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4ª Companhia sediada na Rua 

Boa Esperança, 1070, bairro Rio Branco, 

responsável pelo policiamento nos bairros 

Mato Grande, Fátima e Rio Branco, instalada 

em 29 de junho de 1993, em sua origem 

constituía o 2º Pelotão da 2ª Companhia do 

15º BPM, com o passar dos anos e a 

remodelação das estruturas da Brigada 

Militar o Pelotão se tornou uma Companhia. 

 

 

Construída em uma área de 88m², com a participação ativa do Estado, Município e Comunidade. A 

elaboração do projeto foi feita e executada pela Prefeitura Municipal de Canoas a qual também viabilizou 

recursos para execução da obra. O mobiliário e equipamentos adquiridos pela Brigada Militar, com o apoio da 

comunidade de Canoas. 

 

OPERAÇÕES COM O APOIO DO 1º BPChoque EM CANOAS 

 15º Batalhão de Polícia Militar (15º BPM) seguiu  

atuante com as ações de policiamento, reforçado com o 

apoio do 1º Batalhão de Polícia de Choque (1º BPChoque) 

na cidade de Canoas. 

Operando com ênfase no combate aos crimes 

correlacionados a homicídios e tráfico de entorpecentes, 

além da captura e prisão de foragidos e procurados. 

 

 

As ações, baseadas em dados de 

inteligência, atuam por meio de barreiras 

dinâmicas, abordagens em locais 

conhecidos pelo comércio de 

entorpecentes e ações de presença em 

diversos pontos da cidade.  

 

4ª COMPANHIA DO 15º BPM 

Imagem da 4ª Companhia do 15º BPM em junho de 2021 
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AÇÃO SOCIAL - 15° BPM SURPREENDE MENINO NO DIA DE SEU ANIVERSÁRIO 

a sexta-feira (30/07) uma guarnição do 15° Batalhão de 

Polícia Militar (15°BPM), foi despachada para uma missão muito 

especial: realizar o sonho de um menino que cultiva uma grande 

admiração pela Brigada Militar. 

O menino Erick, que completa 10 anos de idade, dentre os 

pedidos para tornar seu aniversário especial, solicitou uma farda e 

que os policiais estivessem presente em seu aniversário.  

E para concretizar esse sonho, seus pais entraram em contato 

com o 15° BPM e relataram sobre a grande admiração e o amor que 

seu filho nutria pela instituição.  

Ao saber sobre o desejo do aniversariante, prontamente uma 

guarnição de Policiais não mediu esforços para concretizar essa 

missão tão especial e foram até a residência de Erick fazer a 

surpresa. 

Quando chegaram em sua casa, Erick ficou muito feliz, 

emocionado com a presença dos policiais, mostrando a farda que ele 

e seu irmão vestiam, um presente de seus pais de aniversário. 

O 15° BPM se sente gratificado em poder partilhar momentos tão especiais na vida de uma criança, e certo 

que a proximidade com a comunidade trará frutos para toda população, cultivando valores e mostrando sempre 

o caminho correto a ser seguido. 

 

15º BPM RECEBE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DA EMPRESA GCN 

a quarta-feira (28/07), as viaturas e 

instalações da sede do 15º Batalhão de Polícia Militar (15º 
BPM) receberam da Empresa GCN Sistemas de 
Higienização um serviço cortesia de sanitização. 

A empresa com sede na cidade de Esteio – RS, 
desenvolve um trabalho voltado para a desinfecção de 
ambientes, é utilizado a nanotecnologia em prata para 
realização do serviço, que após aplicada permanece na 
superfície de 7 a 21 dias, o produto tem eficiência 
comprovada pela Anvisa.  

A tecnologia é fabricada no Brasil que através 
da aplicação nas superfícies elimina e inativa 
partículas contaminadas com Covid-19, HPV, HIV, 
Salmonela e mais de 600 tipos de micro-
organismos entre bactérias, fungos e vírus 
prejudiciais para saúde.   

O agradecimento a Empresa GCN pela 
disponibilidade e agilidade no serviço, 
proporcionando um ambiente mais saudável e 
seguro para os militares do 15º BPM continuarem a 
prestar um serviço de excelência para a 
comunidade canoense. 
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AÇÃO CONJUNTA ENTRE BRIGADA MILITAR E PRF APREENDE MAIS DE 120KG DE 

MACONHA EM CANOAS 

a quinta-feira (22/07), uma ação 

conjunta do 15º Batalhão de Polícia Militar (15º 

BPM) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 

prenderam dois homens por tráfico de 

entorpecentes em Canoas. 

Após denúncia de um veículo que estaria 

transportando entorpecentes pela BR386 foi 

acionada a PRF que solicitou o apoio da Brigada 

Militar e após trabalho de inteligência foi 

localizado o veículo suspeito em uma residência 

na Rua Antônio Prado, bairro Mathias Velho, 

sendo localizado aproximadamente 122Kg de 

maconha, 04 balanças, 03 facas, 01 pistola 

calibre 380, 03 carregadores, 13 munições calibre 380, 02 placas balísticas, 02 prensas para embalar os 

entorpecentes e certa quantia em dinheiro. 

 

No local haviam dois homens que 

foram presos em flagrante por tráfico 

de drogas. A integração entre as forças 

de segurança torna mais eficaz o 

combate ao crime, elevando a 

segurança da população. 

Os presos, juntamente com o 

material apreendido, foram 

encaminhados à Delegacia de Polícia 

para as medidas necessárias. 

 

 

 

POLICIAMENTO NA ÁREA RURAL DE NOVA SANTA RITA 

 pelotão destacado do 15º 

Batalhão de Policia Militar (15º BPM), 

atuante na cidade de Nova Santa Rita, 

realiza policiamento em vários locais 

do território da cidade, se mantendo 

atento as peculiaridades da localidade. 

 

O constante patrulhamento na 

área rural concorre para os baixos 

índices de criminalidade da cidade, 

proporcionando visibilidade e 

ostensividade na região. 
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O vasto território vigiado pelo efetivo, na maioria 

composto por fazendas, demanda um grande esforço e 

abnegação dos militares que compõem o pelotão, 

sempre dispostos a percorrerem grandes distâncias 

para bem atender a comunidade de Nova Santa Rita. 

 

 

 

 

 

 ANIVERSARIANTES DO MÊS DE AGOSTO 

 
Aos nobres 
guerreiros e 

guerreiras, que 
fazem do 15º BPM 
um dos melhores 

batalhões do Estado 
do Rio Grande do 

Sul. 
 

1ª CIA 

SGT CAMINHA - DIA 01/08 

SD ALESSANDRO – DIA 06/08 

SD CANDIO – DIA 06/08 

SD GARCIA – 17/08 

SD ANDERSON SILVA – DIA 10/08 

2ª CIA 

SD FURTADO – DIA 28/08 

3ª CIA 

TEN  PANTA – DIA 28/08 

SGT MAZUCO – DIA 14/08 

SGT SILVA – DIA 01/08 

SD KNOB – DIA 15/08 

SD MURILO – 19/08 

SD NUNES – 17/08 

SD LOESCH – 04/08 

SD KAZANOWSKI – DIA 16/08 

4ª CIA 

SD ONIL – DIA 12/08 

SD NOBRE – 10/08 

SD CHAVES – 04/08 

SD CORRÊA – 13/08 

SD NORTON – 11/08 

SD GREGORI – 12/08 

SD WERLE – 03/08 

SD WEISS – DIA 18/08 

SD PAULA – DIA 16/08 

SD MUNIZ – DIA 23/08 

FORÇA TÁTICA 

SGT FÁBIO – DIA 05/08 

SD GUIMARÃES – DIA 18/08 

SD COPINI – DIA 09/08 

SD CAPELARI – DIA 03/08 

SD MAURÍCIO PEREIRA – 02/08 

SD PORTELA – 09/08 

SD JACKSON – DIA 02/08 

SEDE 

CAP EBLING – DIA 19/08 

SD GERUSA – DIA 17/08 

SD CALAGE – DIA 18/08 

SD FERNANDES – DIA 30/08 

SD LAYDNER – DIA 16/08 

SD FERRARI – DIA 21/08

 


