PELOTÃO DESTACADO DO 15º BPM

Pelotão Destacado do 15º
BPM no Município de Nova Santa
Rita, pertencente a 1ª Companhia do
15º BPM, teve sua primeira sede na
Rua Hélio Fraga de Moraes
Sarmento, 237, no centro da cidade.
hoje, ocupa um prédio
moderno, localizado às margens da
BR 386, no bairro Pedreira, é
responsável pelo policiamento em
todo município de Nova Santa Rita.
Imagem da antiga sede do Pelotão destacado em NSR.

A inauguração da nova sede
ocorreu em 19 de dezembro de
2017, com o apoio de empresários
da cidade. O terreno pertencia ao
condomínio logístico 3SB que
doou os 300m² onde foi erguida a
nova sede.

Imagem da atual sede do Pelotão destacado em NSR – junho de 2021

OPERAÇÕES GUAJUVIRAS EM LOCKDOWN
15º Batalhão de Polícia Militar
(15º BPM) iniciou as ações de Operação
Lockdown Guajuviras, focada nos crimes
contra vida, tráfico de entorpecentes,
apreensão de armas e prisão de procurados
e foragidos em Canoas.
A operação reforça o policiamento em
pontos vulneráveis no bairro mapeados por
dados de inteligência.
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A ação atua através de barreiras, ações de presença e
abordagens, procurando aumentar a ostensividade e
promover mais tranquilidade a comunidade canoense.
O esforço integrado concentrado e efetivo dos recursos
disponíveis seguem focados para manter a Ordem Pública e
a segurança da população.

AÇÃO SOCIAL – ENTREGA DE BRINQUEDOS E DOCES ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS
15º BPM entrega doces e brinquedos
para mais de 500 crianças do bairro Guajuviras
em comemoração ao Dia das Crianças
Na terça-feira (19/10) o 15º Batalhão de
Polícia Militar de Canoas realizou a entrega de
doces e brinquedos para crianças carentes do
bairro Guajuviras
em
Canoas.
Foram
presenteadas mais de 500 (quinhentas)
crianças em três pontos do bairro.

A ação alusiva ao Dia das Crianças contou
com o apoio da comunidade, empresários e dos
próprios militares que doaram e arrecadaram
doces e brinquedos para o evento.

A realização dessas ações aproxima a
comunidade do policiamento e fomenta tanto
nos policiais como na própria comunidade o
sentimento de humanidade e respeito ao
próximo, levando mais alegria aos pequenos.
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OPERAÇÃO METROPOLITANA MAIS SEGURA
15º Batalhão de Polícia Militar (15°
BPM) juntamente com o efetivo da sede do
Comando de Policiamento Metropolitano (CPM)
atuaram, nesta sexta-feira (29/10), em ações da
“Operação Metropolitana Mais Segura” na cidade
de Canoas.
A operação realiza ações de policiamento
ostensivo preventivas e repressivas frente às
infrações
delituosas
decorrentes
dos

Indicadores de Criminalidade, com ênfase aos crimes
contra a vida.
Foram realizadas ações de visibilidade e presença
policial no combate aos crimes contra a vida, abordagens
e patrulhamentos em locais de alto risco, buscando
manter os baixos índices alcançados no município.

15° BPM RECEBE DOAÇÃO PARA CAMPANHA CABELOS DE AÇO DA BRIGADA MILITAR
ompareceu na sede do 15º Batalhão de Polícia Militar (15° BPM),
nesta quinta-feira (28/10) a pequena Valentina de 8 anos, filha de um
militar do Batalhão, ela realizou a doação de uma mecha de cabelo para
ajudar na Campanha Cabelos de Aço da Brigada Militar.
Dentre tantos sintomas da quimioterapia, um deles é a queda de
cabelos que atinge muito a autoestima dos pacientes.
Doar é um gesto de amor ao próximo e que pode ajudar muito
nesse momento difícil!
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A campanha continua recebendo doações de cabelos.

15º BPM firma convênio com a Escola Maria Auxiliadora em Canoas

15º Batalhão de Polícia Militar (15º BPM) agradece a parceria com a Escola Maria Auxiliadora pelo
convênio firmado junto a instituição, garantindo o desconto de 10% aos Policiais Militares na mensalidade
escolar.

Acreditamos que um ensino de qualidade transforma vidas e muda o futuro de pessoas e o convênio
realizado incentiva e contribui para que os militares tenham a oportunidade de proporcionar uma educação de
qualidade aos seus filhos e dependentes.

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE NOVEMBRO

Aos nobres guerreiros e guerreiras, que fazem do 15º BPM um dos
melhores batalhões do Estado do Rio Grande do Sul.
1ª CIA
SGT FIGUEIRA – DIA 18/11
SD JAQUES – DIA 02/11
SD GOULART – DIA 17/11
SD CESAR – DIA 25/11
SD DANIEL – DIA 05/11
SD ABREU – DIA 25/11

SD BARTOLOMEU – DIA 10/11
SD PACHECO – DIA 26/11
SD FRITCH – DIA 21/11
SD LUCAS RAFAEL – DIA 06/10

2ª CIA
SGT PORTELLA – DIA 04/11
SD BERNARDINO – DIA 06/11
SD BATTILANA – DIA 22/11

SD MOURA – 05/11

SD COSTA FAGUNDES – DIA 30/11

FORÇA TÁTICA
SD ALBERTE – DIA 06/11
SD JULIANA– DIA 16/11
SD LIMA DIAS – DIA 04/11
SD RIBAS – DIA 29/11
SD SILVA COUTO – DIA 19/11

NSR
SD MARTINS – DIA 04/11
SEDE
SD SOUZA - DIA 10/11
SD TATIANA – DIA 04/11
SD MAXIMILIANO – DIA 05/11
SD BUENO – DIA 10/11
SD KLIMOV – DIA 15/11
SD DIEGO – DIA 14/11
SD MARTHA – DIA 21/11
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3ª CIA
SGT SANTOS – DIA 24/11
SD MOREIRA – DIA 09/11

4ª CIA
SGT DENILSON – DIA 17/11

SD GUILHERME – DIA 30/11
SD BICA – DIA 09/11

