
Revista Digital do 2º Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas – Capão da Canoa/RS

“Visibilidade, repressão qualificada e bem-estar policial militar” - Ano 2 – Nº 07 – Março 2021

“Juntos somos mais fortes”
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Foram poucos meses de
convivência com o efetivo, mas o
suficiente para deixar saudades.

Nosso grande amigo lutou até
o fim, mas Deus quis que ele fizesse
parte da Tropa Celestial.

O Major Jair nos deixou na
manhã do dia 26/03, em decorrência
de complicações da Covid-19.

“Juntos somos mais fortes”,
este foi o lema sempre usado pelo
Major Jair Francisco de Oliveira. Oficial
que deixou seu legado por onde passou,
e no 2º BPAT não foi diferente.

O Major Jair ingressou na
Brigada Militar nos anos 90, mas
durante os últimos 11 meses, foi com a
tropa do 2º Batalhão de Policiamento
em Áreas Turísticas que ele mostrou
todo o seu profissionalismo, mas acima
de tudo, sua solidariedade.

Durante o tempo que esteve a
frente do Subcomando do 2º BPAT, o
Major Jair conheceu pessoas, estreitou
laços, mas acima de tudo, ele fez
amigos. Amigos que irão sempre
lembrar de seus feitos no Batalhão.

Foto: Sgt Ubal/PM5
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“Ser mulher...
É viver mil vezes em apenas uma 
vida.
É lutar por causas perdidas e
sempre sair vencedora.
É estar antes do ontem e depois do 
amanhã.
É desconhecer a palavra recompensa
apesar dos seus atos.
Ser mulher...
É caminhar na dúvida cheia de 
certezas.
É correr atrás das nuvens num dia de 
sol.
É alcançar o sol num dia de chuva.
Ser mulher...
É chorar de alegria e muitas vezes
sorrir com tristeza.
É acreditar quando ninguém mais 
acredita.
É cancelar sonhos em prol de 
terceiros.
É esperar quando ninguém mais 
espera.
Ser mulher...
É identificar um sorriso triste e uma 
lágrima falsa.
É ser enganada, e sempre dar mais 
uma chance.
É cair no fundo do poço, e emergir 
sem ajuda.
Ser mulher...
É estar em mil lugares de uma só vez.
É fazer mil papeis ao mesmo tempo.
É ser forte e fingir que é frágil...
Pra ter um carinho.”
Autora: Silvana Duboc

A Força da mulher BRIGADIANA

Durante o mês de março,

comemora-se o Dia Internacional da

Mulher, geralmente nos reunimos

para singelas homenagens àquelas

que diariamente mostram a sua força

e sua coragem, mas em meio ao

cenário pandêmico que vivemos, não

foi possível nos reunirmos para esta

comemoração.

Mas Dia da Mulher é todo dia.

Deixamos aqui nossa singela

homenagem a todas as BRIGADIANAS,

guerreiras que integram o 2º BPAT.
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Jovem que sonha em ser policial, presenteia 
PMs em Capão da Canoa
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Em março, compareceu na sede do
2º BPAT em Capão da Canoa, Monica Ribeiro
Ramos, para levar um presente muito
especial aos policiais militares da cidade.

A jovem, de 21 anos, presenteou os
PMs com uma cesta de guloseimas.

Ela contou que seu sonho é se
tornar uma policial militar e está estudando
muito para que isso aconteça.

Em nome da Brigada Militar
agradecemos pela lembrança e torcemos
para que o sonho da jovem seja realizado.

Dupla é presa em Itati com 70 quilos de drogas

A Brigada Militar prendeu dois
homens com 20 quilos de cocaína e 50
quilos de crack em Itati, no mês de março.

Após o trabalho de equipes de
Inteligência da Corporação, durante
monitoramento de dois veículos em
atitude suspeita, com informações de que
estariam vendendo drogas na localidade
de Bananeiras, foi possível a abordagem
dos indivíduos.

Na tentativa de abordagem por policiais militares da Força Tática do 2º
BPAT, o motorista do veículo Sandero empreendeu fuga, sendo alcançado em
seguida. Dentro do veículo foram encontrados 20 quilos de cocaína,
acondicionados em um saco, no porta-malas. Com o motorista, um homem de
27 anos, foram encontrados além da droga, mais R$ 310.

Com o outro indivíduo, um homem de 52 anos, com antecedentes por
tráfico, sequestro e roubo, que dirigia um Nissan Versa, foram encontrados 50
quilos de crack e R$ 380.

Os dois homens foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia.



“Visibilidade, repressão qualificada e bem-estar policial militar” – Ano 2 – Nº 07 – Março 2021                       04

Dupla é presa pela BM com grande quantidade 
de drogas e armas em Tramandaí
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Em março, no município de
Tramandaí, dois homens foram presos por
porte ilegal de arma de fogo e tráfico de
drogas.

Após denúncias de tráfico de drogas,
uma equipe da Força Tática do 2º BPAT,
deslocou até o endereço informado, sendo
visualizados dois indivíduos em atitude
suspeita. Um dos indivíduos ao perceber a
presença da guarnição, empreendeu fuga
sendo alcançado logo em seguida.

BM prende três homens por tráfico de drogas e 
porte de arma de fogo em Arroio do Sal

Com a dupla foram encontradas três armas de fogo, cerca de 200
munições de diversos calibres, seis carregadores de pistola .9mm, quase cinco
quilos de cocaína, 1638 comprimidos de ecstasy, balanças de precisão, celulares
e um automóvel.

No fim de março, em Arroio do Sal,
a Brigada Militar prendeu três homens por
tráfico de drogas, porte de arma de fogo e
receptação.

Após receber informações sobre a
venda de drogas, uma equipe da Força Tática
do 2° BPAT abordou e identificou três
homens.

Com eles foram encontradas 95
porções de crack, uma pistola calibre .380,
30 munições do mesmo calibre, um
automóvel em situação de furto e R$ 574.

Foram presos três homens, entre 23
a 44 anos, todos com antecedentes
criminais.
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Guarnições do 2º BPAT atuam preventivamente em 

ocorrências de roubo a banco no Litoral Norte Gaúcho

Durante o mês de março, sete

pessoas foram presas por envolvimento em

ocorrências de roubo e furto à

estabelecimentos bancários na área do

Batalhão.

Esta modalidade de crime é

conhecida pela expressão “Novo Cangaço”,

que remete à onda de violência no sertão

nordestino entre os séculos XVIII e XX e

passou a ser associada às ações de bandos

itinerantes que roubam instituições

financeiras em cidades pequenas e médias.

Em Capão da Canoa dois irmãos

foram presos após informações repassadas

pelas Agências de Inteligência do CRPO-

Central e CRPO-Serra, de que possuíam

mandados de prisão em aberto por roubo a

banco. Após monitoramento realizado pela

Agência de Inteligência do 2º BPAT, equipes

da Força Tática do 2º BPAT identificaram a

dupla, confirmando o contido nos mandados.

Em Torres, menos de uma semana depois, cinco pessoas foram presas

após tentativa de furto a uma agência do banco Sicredi. Após receber

informações das equipes de Força Tática do 26º BPM de Cachoeirinha,

equipes das Agências de Inteligência do CRPO-Litoral e do 2º BPAT, realizaram

monitoramento da agência. Ao visualizarem movimentações de veículos nos

fundos do banco, foi solicitado apoio das equipes de Força Tática do 2º BPAT

que abordaram e identificaram os cinco indivíduos. Com eles foi apreendido

um rádio comunicador na frequência da BM, cilindros de gás, pés de cabra,

luvas, marretas, talhadeiras, furadeira, macacos hidráulicos, um

desencarcerador, botijão de gás, maçarico, três automóveis, 11 telefones

celulares e cerca de R$ 700.



Brigada Militar
CRPO Litoral

2º Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas 
Comandante: Major Aurélio da Rosa

Subcomandante: Major Eduardo Moura Mendes
Revista elaborada pela Comunicação Social do 2º BPAT

Coordenação:  Major Aurélio da Rosa
Textos: Sd Mari Eline Witt dos Santos – Com Soc do 2º BPAT
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Aniversariantes do mês de abril

Sd EDUARDO BRUM FERREIRA 02/abr 3º Sgt ADEMIR DE LUCA SILVA 15/abr

Sd MONISE ARISTIMUNHA G. TADIELO 02/abr Sd CAROLINE PARAIBA DO C. FRANCO 15/abr

1º Ten PME RUDEMAR GUERRA 02/abr Sd EDERSON LUIZ BORDONI VALADAO 15/abr

2º Sgt EDNILSON DA SILVA RODRIGUES 04/abr Sd ROGÉRIO FRANCO FERREIRA 15/abr

Sd ALUISIO DA ROCHA PADILHA 05/abr Sd MICHELE SADOWIK C. PUJOL 16/abr

3º Sgt GERALDINO ADOLFO SOARES 05/abr 2º Sgt PME SANDRO M. DOS SANTOS 19/abr

Sd RODRIGO DOS SANTOS DUTRA 06/abr 2º Sgt PME EDELMIR O.RIBEIRO 21/abr

2º Sgt PME JOÃO DIAS DE MOURA 08/abr Sd DALIANI CONTRI 22/abr

Sd CIMARA CARPES OBEM 10/abr Sd LUCIANO FRANK DA SILVA BERNST 26/abr

Sd THIAGO RAFAEL ASSUNÇÃO 10/abr Sd MIRIAM APARECIDA D. GONCALVES 30/abr

Sd JULIAN DIEGO DA SILVA 12/abr Sd MIRIANE BORCHARDT PEREIRA 30/abr

Sd ELOISA JACOBY GASPAR 14/abr

Balanço de março 

O 2º BPAT apresenta os dados da operacionalidade de março/2021, atuando de
forma ostensiva e preventiva pela segurança dos cidadãos.

* Em torno de 15 mil pessoas abordadas       * 153 prisões em flagrante
* 5 foragidos da Justiça recapturados             * 5 armas de fogo apreendidas
* Quase 76 quilos de drogas apreendidos      * 4 mil veículos fiscalizados


