Foto histórica
Reprodução da foto do efetivo do
antigo Pelotão de Operações Especiais e hoje
Companhia de Força Tática.
A força Tática do 15º Batalhão de
Policia Militar hoje conta com dois pelotões
de choque, canil e motociclistas. Atua como
reforço e poio em operações do 15º BPM e
região Metropolitana.

POLICIAMENTO A PÉ
O policiamento a pé é a modalidade
mais antiga de patrulhamento. Também
conhecido como “Pedro e Paulo”, tem a
vantagem de proporcionar maior interação
com a comunidade. É mais usado em locais
com grande movimentação de pessoas.

Na foto Sds Thailan e Deiques da Fao

Foto Sd Klein e Sgt Figueira da 1º Cia
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AÇÕES E OPERAÇÕES
OPERAÇÃO “ARGOS” na cidade de Canoas
No dia (06/08) o 15º Batalhão de Polícia Militar (15ºBPM) realizou a operação “ARGOS” na cidade de Canoas.
Batizada com o nome do gigante da mitologia Grega que possuía cem olhos, quando dormia, metade dos olhos se fechava e
descansava enquanto a outra metade vigiava. Uma ação planejada e executada em vários pontos da cidade, durante às 24
horas do dia, remetendo uma maior sensação de segurança, zelo e tranquilidade a toda a comunidade.
Ao todo foram abordadas e identificadas 1.680 pessoas, fiscalizados 930 veículos de passeio, 312 motocicletas, 32
veículos de aplicativos, 24 caminhões e 18 táxis.
Durante a execução da operação não houve registro de roubo de veículo no município, ainda tivemos duas
recuperações de veículos efetuadas pelas guarnições.

OPERAÇÃO “ÁRTEMIS” na cidade de Nova Santa Rita
A operação “ÁRTEMIS”, batizada com o nome da deusa grega ligada à vida selvagem e à caça, iniciou-se na quintafeira (20/08) e se encerrou no domingo (23/08), com o objetivo de combater a caça ilegal, abigeato e o comércio ilegal de
carnes e produtos do gênero.
Atuou com o apoio da
Vigilância sanitária municipal de
Nova Santa Rita, Secretaria do
meio
ambiente,
Secretaria
municipal de saúde de Nova
Santa Rita, Batalhão Ambiental
da Brigada Militar, 4º Regimento
de Polícia Montada da Brigada
Militar, Força Tática do 15ºBPM e
efetivo do Pelotão destacado de
Nova Santa Rita.

Foram realizadas fiscalizações em estabelecimentos comerciais e embarcações, além de barreiras, patrulhamentos
e ações de presença em diversos locais da cidade de Nova Santa Rita. Foram fiscalizados 05 estabelecimentos comerciais,
112 pessoas abordadas, 41 veículos fiscalizados, 14 motocicletas e 16 caminhões. Ainda, foram presas 04 pessoas por jogos
de azar e posse de entorpecentes.
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MELHORIAS
A 2ª CIA hoje conta com estacionamento coberto
para as viaturas. Adquirido com recursos próprios, doação do
efetivo.

Asfalto do
estacionamento
da 4º cia

COMEMORAÇÃO DO 38º ANIVERSÁRIO DO 15º BPM
Na terça-feira (25/08), o 15º Batalhão de Policia Militar
comemorou o 38º Aniversário da unidade. Para a comemoração estava
presente na sala da do Comandante do 15º BPM oficias e praças, que no
momento foi lido o Boletim Especial de aniversário destacando os
polícias militares e pessoas da comunidade de serão agraciados com a
comenda Tenente Coronel Bandeira, instituída em 29 de junho de 2020,
no Boletim Geral nº 144.

MILITARES QUE FORAM PARA RESERVA REMUNERADA
Vários 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 DO DIA 12-08-2020
INSTRUÇÃO NORMATIVA: CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE BRIGADIANO
A situação nos hemocentros fica crítica durante o inverno, quando há uma redução acentuada nos estoques e
crescimento na demanda. A queda na temperatura, a ocorrência de dias chuvosos e o período de pandemia são alguns dos
fatores responsáveis pela queda dos suprimentos nos bancos de sangue. Desta forma, reforçamos a Campanha Doação do
Sangue Brigadiano da Brigada Militar.
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HEMOCENTRO PORTO ALEGRE: Endereço: Av. Bento Gonçalves, nº 3.722 – Partenon – Porto Alegre, fone: (51) 3336-6755, email: hemorgs@saude.rs.gov.br - Horário de funcionamento: segunda à sexta feira das 8h às 18h.
PORTARIA Nº 615/EMBM/2015 – Regula a doação de sangue por parte dos militares estaduais da Brigada Militar
O COMANDANTE-GERAL DA BRIGADA MILITAR, no uso de suas atribuições legais, previstas pelo no art. 6º e no inciso I do
art. 8º da Lei nº 10.991, de 18 de agosto de 1997, e com o inciso I do art. 5º, do Decreto nº 42.871, de 05 de fevereiro de
2004 e suas alterações, e ainda:
DETERMINA:
Art. 1º A pretensão da doação voluntária de sangue por parte de militar estadual deve, antes de realizada, ser autorizada
pelo Comandante de Pelotão ou Chefe de Seção em que estiver lotado o militar estadual, mediante prévia comunicação ao
seu comandante ou chefe imediato.
Art. 2º A doação referida no artigo 1º desta Portaria, quando destinada a familiares do militar estadual doador, até o 3º grau
de parentesco, será deferida de plano.
Art. 3º A doação referida no artigo 1º desta Portaria, quando não destinada às pessoas referidas no artigo anterior, será
deferida mediante análise prévia das autoridades mencionadas no mesmo dispositivo, as quais avaliarão questões de
conveniência e oportunidade, a fim de que o afastamento para tal ato não prejudique a continuidade do serviço.
Art. 4º A doação voluntária de sangue realizada por militar estadual, na forma da previsão constante no artigo 1º da Lei
Federal 1.075/50, deverá ser comprovada, no primeiro dia útil seguinte ao da doação, por meio de atestado da instituição
oficial que possuir banco de sangue, considerada a não apresentação do comprovante como falta ao serviço.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no artigo 2º desta Portaria, o militar estadual doador deverá solicitar à Instituição
coletora que registre no respectivo comprovante a identificação nominal da pessoa destinatária da doação.
Art. 5º A doação de sangue realizada por militar estadual, na forma da previsão constante no artigo 2º da Lei Federal
1.075/50, autoriza a dispensa do serviço do doador na data em que esta for efetivada.
Art. 6º A doação voluntária de sangue será considerada como dia de efetivo serviço.
Art. 7º Objetivando preservar a higidez física do militar estadual, considerando a natureza de suas atividades funcionais, fica
limitada a doação voluntária de sangue a 3 (três) vezes por ano, excetuada a hipótese prevista no artigo do 2º desta Portaria
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALFEU FREITAS MOREIRA
Cel QOEM – Comandante-Geral
ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO

Um Feliz Aniversário!
Aos nobres guerreiros e guerreiras, que fazem do
15º BPM um dos melhores batalhões do Estado do
Rio Grande do Sul
SD VERBER– DIA 10/09

1ª CIA
SD DORNELES – DIA 14/09
SD BRUNO DORNELES – 18/09
2º SGT PME EDUARDO – 22/09
SD MASSAQUE - 29/09

SD LEONARDO – DIA 09/09
4ª CIA
SD CAVALCANTI – DIA 26/09
SD MIERES – 30/09
FORÇA TÁTICA
SD JULIO CESAR – DIA 02/09
SD WINK – DIA 11/09
SD GREGÓRIO – DIA 27/09
FAO
SD PITROSKY – DIA 19/09
P1
SD COUTO– DIA 21/09

2ª CIA
SD BARRETO – DIA 17/09
SD GLUSZCZAK – DIA 20/09
SD MUNHOZ – DIA 30/09
3ª CIA
SD CAMPELO – DIA 02/09
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