ANIVERSÁRIO DO 15º BATALHÃO DE POLÍCIA
MILITAR DE CANOAS

a sexta-feira (27/08), o 15° Batalhão de Polícia Militar de Canoas, realizou café da manhã para
entrega de Comenda em comemoração aos 39 anos da unidade.
A solenidade contou com a presença de
autoridades civis, militares e convidados da
sociedade.
Na oportunidade foram agraciados
Policias Militares, autoridades civis e militares e
integrantes da comunidade com entrega da
Comenda Tenente Coronel Bandeira, que destinase a

Efetivo do 15º BPM

distinguir autoridades militares e civis, instituições, entidades e
integrantes da comunidade em geral que no exercício de suas
funções ou atividades, tenham se destacado por suas atitudes,
dedicação ou capacidade profissional, elevando o grau de
segurança pública na região mediante ações de real benefício para
o desenvolvimento, aperfeiçoamento e aprimoramento da qualidade de vida, assim como melhorando e
qualificando a segurança pública e evidenciando positivamente as ações do batalhão, de modo a se tornarem
merecedores do reconhecimento público.
O comandante do 15° BPM, Ten Cel Dirceu, em
seu discurso, expressou a satisfação que sente em estar
à frente do comando do 15° BPM, unidade tão importante
e

Comandante do 15º BPM - Ten Cel Dirceu
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referência para a Brigada Militar pela estrutura,
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Oficiais do 15º BPM e Cmt do CPM

capacidade operacional, resultados positivos e
excelentes profissionais. Imensa alegria em
poder receber a todos que fazem diferença na
construção diária do Batalhão para juntos
comemorar mais um aniversário, 39 anos.
Foram agraciados alguns dos ExComandantes do 15º BPM, profissionais que
enalteceram a história da unidade nos anos que
comandaram o nosso batalhão.

Ex-Comandantes do 15º BPM

Na entrada do evento foi realizado uma exposição de
armamentos e materiais utilizados pelos policiais militares.

Exposição de materiais e armamentos

SALA DE AUDIÊNCIAS DO 15ºBPM

o ano de 2020 em razão da pandemia do Covid19, foi necessário uma reformulação na questão da
realização das audiências judiciais, pois não estava
ocorrendo
audiências
presenciais
nos
fóruns. O 15º BPM
reformou uma sala
e transformou em
uma
sala
de
audiências, onde
os policias deste
batalhão poderiam
Sd Gluszczak
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participar de forma virtual, por videoconferência.
A sala foi totalmente reformada e com ajuda financeira da Vara de
Execuções Criminais de Canoas foi comprado computadores, fones de ouvido,
cadeiras e a rede de internet foi adaptada.
Na sala de audiência tem dois ambientes virtuais disponíveis para os
policiais serem ouvidos pela justiça em audiências previamente agendadas, evitando assim o deslocamento para
outros municípios.
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SALVANDO VIDAS
oliciais do 15º Batalhão de Policia Militar de Canoas
no mês de agosto e setembro realizaram três salvamentos,
sendo dois ocorridos na cidade de Nova Santa Rita e um em
Canoas.
Por volta das 6h da manhã de terça-feira (17/08) a
guarnição composta pelos policiais militares Sgt Silva e Sd
Bottino do 15º Batalhão de Polícia Militar (15º BPM) da cidade
de Canoas, em patrulhamento pelo bairro Guajuviras foram
despachados para atendimento a uma mulher que estava em
trabalho de parto.
Deslocaram com rapidez até o endereço e ao chegar
no local fizeram contato com os familiares, mas logo notaram
Sd Bottino – 3º Cia

que o nascimento da criança seria ali no local, não conseguindo levar ao hospital.
Com auxílio dos policiais na realização do parto, em poucos minutos a mãe deu à luz a um menino com
nome Gabriel. Logo após chegou a Samu, que realizou os demais procedimentos e encaminhou para o hospital.
Conforme relato do Sgt Silva a mãe estava muito nervosa e com a chegada da guarnição, os policiais
foram conversando com ela e na medida do possível acalmou-se e o parto logo aconteceu.
O Sgt Silva e Sd Bottino mantiveram a calma e a tranquilidade, com destreza e técnica naquele momento
tão especial em poder ajudar a mãe dar à luz a uma criança, onde ficara guardado na memória dos policiais a
realização do parto.

Na noite de sexta-feira (27/08) o policial militar Sd
Geverton estava trabalhando de permanência no pelotão
destacado da cidade de Nova Santa Rita, quando recebeu
uma ligação pelo 190 da Sra Mirela, mãe da pequena
Pollyana pedindo socorro, pois sua filha de apenas 9 dias de
vida estava engasgada com leite materno. O Sd Geverton
com calma, profissionalismo e conhecimento repassou a mãe
a manobra de Heimlich – para desobstrução das vias
respiratórias. Enquanto isso, ao saber do que estava
ocorrendo, com rapidez os policias Sd Vitor Hugo e o Sd
Fogliarini que estavam na viatura em patrulhamento
deslocaram juntamente com a ambulância até a residência.
Ao chegar no local a técnica de enfermagem realizou
os cuidados necessários com a criança e levaram ao hospital
para exames.
Após o acontecido, na noite do dia 29/08/21 os
policiais que atenderam a ocorrência foram visitar a pequena
Sd Fogliarini, Sd Vitor Hugo e Sd Geverton

saúde. A mãe da bebê, relatou que não pensou em outro número de telefone ou pessoa para pedir ajuda naquele
momento tão difícil, somente pensou em ligar ao 190.
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O 15º BPM reforça o comprometimento com a sociedade em poder auxiliar e cumprir nossa missão com
dedicação.
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Outro salvamento também ocorreu na cidade de Nova Santa Rita,
na manhã do dia 03/09, sexta-feira, policiais militares de Nova Santa Rita
auxiliaram o pedido de uma mãe na cidade de Nova Santa Rita.
A guarnição encontrava-se em patrulhamento quando foi solicitada
pela rede de rádio para deslocar até o centro da cidade, onde uma mãe
estava fazendo um pedido de socorro. Sua bebê de 6 meses caiu ao solo e
ficou desacordada. Diante da gravidade a mãe ligou para o 190 e os policiais
prontamente foram auxiliá-la.
Com a ajuda do policial que estava no prédio do Pelotão e os
policiais que estavam em patrulhamento, conseguiram ajudar a mãe e
principalmente a bebê, que passa bem.
O Pelotão destacado de Nova Santa Rita estará sempre à
disposição da comunidade para auxiliá-la nas mais diversas situações que
se fazer necessário.

Sd Trindade – Pelotão de Nova Santa Rita

UM AMOR CHAMADO BRIGADA MILITAR
oliciais do 15º BPM surpreendem o
pequeno Murilo com um farda.
Na tarde do dia 27/08, numa sexta-feira,
Policiais Militares da 2º Companhia do 15º
Batalhão de Polícia Militar (15ºBPM)
surpreenderam o pequeno Murilo.
Os policiais estavam realizando policiamento
na área comercial do bairro Niterói, em
Canoas, e ao fazer o policiamento num
determinado estabelecimento comercial que é
do Avô do

Sd
Milano – 2º Cia, com o pequeno Murilo e os familiares

pequeno Murilo, ele comentou que seu neto tem uma grande
admiração pelos policiais.
Sabendo desse fato o Sd Milano e o Sd Jacobowski, presentearamvos com uma “fardinha”, ao receber ficou muito feliz, tirou fotos com
ela vestida.
E para retribuir o presente dos policiais, Murilo ofereceu dois bombons
como forma de gratidão.
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O 15° BPM fica lisonjeado com as ações em participar desses
momentos especiais na vida de uma criança.

PRODUTIVIDADE NO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2021
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este primeiro semestre do ano de 2021, o 15º Batalhão de Polícia Militar tem buscado aprimorar o serviço
policial-militar realizando diversas operações tais como; Operação Lockdown, Operação Cadeado, Operação
Comunicação Social do 15º Batalhão de Polícia Militar – fone (51) 3477-8845 – (51) 98453-0898

Sossego, Operação Argos e outras ações pontuais que tem contribuído para a redução da criminalidade e para
garantir o bem-estar da população.
Os dados obtidos são fruto de integração, inteligência e de um efetivo capacitado que busca sempre elevar o
nome do 15º BPM.

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO

Aos nobres
guerreiros e
guerreiras, que fazem
do 15º BPM um dos
melhores batalhões
do Estado do Rio
Grande do Sul.

1ª CIA
2º SGT PME EDUARDO – DIA
22/09
SD DORNELES – DIA 14/09
SD MASSAQUE – DIA 29/09
SD MIERES – DIA 19/09
3ª CIA
3º SGT LUCIANO – DIA 04/09
SD PENINGER – DIA 14/09
SD LEONARDO – DIA 09/09
SD CÁSSIA – DIA 28/09

SD CAMPELLO – DIA 02/09
SD PMT NICHOLAS – DIA 22/09
SD PMT AIRES – DIA 08/09
SD PMT ALICIO – DIA 19/09
SD ORGUIM – DIA 09/09
4ª CIA
SD CAVALCANTI – DIA 26/09

FORÇA TÁTICA
SD GREGÓRIO – DIA 27/09
SD JULIO CESAR – DIA 27/09
SD ELITON – DIA 06/09
SD PITROSKY – DIA 19/09
NSR
SD ANTUNES – DIA 24/09
SEDE
SD COUTO - DIA 21/09
SD BARRETO – DIA 19/09
SD GLUSZCZAK – DIA 20/09
SD DOUGLAS – DIA 21/09
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