3ª COMPANHIA DO 15º BPM

3ª Companhia que em seu
início era o 3º Pelotão da 1ª
Companhia.
Nos anos 90 ocupou um
prédio na Av. Boqueirão, vindo a ser
sediada definitivamente na Av. 17
de Abril, nº 900, bairro Guajuviras,
em 1993.

Construção do PA 13 no Bairro Guajuviras

Construída em terreno cedido pela prefeitura
Municipal de Canoas.
A estrutura inicial construída nasceu como
Posto Avançado (PA) nº 13 e procurava levar
segurança ao novo conjunto habitacional ocupado
em 17 de abril de 1987.

3ª Companhia junho de 2021

O Conjunto Habitacional Ildo Meneghetti, que em 2003 recebeu o nome de Bairro Guajuviras, que após
grande parte do empreendimento construído sofreu com problemas burocráticos e de financiamento (Banco
Nacional de Habitação – BNH - participante do projeto foi extinto pelo governo Federal), assim os prédios
inacabados e abandonados começaram a sofrer estruturalmente com a parada, a solução encontrada pelo povo
foi a ocupação irregular das unidades.
Possui responsabilidade territorial pelos bairros Guajuviras, Estância Velha, Olaria, Marechal Rondon,
Igara, São José e Brigadeira.
OPERAÇÕES COM O APOIO DO 4º RPMom EM CANOAS
15º Batalhão de Polícia Militar (15º
BPM) realizou diversas ações de policiamento
na cidade de Canoas com o reforço do 4º
Regimento de Polícia Montada (4º RPMon),
além do efetivo da orgânico do 15º BPM.

As ações reforçadas com o policiamento
montado, visa atender a comunidade canoense,
com foco na ostensividade e procurando
aumentar a sensação de segurança prevenindo,
assim, os delitos na região.
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Nossas dinâmicas de policiamento são norteadas
por dados estatísticos, tecnicamente trabalhados para
assegurar um trabalho eficaz, não obstante ouvimos a
comunidade e tentamos, sempre que possível, atender as
demandas e os anseios da população.

Buscamos sempre entregar um serviço de
excelência em segurança pública, utilizando para
isto todas as ferramentas e recursos disponíveis,
não poupando esforços nem meios para levar um
serviço de qualidade a comunidade.
AÇÃO SOCIAL - DOAÇÃO DE CESTA BÁSICA
o dia 03 de julho (sábado) policiais militares do 15º Batalhão de
Policia Militar (15º BPM) entregaram uma cestas básicas para uma família
carente.
Ao ficarem sabendo que a família passava por dificuldades
financeiras policiais militares do 15º BPM adquiriram uma cesta básica e
realizaram a doação à família.
Um pequeno gesto da guarnição, mas que esperamos contagiar e
fazer aflorar nos corações o sentimento de solidariedade.
Parabéns aos nobres guerreiros pelo gesto!

15º BPM REALIZA DOAÇÃO DE AGASALHOS
a quarta-feira (30/06) o 15º Batalhão de Polícia
Militar (15º BPM) realizou a entrega de cerca de 1.200
peças de roupas e calçados na Defesa Civil do município
de Canoas.
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As doações ofertadas por militares do 15º BPM e
integrantes da comunidade de Canoas, servirão para
aquecer os mais necessitados diante das baixas
temperaturas registradas nos Estado.

O agradecimento do 15º BPM a todos que se engajaram nessa corrente do bem, levando um pouco de
conforto aos que mais precisam.
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FORÇA TÁTICA DO 15º BPM RECEBE DOAÇÃO
a terça-feira (06/07), o 15º Batalhão de Polícia
Militar (15º BPM) recebeu a doação de 09 torniquetes para
comporem os KITs de APH (Atendimento Pré-Hospitalar
ou de emergência) de Militares da Força Tática.
As empresas na pessoa de seus diretores Marcos
Dillenburg, diretor da empresa NOVUS, Régis Haubert,
diretor da empresa EXATRON, Sérgio Mallman, diretor da
FKS e a empresa DESMODUS realizaram a compra e a
entrega dos materiais.

O agradecimento do 15º BPM a cooperação,
preocupação, desprendimento e carinho dos vários
setores da sociedade, que nos ajudam e colaboram para
podermos entregar um serviço de qualidade a toda
população.
A instrução contou com aulas sobre a mecânica das
motocicletas, passando por técnicas de frenagem e a
transposição de obstáculos e como se portar em diversos
tipos de terrenos.

PRISÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES
a tarde da quarta-feira (07/07) policiais militares do
15º Batalhão de Polícia Militar (15° BPM) prenderam um
indivíduo por tráfico de entorpecentes em Canoas.
Durante ações de repressão ao tráfico de drogas, uma
guarnição da Força Tática do 15º BPM abordou um veículo
que transitava pela Av. Sezefredo Azambuja Vieira, e após
revista, localizou 2,840 kg de maconha, 179g de cocaína, 02
celulares, 01 balança de precisão, 01 máquina de cartão de
crédito, 01 calculadora, 02 rolos de papel filme e certa quantia
em dinheiro.
O preso, juntamente com os materiais apreendidos, foi
conduzido até a Delegacia de Polícia para as medidas necessárias.
15° BPM FECHA FESTA COM PÚBLICO MAIOR QUE O PERMITIDO EM NOVA SANTA RITA
a madrugada de domingo (04/07) policiais militares do pelotão
destacado do 15º Batalhão de Policia Militar (15º BPM), fecharam uma
festa com cerca de 300 pessoas.
A guarnição foi despachada para averiguar uma possível
perturbação da tranquilidade e do sossego alheio no bairro Caju em
Nova Santa Rita.
No local, a guarnição deparou-se com uma grande quantidade de
pessoas e vários veículos no interior endereço.
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Diante dos fatos, os participantes da festa foram orientandos e para o responsável pela festa foi
confeccionado um termo circunstanciado em decorrência ao descumprimento ao Decreto Estadual em vigor, bem
como, demais normas municipais que visam inibir a propagação da COVID-19.
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ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JULHO

Aos nobres
guerreiros e
guerreiras, que
fazem do 15º BPM
um dos melhores
batalhões do Estado
do Rio Grande do
Sul.
1ª CIA
SGT ARGEU - DIA 22/07
SD SCHNEIDER – DIA 02/07
SD TAEL – DIA 30/07
SD SANTANA – DIA 31/07

SD CARLOS – DIA 11/07
SD MACIEL – DIA 20/07
SD RODRIGUES – DIA 03/07
SD PMT EDELVAN – DIA 23/07

SD MAICON – DIA 13/07

2ª CIA
1º TEN STALLBAUM – DIA 02/07
SD JARDIM – DIA 09/07
SD BACKHAUS – DIA 28/07
SD SIMÃO – DIA 11/07

4ª CIA
SD ISMAEL – DIA 01/07
SD AQUINO – 09/07
SD PIERRE – 25/07
SD BAYARD – DIA 11/07
SD ADRIANO – DIA 17/07

3ª CIA
SGT LEMES – DIA 25/07

FORÇA TÁTICA
SD HELTER – DIA 12/07

SEDE
SGT REGINALDO – DIA 02/07
SD SERPA – DIA 03/07
SD LÚCIO – DIA 02/07
SD FERNANDES – DIA 30/07
SD TIAGO – DIA 25/07
SD CELI – DIA 09/07
SD PAVEGLIO – DIA 18/07
SD FREITAS – DIA 22/07

NSR
SD FARIAS – DIA 19/07
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A UNIRITTER possuí um convênio com a Brigada Militar com excelentes descontos nos cursos
superiores da universidade.

