Brasileira, Exército Brasileiro,
Polícia Rodoviária Federal, Brigada Militar, Polícia Civil e SUSEPE, que partilharam experiências e aprenderam
técnicas para nortearem a utilização com qualidade e eficácia desse companheiro, que cada vez mais se faz
presente nas operações e ações desenvolvidas pelos órgãos de segurança.
O 15° BPM prima pelo aprimoramento e o treinamento constante dos servidores, qualificando, cada
vez mais, o serviço prestado a comunidade.
MELHORIAS – ATENDIMENTO AO PÚBLICO DA 2ª CIA

2ª Companhia do 15º BPM conta
agora com um novo balcão para atendimento ao
público.
Visando sempre atender bem a
comunidade buscamos sempre melhorar as
estruturas físicas para o bem-estar da
população e dos servidores que realizam o
trabalho para o público.

Na foto a Soldado Priscila da 2ª CIA.
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ELEIÇÕES 2020
O 1º Sgt RR ODEGAR MENDES RAYMUNDO, licenciado em História pela Universidade La Salle e
Bacharel em História pela mesma universidade, pós-graduado em Patrimônio Cultural e Graduado em gestão
pela Unisinos.
Ingressou na Brigada Militar em 15 de junho de 1990 permanecendo
até julho de 2020, todos esses anos dedicados somente a unidade do 15° BPM.
Eleito vereador com o nome Professores Sargento Mendes em Nova
Santa Rita onde no pleito de 2020 recebeu 260 votos se tornando o primeiro
vereador oriundo da Brigada Militar do município.
Parabéns ao nobre militar que continuará auxiliando a comunidade em
uma nova função.

1º SGT RR Mendes

AÇÃO SOCIAL – DOAÇÃO DE CABELOS

a manhã do dia 26/11 o
15° BPM realizou a entrega de 32
mechas de cabelos ao IMAMA
(Instituto da Mama do Rio Grande do
Sul) na cidade de Porto Alegre, as
mechas foram arrecadadas pela
campanha "Cabelos de Aço" da
Brigada Militar, doadas por crianças e
adultos da comunidade de Canoas.

Os cabelos doados servem para a
confecção de perucas que são doadas para
mulheres vítimas de câncer de mama.

A campanha Cabelos de Aço continua e
quem quiser doar é só se dirigir aos quartéis da
Brigada Militar.
Na foto a Soldado Tatiana durante a entrega.

MILITARES QUE FORAM PARA 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.
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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 237 de 19 de novembro de 2020.
1º TEN RR DONAT

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE DEZEMBRO

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

1ª CIA
SD MELO – DIA 07/12
SD SCHACH – DIA 14/12
SD CHARÃO – DIA 22/12

SD PMT VITOR – 24/12
4ª CIA
SD LOPES – DIA 31/12
SD BRANDÃO – 18/12

NSR
SD BARCELLOS – DIA 29/12
SD ROBSON SILVEIRA – DIA
08/12

2ª CIA
SGT ADRIANO – DIA 01/12
SD RAILANDER – DIA 12/12

FORÇA TÁTICA
TEN FABIANO – DIA 24/12
SD GABRIEL – DIA 02/12
SD LAGES – DIA 19/12
SD SCHWENGBER – DIA 14/12

SSJ
SD COLBEICH – DIA 18/12
SD FAGNER – 23/12

3ª CIA
SGT SAIFER – DIA 30/12
SD RAMALHO – DIA 25/12
SD GERÔNIMO – DIA 22/12
SD AMERICO – DIA 09/12
SD PMT BEUREN – 20/12

FAO
SD DEIQUES – DIA 16/12
SD ANTONIO – DIA 09/12

P2
SD BORGES – DIA 17/10
P4
SD MATOS – DIA 30/12
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