2ª COMPANHIA DO 15º BPM

2ª Companhia do 15º Batalhão de

Inauguração da antiga sede da 2ª CIA em 1993

Polícia Militar (15ºBPM), responsável pelo
policiamento nos bairros Niterói e Nossa
Senhora das Graças foi inaugurada em junho de
1993, sendo o 4° Pelotão da 1ª Companhia com
sede na Rua Santa Cruz, nº 232, terreno cedido
pela Escola Estadual Carlos Chagas, com o
aval da Secretaria de Educação, prédio
construído pela Prefeitura Municipal de Canoas
com recursos próprios, mobiliário doado pela
Associação de Moradores da Vila Fernandes e
Associação dos Moradores da Vila Ideal

contando também com comerciantes locais.
Em 2018, ainda durante o Comando do
Tenente Coronel Valdeci, iniciou-se as tratativas
para construção de uma nova sede para 2ª
Companhia, com todos os detalhes tratados e
acordados iniciou-se a construção do novo
prédio.
Em 20 de fevereiro de 2020, durante o
comando do Tenente Coronel Dirceu foi
inaugurada a atual sede da companhia, na Rua
Júlio de Castilhos, nº 353, bairro Niterói,
construída em terreno cedido pela Prefeitura e
construção financiada pela empresa UNIMED em contrapartida pelo impacto ambiental da construção de sua
nova sede inaugurada em 2016 no bairro Niterói.
OPERAÇÃO “CAMINHOS SEGUROS” EM CANOAS
o dia 06 de maio (quinta-feira) o
15º Batalhão de Polícia Militar (15° BPM),
preocupado com o retorno gradativo das
aulas presenciais, iniciou ações para
assegurar a tranquilidade e a segurança
dos alunos e professores das escolas de
Canoas.
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A operação Caminhos Seguros é uma
ação voltada a implementar uma nova
metodologia que possa garantir, de
maneira satisfatória, mais segurança nos
deslocamentos de ida e retorno às
instituições de ensino de Canoas.

Comunicação Social do 15º Batalhão de Polícia Militar – fone (51) 3477-8845 – (51) 98453-0898

Alicerçados em dados estatísticos
criminais, procura-se reforçar o policiamento,
traçando rotas que atendam a totalidade das
escolas, em especial locais vulneráveis e
apontados, por análises criteriosas, como
possíveis alvos de roubos, coibindo também
outros delitos nos entornos.
O 15º BPM procura assim, garantir a
segurança dos docentes e discentes,
reservando-os das preocupações em
segurança para cumprirem com excelência o
processo de aprendizagem, e para isto,
procuramos sempre aperfeiçoar métodos
para entregar a todos um serviço de
qualidade em Segurança Pública.

AÇÃO SOCIAL - DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS
o dia 12 de maio o 15º
Batalhão de Polícia Militar (15ºBPM)
realizou a entrega de cestas básicas
para famílias carentes da cidade de
Canoas.
As cestas básicas, doadas pela
Associação de Moradores Jardim do
Lago, foram entregues a famílias que
habitam as margens da BR386 no
bairro São Luis em Canoas, a maioria
tem na reciclagem sua fonte de renda.

O 15º BPM agradece a comunidade canoense pela
confiança e credibilidade na instituição, mantendo essa
corrente do bem em prol dos mais necessitados,
buscando sempre o bem-estar da população a que serve.
Quando conseguimos levar um pouco de alegria e
ajuda a quem precisa, percebemos que a maior felicidade
se encontra em fazer o bem e ajudar o próximo. Elevamos
nosso espirito e nossas forças para continuarmos na
missão de levar segurança a comunidade.
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NIVELAMENTO PRÁTICO DE RONDAS OSTENSIVAS COM APOIO DE MOTOCICLETAS
a terça-feira (18/05) os
policiais militares do 15º Batalhão de
Polícia Militar (15º BPM) pertencentes
a ROCAM (Ronda Ostensiva Com
Apoio de Motocicletas) e demais
integrantes
do
Comando
de
Policiamento Metropolitano, receberam
Instrução de Nivelamento Prático,
ministrada pelo Cap FELL, no Parque
Estadual de Exposições Assis Brasil
(PEEAB) na cidade de Esteio.

A instrução visa nivelar os conhecimentos dos
militares que atuam na ROCAM na Região Metropolitana e
manter o treinamento dos mais experientes nessa
modalidade de policiamento, fomentando a troca de
vivencias e conhecimentos na área.

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.
A qualificação dos operadores de segurança traz
muitos benefícios para toda população, o militar dotado
de técnicas e treinamentos específicos para sua
atividade, utiliza de forma adequada e correta os
equipamentos
disponíveis,
atendendo
com
competência e dinamismo a comunidade.

PRISÃO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

urante a execução das ações da
Operação ZERO KILLER, policiais militares da
Força Tática do 15º Batalhão de Polícia Militar de
Canoas, subsidiados por dados de Inteligência,
lograram êxito na prisão do grupo de indivíduos
apontados como participantes dos Homicídios
ocorridos nos bairros Guajuviras e Estância
Velha.
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Após o cometimento de um duplo
homicídio
no
bairro Guajuviras,
nesta
madrugada de terça-feira (11/05), policias
militares da Força Tática localizaram e
prenderem 4 homens e uma mulher por tráfico de
drogas, porte ilegal de arma de fogo, formação de quadrilha e por envolvimento nos homicídios ocorridos.
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Dentre os presos está o homem apontado como
líder do grupo e autor dos homicídios caracterizados pela
grande violência e brutalidade exercidas, onde foram
utilizadas armas de calibre restrito, entre elas fuzis
calibre 5.56, 7,62, pistolas calibre 9mm e espingarda
calibre 12.
Com os presos foram apreendidos, várias armas,
01 pistola Colt super automática, 01 pistola marca Taurus
58 HC Plus, 01 pistola Canik PT9DA, 01 pistola Bersa
Thunder, uma espingarda calibre 12, 07 carregadores
calibre 9mm, 25 munições de calibre 38, 70 munições de
calibre 380, 71 munições de calibre 9mm, 57 munições
de calibre 9mm, 562 pedras de crack, 30 peteca de
cocaína, 01 caderno de anotações, 04 balanças de precisão, 01 celular Samsung, 01 simulacro de pistola, 03
celulares e certa quantia em dinheiro.
Os presos, juntamente com os materiais apreendidos, foram encaminhados para Delegacia de Polícia de
Canoas para as medidas necessárias.
O objetivo da Operação é demonstrar o controle do Estado sobre a região e manter a percepção de
segurança para Comunidade. Captura e prisão dos autores dos crimes cometidos. Impedimento de outros
eventos que possam vir a vitimar pessoas inocentes.
ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JUNHO

Aos nobres
guerreiros e
guerreiras, que
fazem do 15º BPM
um dos melhores
batalhões do Estado
do Rio Grande do
Sul.
1ª CIA
SD MAURÍCIO - DIA 06/06
SD PETIZ – DIA 18/06
SD UECKER – DIA 02/06
SD GREFF – DIA 15/06
2ª CIA
SD ROBER – DIA 04/06
SD MENEZES – DIA 26/06

4ª CIA
SGT GARI – DIA 09/06
SD RAFAEL – DIA 22/06
SD CRISTIAN OLIVEIRA – DIA 10/06

FORÇA TÁTICA
SD PORTO – DIA 14/06
SD DIONATAN – DIA 16/06

NSR
SGT VARGAS – DIA 04/06
SEDE
SD VALÉRIO – DIA 21/06
SD LUIS – DIA 07/06
SD FELIPE – DIA 21/06
SD CAUDURO – DIA 25/06
SD JANDREI – DIA 27/06
SD STELLA – DIA 09/06

Comunicação Social do 15º Batalhão de Polícia Militar – fone (51) 3477-8845 – (51) 98453-0898

4

3ª CIA
SD BITENCOURT – DIA 09/06

SD SCHWERTNER – DIA 06/06
SD LARA – DIA 25/06
SD ÉDERSON – DIA 07/06

