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ealizado amplamente em grandes 

centros urbanos, pela complexidade do 

trânsito, traz grande mobilidade e agilidade 

no atendimento de ocorrências.  

 

 

A Ronda Ostensiva com Apoio de 

Motocicletas (ROCAM), atua com efetivo da Força 

Tática e companhias, que desempenham essa 

função no atendimento à população e apoio as 

demais viaturas. 

 

 

PRISÃO POR TRÁFICO DE ENTORPCENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO 

a tarde de quarta-feira (27/01) 

policiais militares do 15° Batalhão de Polícia 

Militar, prenderam três homens por porte ilegal 

de arma de fogo e tráfico de entorpecentes. 

A prisão ocorreu na rua Araçá, bairro 

Centro em Canoas.  

Durante abordagem foram localizadas 03 

armas de fogo, 01 pistola calibre 9mm, modelo 

HS-9, com um carregador, 01 pistola calibre 

9mm, modelo AZTK, com dois carregadores, 

01 revólver calibre 38, 32 munições de calibre 

9mm, 05 munições de calibre 38, 77,9g de 

maconha, 26 porções de maconha fracionada, 

141 pinos de cocaína, 03 celulares, 01 balança 

de precisão e uma quantia em dinheiro. 

 

 

RONDA OSTENSIVA COM APOIO DE MOTOCICLETAS 
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NOVAS VIATURAS PARCIALMENTE BLINDADAS 

a manhã de 

quarta-feira (20/01) o 15° 

Batalhão de Polícia Militar 

recebeu do governo do 

Estado do Rio Grande do Sul, 

três caminhonetes Hilux 

parcialmente blindadas. 

 

 

As viaturas garantirão maior 

proteção aos policiais militares no 

desempenho de suas funções.  

Esse aparelhamento faz parte 

do novo modelo de paradigma implantado 

pelo RS Seguro, com investimento 

qualificado na rotina dos policiais. 

 

 

FISCALIZAÇÕES NA REGIÃO DA PRAINHA DO PAQUETÁ 

 

 

urante o domingo (17/01), o 15º 

Batalhão de Polícia Militar (15ºBPM) com o 

apoio do Batalhão Ambiental (BA), Regimento 

de Polícia Montada (RPMon), Guarda 

Municipal e Agentes de Trânsito de Canoas, 

realizou ações de fiscalizações na Praia do 

Paquetá na cidade de Canoas. 

 

 

A ação tinha como objetivo realizar a 

fiscalizações em bares e nos entornos da prainha, a fim 

de reprimir e orientar quanto a aglomeração de 

pessoas, desrespeitando o decreto municipal de 

distanciamento social em função do Covid-19. 
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Foram realizadas barreiras, 

fiscalizando e abordando os veículos 

e pessoas, orientando e advertindo 

quanto ao uso de máscara e o 

distanciamento social. 

 

 

 

 

 

O Batalhão Ambiental de Porto 

Alegre, realizou policiamento com barco 

no Rio dos Sinos, fiscalizando lanchas, 

barcos e motos aquáticas. 

 

 

 

 O 15º BPM continuará realizando 

ações pontuais para garantir a paz social e a 

manutenção da ordem pública.  

E sempre lembrando, precisamos 

respeitar as regras do distanciamento social, 

pois o Covid-19 não acabou. Vamos nos 

cuidarmos e cuidar de quem amamos. 

 

 

 

 

MILITAR TRANSFERIDO 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. 

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 25 de 03 de fevereiro de 2021. 

 
 

1º SGT JULIO CESAR 
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PROGRAMA ANJOS 

 

a sexta-feira (11/12/2020) ocorreu a formatura de 

137 alunos da 1ª Edição do Curso de Capacitação em Saúde 
Mental do Programa Anjos, dentre os formandos dois militares 
do 15º Batalhão de Polícia Militar (15º BPM), a Sd Juliana Carla 
Celi E O Sd Douglas Antunes da Silva. 

 
O curso além de difundir conceitos adequados sobre 

saúde mental tentando diminuir o preconceito do assunto na 
profissão, forma facilitadores, todos policiais militares, com 

capacidade de identificar na tropa colegas que demonstrem algum 
sintoma de adoecimento mental e encaminhá-los para atendimento especializado. 
 
   

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE FEVEREIRO 

 

 

 
Aos nobres 
guerreiros e 

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

 

 
 

1ª CIA 

SGT PME ERALDO – DIA 07/02 

SD JÚNIOR – DIA 03/02 

SD QUAGLIOTTO – DIA 12/02 

2ª CIA 

SD PONS – DIA 13/02 

SD PRISCILA – DIA 19/02 

3ª CIA 

SD STEGUES – DIA 20/02 

SD SARTORI – DIA 04/02 

SD PATRIC – DIA 09/02 

4ª CIA 

TEN LEON – DIA 28/02 

SD PARADA – DIA 27/02 

SD RODRIGO – DIA 22/02 

SD MEDEIROS – DIA 02/02 

FORÇA TÁTICA 

SD GILMARA – DIA 03/02 

SD MANICA – DIA 26/02 

SD MIRANDA – DIA 01/02 

NSR 

SD BLODOW – DIA 15/02 

SD MESQUITA – 23/02 

SEDE 

SGT MARTINS – DIA 23/02 

SD GEZIEL– DIA 16/02 

SD M. SOUZA – DIA 05/02 

SD IVO – DIA 02/02 

SD SILVA SANTOS – DIA 06/02 

SD KHENYOR – DIA 26/02 

 

 

 

 

SD CELI SD ANTUNES 


