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2º BPAT prende três pessoas 
na Operação Avante Força Tática 
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O 2º BPAT realizou, no mês de agosto, duas edições da Operação Avante Força
Tática nos municípios de Capão da Canoa, Xangri-lá, Tramandaí e Imbé

Foram realizadas ações de policiamento ostensivo, visando à saturação de áreas
sensíveis, conforme os índices de criminalidade da ferramenta Avante, buscando-se a
visibilidade e a repressão qualificada, por meio do cumprimento de mandados de prisão,
capturas de foragidos e demonstração de força.

No total, foram abordadas e identificadas mais de 500 pessoas, fiscalizados 250
veículos, diversos estabelecimentos comerciais, entre bares e casas noturnas, e três
pessoas foram presas.

Em Capão da Canoa, no bairro Zona Nova, na primeira edição, foi preso um homem
de 70 anos, que estava foragido do sistema prisional.

Em Xangri-Lá, no bairro Rainha do Mar, um homem de 22 anos foi preso pelo crime
de tráfico de drogas. Com o indivíduo foram localizadas sete porções de maconha, uma
balança de precisão, um celular e R$ 70.

E na segunda edição, em Tramandaí, no bairro São Francisco, um homem de 47
anos foi preso por tráfico de drogas. Com o indivíduo foram localizadas 400 pedras de
crack, quase 20 gramas de cocaína, um celular, uma balança de precisão e R$ 6.726.

Foto: Sgt Ubal/PM5
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BM em Capão da Canoa reduz roubo a pedestre 
e se destaca no RS Seguro

O combate ao crime de roubo a pedestres colocou Capão da Canoa em uma posição

de destaque no Programa RS Seguro, no mês de julho deste ano. “O roubo a pedestre é

um dos crimes com maior índice de ocorrência nos 23 municípios que integram o RS

Seguro e em Capão da Canoa, com um incansável esforço da Brigada Militar, foi possível se

verificar a redução deste tipo de ação criminosa”, afirmou o comandante do 2º Batalhão

de Policiamento em Áreas Turísticas (2º BPAT), tenente-coronel Aurélio da Rosa.

BM intensifica ações para coibir 
perturbação do sossego em Capão da Canoa

Com o intuito de atender demandas da
comunidade caponense pela tranquilidade nas noites
dos finais de semana, a Brigada Militar em Capão da
Canoa segue intensificando ações para coibir
ocorrências de perturbação do sossego alheio.

O 2º BPAT busca a preservação e o
restabelecimento da ordem pública, com ações
direcionadas para intervenções adequadas e
eficientes no uso do emprego policial.

Na imagem ao lado, estão materiais apreendidos
durante as ações ocorridas no ano de 2021, que
aguardam encerramento processual para destinação.

Ele participou de reunião mensal do RS Seguro,

no dia 18 de agosto, e explanou ao Governo do

Estado a redução significativa de roubo a pedestres

na cidade do Litoral Norte. O tenente-coronel Aurélio

ainda destacou que o avanço no combate a esse

indicador criminal foi resultado de integração com a

Polícia Civil, a partir de nova estratégia de ação entre

as forças de segurança, quando foi identificado que o

índice desse delito estava subindo.O RS Seguro –

Programa Transversal e Estruturante de Segurança

Pública – é focado no combate à criminalidade e na

implantação de políticas sociais preventivas em 23

municípios do estado, que apresentam índices

elevados em indicadores criminais.
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Patrulha Maria da Penha do 2º BPAT completa 
dois anos com quase duas mil visitas a vítimas
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A Patrulha Maria da Penha do 2º BPAT completou dois
anos de atividades no mês de agosto, atuando pela
segurança de mulheres vitimadas por violência doméstica e
familiar. Durante o período, mais de 550 mulheres foram
incluídas no sistema de atendimento da Patrulha e pouco
mais de 1.900 visitas a vítimas foram realizadas. Os
municípios que contam com as Patrulhas Maria da Penha
são Capão da Canoa, Xangri-lá, Torres, Arroio do Sal,
Tramandaí e Imbé. Para trabalhar na Patrulha Maria da
Penha o policial militar precisa passar por qualificação
especializada no contexto da violência doméstica e familiar.

O 2º BPAT contava com 20 militares do seu efetivo
habilitados para as Patrulhas Maria da Penha e em agosto
mais 13 PMs foram instruídos para esta modalidade de
policiamento no curso de capacitação, promovido pelo
CRPO Litoral dos dias 24 a 27, em Osório.

A lei conhecida por Maria da Penha (Nº 11.340) foi
sancionada há 15 anos, em 07 de agosto de 2006, criando
instrumentos de proteção a mulheres vítimas de violência
doméstica. No ano de 2012, a Brigada Militar foi a
instituição pioneira no Brasil a criar as Patrulhas Maria da
Penha, que acabaram servindo de modelo para vários
estados e capitais brasileiras.

2º BPAT inicia aulas do Proerd no sistema híbrido em Torres

A Brigada Militar em Torres retomou, no início de
agosto, o Programa Educacional de Resistência às
Drogas e à Violência (Proerd) no formato híbrido, a
partir do retorno gradual das aulas presenciais nas
escolas do estado.A realização do Proerd havia sido
suspensa juntamente com a paralização das escolas,
em decorrência da pandemia do coronavírus. Agora,
a Brigada Militar redefiniu o programa para que
possa ser desenvolvido com atividades virtuais e
presenciais.Em Torres, as aulas estão sendo
ministradas para 25 turmas, em 10 escolas.
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Força Tática interage com alunos 
em Morrinhos do Sul
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Entre um patrulhamento e outro,
importante realizar ações da filosofia de
polícia comunitária, interagindo com a
gurizada. Em Morrinhos do Sul, durante
a Operação Encosta da Serra, no dia
28/8, uma das equipes da Força Tática
do 2º BPAT separou um tempinho para
interagir com alunos da Escola
Municipal Pedro Antônio Selau.

O momento foi de descontração, de
muita diversão e uma oportunidade
para os policiais falarem um pouquinho
sobre a atuação da Brigada Militar na
cidade.

PMs da Força Tática recebem mimo em Torres

Em meio às demandas de segurança
pública em Torres, incumbidos de zelar pela
tranquilidade da sociedade, policiais
militares da Força Tática de Torres,
receberam um agradecimento especial, na
tarde de um sábado. Uma loja de Donuts da
cidade entregou deliciosas rosquinhas aos
policiais. Junto do presente estava um
bilhete com a seguinte mensagem: Como
verdadeiros policiais que são, vocês
precisam de Donuts, né? Mando esse mimo
para agradecer o trabalho que fazem pela
sociedade, mesmo que alguns não
reconheçam isso.

A BM agradece o reconhecimento.



Brigada Militar
CRPO Litoral
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Aniversariantes do mês de setembro

Balanço de agosto

O 2º BPAT apresenta os dados da operacionalidade de agosto/2021, resultado
da atuação ostensiva e preventiva pela segurança dos cidadãos.

* Em torno de 7 mil pessoas abordadas             * 72 prisões em flagrante
* 7 foragidos da Justiça capturados                     * 3 armas de fogo apreendidas
* Quase 4 quilos de drogas apreendidos            * 4 mil veículos fiscalizados

3º Sgt
JEFERSON RODRIGUES LEAL 05

Sd CARLA LOPES LEIVAS 17

Sd
ANDREA MARQUES DE OLIVEIRA 04 Sd ALEXANDRE DOS S. RODRIGUES 19

2º Sgt PME JOAO BATISTA MAGALHAES
06

Sd
CARLA THAIS DOS S. DA SILVA 19

Sd IVAN JUNIOR SCHEFFER EMERIM 08
Sd CHARLES JORDANI BIBERG 19

Sd ALLISON GARCIA MARTINS 12
Sd

BRUNO MARQUES HAHN 21

S.C. ANDRÉ DA SILVA KOBYLINSKI
12

Sd
GUILHERME OLIVEIRA DA ROSA 23

1º Ten FABIANO CARDOSO DE FREITAS 13
Sd

PATRESE DA SILVA AGUIAR 24

Sd WILLIAM WALENDORFF 14 Sd ALESSANDRO MEZZARI ZANATTA 26

Sd
JACIMAR CHAVES DE LIMA JUNIOR 14 Sd CONRADO MACHADO DOS SANTOS 26

Sd PATRICIA SILVEIRA DANERES 15
Sd FERNANDO CORREA RODRIGUES

27

2º Sgt
PAULO JORGE RIBEIRO DELFINO

15 Sd SARA MATEUS ORIGE LUZIETTI 27

Sd DOUGLAS DE LIMA SILVA 17
Sd JULIANO DIAS LEAL

28

3º Sgt
AMAURI FURTADO SILVEIRA 17

Sd
MARCELO COELHO DOS SANTOS 29


