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riginalmente Pelotão de Choque do 

15ºBPM, atualmente denominada Força Tática. 

Localizada na sede do 15º BPM, na Av. 

Santos Ferreira, 4321, Composta por dois (02) 

pelotões de choque, Canil e Grupo de 

Motociclistas, atua como reforço e apoio em 

operações na área do 15º BPM e Região 

Metropolitana, sendo uma tropa especializada.  

 
 

Com treinamentos específicos para 

determinadas ocorrências, como atuação em controle 

de distúrbios civis e tumultos, ações para 

restabelecimento da ordem pública, tais como 

manifestações públicas, interdições de vias, rebeliões 

em estabelecimentos prisionais e outras situações que 

necessitem de uma tropa composta para atuação. 

 

OPERAÇÕES ARGOS EM CANOAS 

 15º Batalhão de Polícia Militar (15º 

BPM) segue realizando a operação “ARGOS” na 

cidade de Canoas.  

A ação já faz parte das atividades mensais do 

batalhão, batizada com o nome do gigante da 

mitologia Grega que possuía cem olhos, quando 

dormia, metade dos olhos se fechava e descansava 

enquanto a outra metade vigiava. 

 

FORÇA TÁTICA DO 15º BPM 

Imagem da sede da Força Tática - 2021 
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Planejada e executada em vários pontos da cidade, composta por diversas operações de presença e 

barreiras dinâmicas durante às 24 horas do dia, remetendo uma maior sensação de segurança, zelo e 

tranquilidade a toda a comunidade. 

15ºBPM em ações para manter a segurança e a tranquilidade de todos, sempre procurando levar um 

excelente trabalho a comunidade.  

AÇÃO SOCIAL - 15° BPM SURPREENDE MENINO NO DIA DE SEU ANIVERSÁRIO 

a segunda-feira (20/09) o pequeno David admirador da 

Brigada Militar, foi surpreendido com a presença dos policiais 

militares em sua festa de aniversário, o que era um sonho pra ele.  

Após contato dos familiares do David, com os policias da 1° 

Companhia do 15° BPM, bairro Mathias Velho, relatando que seu 

filho estaria completando 05 anos e tem grande admiração pelos 

policiais, estes deslocaram até a residência da família onde estava 

acontecendo a festa de aniversário e fizeram uma surpresa ao 

David, com direito a sirenes, canto de parabéns, fotos e passeio de 

viatura com o aniversáriante. 

Os pais do pequeno David agradeceram a presença e o 

carinho que os policiais tiveram desde o início do contato com os 

policiais  ao fazer a solicitação até a chegada da guarnição na 

residência. 

O 15° BPM fica agradecido em poder estar presente neste dia 

tão importante ao David,  e saber que levará para sempre em sua 

memória esta data especial. 

 

TORNEIO DE FUTSAL ALUSIVO AO ANIVERSÁRIO DE 39 ANOS DO 15º BPM 

urante a quinta-feira (23/09) o 15° Batalhão de Polícia Militar (15º BPM) realizou um torneio de futsal 

masculino para comemorar os 39 anos da unidade. 

O Torneio de futsal faz parte das festividades para comemorar os 39 anos de existência do batalhão. 
Participaram do torneio o efetivo do 15º BPM pertencente as 5 companhias, o pelotão destacado de Nova Rita, 
Seções Administrativas e um time convidado da 2º Delegacia de Polícia Regional Metropolitana. 

As atividades têm como objetivo a integração, união, respeito e incentivar a pratica de esportes, 
aumentando as valências físicas dos militares e cultuando um convívio harmônico através dos jogos.
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PRISÃO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E TRÁFICO DE DROGAS EM CANOAS 

a noite desta terça-feira (21/09) policiais militares do 

15º Batalhão de Polícia Militar (15º BPM) apreenderam dois 

adolescentes por tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma 

de fogo em Canoas.  

Durante ações contra o tráfico de entorpecentes no bairro 

Guajuviras, policiais militares do 15º BPM abordaram dois 

adolescentes e com eles foram localizados 02 revólveres 

calibre 38, 01 espingarda calibre 12, 12 munições de calibre 12, 31 

munições de calibre 38, 57 munições de calibre 9mm, 21 porções 

de maconha, 18 porções de cocaína, 01 rolo de papel filme, 02 

aparelhos celulares e certa quantia em dinheiro. 

Os adolescentes foram conduzidos até a Delegacia de Polícia para as medidas necessárias. 
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PRISÃO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E TRÁFICO DE DROGAS EM CANOAS 

a noite de segunda-feira (27/09) Policiais Militares 

do 15° Batalhão de Polícia Militar (15° BPM) prenderam um 

homem por tráfico de entorpecentes.  

A prisão ocorreu no bairro Niterói, em Canoas, 

durante patrulhamento uma guarnição abordou um 

homem, com ele foram encontrados 42 pinos de cocaína, 

uma porção de maconha pesando 575g, uma balança de 

precisão e certa quantia em dinheiro. 

Diante dos fatos o indivíduo preso e os materiais 

apreendidos foram encaminhados para Delegacia de 

Polícia de Canoas para as medidas cabíveis. 

 

 

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE OUTUBRO 

 
Aos nobres 
guerreiros e 

guerreiras, que 
fazem do 15º BPM 
um dos melhores 

batalhões do Estado 
do Rio Grande do 

Sul. 
 

 

COMANDO 

TC DIRCEU – DIA 16/10 

MAJ ASSIS BRASIL – DIA 04/10 

1ª CIA 

SGT ROZENA – DIA 27/10 

SD KLEIN – DIA 05/10 

SD LEANDRO – 13/10 

SD GOES – DIA 05/10 

2ª CIA 

SD SILVEIRA – DIA 27/10 

SD RAMOS – DIA 29/10 

3ª CIA 

SGT REZENDE – DIA 25/10 

SGT RIBAS – DIA 11/10 

SD PARCKERT – DIA 27/10 

SD MACHADO – 11/10 

SD PAZ – 06/10 

4ª CIA 

SD CARVALHO – DIA 03/10 

SD PAGLIARINI 

FORÇA TÁTICA 

SD LACERDA – DIA 12/10 

SD CASTELLACI – DIA 03/10 

SD JOEL – DIA 03/10 

SD ZOTTIS – 26/10 

SD RAFAEL SILVEIRA – 23/10 

SD NASCIMENTO – DIA 18/10 

 

NSR 

SD GILSON – DIA 02/10 

SD AMARANTE – DIA 19/10 

SD TRINDADE – DIA 17/10 

SEDE 

SGT SMOLINSKI - DIA 27/10 

SD AGUIAR – DIA 10/10 

SD ROMULO – DIA 21/10 

SD TURCATTI – DIA 01/10 

SD XAVIER – DIA 25/10 

SD BORGES – DIA 17/10 

SD SILVA FERNANDES – DIA 13/10 

SD ARCEVENCO – DIA 29/10 


