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A Academia de Polícia Militar da
Brigada Militar tem a grata
satisfação em apresentar a
Revista CSPM – 21/22 -
Momentos Destaques do Curso
Superior de Polícia Militar,
Módulo I. 

Esta edição foi elaborada com
muito empenho e diligência a fim
de trazer ao leitor informações
relevantes sobre a rotina diária na
formação dos cadetes da Brigada
Militar. 

Diariamente, são ministradas por
diversos instrutores, de diferentes
Organizações Policiais Militares,
as aulas de uso da força e da
arma de fogo, defesa pessoal,
saúde física, matérias afetas à
atividade policial, assim como,
são ensinados os valores e as
tradições da Brigada Militar.

Destacamos, dentre outras, as
atividades que marcaram a vivência dos
cadetes, como o recebimento do
Espadim Tiradentes, Estágio
Operacional, Jogos Internos Militares,
Marcha Militar e assim por diante. 

No decorrer deste ciclo, os alunos-
oficiais realizaram várias atividades que
propiciaram interação com a
comunidade. Promoveram ações sociais,
tais como: doações de alimentos, de
sangue, de mechas de cabelo e de
brinquedos. Também, logo após as
aulas de defesa pessoal e estarem
habilitados ao uso da arma de fogo,
deram início as atividades de
policiamento ostensivo.

Todas estas ações têm a finalidade de
aproximar os alunos-oficiais da
comunidade para que adquiram, desde o
início de sua formação, o espírito
colaborativo e participativo.

P A L A V R A S  D O
C O M A N D A N T E

E X C L U S I V O



Esta integração entre polícia e
comunidade está em constante
transformação e é de vital
importância no exercício das
diversas atribuições de um futuro
Oficial da Brigada Militar.

É importante ressaltar que estas
instruções são fruto da
organização e comprometimento
de todos os integrantes da
Academia de Polícia Militar.

Constitui o envolvimento de todos:
desde o soldado mais moderno,
encarregado do armamento ou
responsável pela manutenção em
geral, demais praças, oficiais e
servidores civis, até este
comandante, encarregado da
gestão e execução de todo o
CSPM. 

Todos nós estamos integrados e
comprometidos com a formação dos
futuros Oficiais da Brigada Militar.

Por fim, desejo que as páginas desta
revista possam demonstrar um pouco
das atividades que estão sendo
desenvolvidas na Academia de Policia
Militar. Continue acompanhando as
próximas leituras... 

JOSÉ CARLOS PACHECO FERREIRA

Ten Cel QOEM - Cmt da Academia de
Polícia Militar
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CURSO SUPERIOR DE POLÍCIA MILITAR
INICIA COM 145 NOVOS CADETES DA

BRIGADA MILITAR 
 

O Curso Superior de Polícia Militar teve início em 12 de abril com 145 novos cadetes da

Brigada Militar, na Academia de Polícia Militar (APM), no complexo do Departamento de

Ensino, em Porto Alegre. Os novos cadetes irão frequentar o Curso Superior de Polícia

Militar (CSPM), cuja conclusão confere o título acadêmico de Bacharel em Ciências

Militares com ênfase em Defesa Social e dá acesso ao cargo de Capitão do Quadro de

Oficias do Estado-Maior da Brigada Militar.

Os novos alunos-oficiais eram aguardados após longo período sem concurso público,

sendo todos Bacharéis em Direito (pré-requisito para ingresso na carreira de nível superior

da Brigada Militar). 

Eles foram recepcionados, inicialmente, pelo Comandante da APM, Tenente-Coronel
José Carlos Pacheco Ferreira, pelo então Subcomandante, Major Luiz Felipe Medeiros
dos Santos, e pelos demais oficiais que integram a coordenação do curso.
Na sequência, os alunos receberam uniformes e identificação com os nomes de guerra.
Em função das adaptações necessárias à cultura e missão institucionais da Brigada
Militar, os novos cadetes receberam, desde esse primeiro contato com a atividade policial
militar, e ao longo dessa primeira semana, diversas instruções ministradas pelos
Comandantes de Pelotão, notadamente a respeito de ordem unida, saúde física,
abordagem policial, bem como orientações sobre os principais pontos dos regulamentos
que regem a vida do policial militar.
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Por fim, o Diretor do Departamento de Ensino, Coronel Marcus Vinicius Gonçalves

Oliveira, e o Subdiretor, Tenente-Coronel Carlos Augusto Gomes Rodrigues, deram as

boas-vindas aos alunos-oficiais.

A Brigada Militar celebra o início de tão aguardado curso dos futuros líderes da

Instituição.

Fonte: APM, site BMRS.

Devido à pandemia, muitas adequações foram projetadas para possibilitar e preservar a

segurança dos alunos e seus coordenadores, como é o caso dos alojamentos de

pernoite para alunos, que serão restritos para aqueles que irão atuar nas escalas de

serviço na Academia de Polícia Militar.
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SEMANA ZERO:
PERÍODO DE
ADAPTAÇÃO

Após a apresentação dos novos
alunos-oficiais na Academia de
Polícia Militar, estes foram divididos
em pelotões e identificados por
números, recebendo o fardamento e
as primeiras instruções de ordem
unida e de filosofia, organização e
legislação institucionais, dando início
ao período de adaptação à vida de
caserna, mais conhecido como
"semana zero".
Durante esse período, essencial para
o nivelamento e introjeção de valores
policiais-militares do novo corpo de
alunos, foram realizadas diversas
atividades de vivacidade e instruções
variadas repassadas por operadores
do BOPE e do 1º BPChq, incluindo
treinamentos funcionais.
Ao longo da semana, os alunos
puderam desenvolver a capacidade
de superação de situações adversas,
elevando o seu potencial como
futuros operadores de segurança
pública, introjetando, assim, o padrão
de excelência que se espera de um
Oficial da Brigada Militar.
Após muitos desafios, dedicação e
superação, os alunos se sentiram
satisfeitos e vibrantes pelos
resultados alcançados e pelo espírito
de corpo e de camaradagem por eles
desenvolvido durante o período,
dando início à formação de sua
identidade como oficial de polícia
militar, sentindo aderir à própria alma
essa segunda pele, irreversivelmente
e para sempre, que se chama farda.
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FORMATURA DE APOSIÇÃO DAS
PLATINAS DOS NOVOS CADETES DA

BRIGADA MILITAR
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Foi realizada a formatura de Aposição das
Platinas em 19 de abril, na Academia de
Polícia Militar. A insígnia identifica os
novos cadetes da Brigada Militar. 
O ato teve a presença do Comandante-
Geral da Brigada Militar, Coronel Vanius
Cesar Santarosa, do Diretor do
Departamento de Ensino, Coronel Marcus
Vinicius Gonçalves Oliveira e do
Subdiretor do DE, Tenente-Coronel Carlos
Augusto Gomes Rodrigues.
A formatura tem um marco histórico para a
vida dos novos cadetes e para a Brigada
Militar que este ano irá completar 184
anos de existência. 

Os alunos-oficiais, ao ingressarem pelo

portão principal da Academia de Polícia

Militar, onde estão localizadas as salas

de aula, efetivamente irão iniciar o Curso

Superior de Polícia Militar.

A antiguidade dos alunos-oficiais é

identificada através de platinas do

fardamento, sendo colocadas sobre elas

as luvas do Curso Superior de Polícia

Militar. O “castelo”, presente na insígnia,

representa o ensino na Polícia Militar; já

a estrela é o símbolo de todas as

polícias militares; as listras horizontais

(barretas), correspondem ao semestre a

ser cursado.  A estrela, símbolo de todas

as polícias militares, alia-se à nobreza da

missão da Polícia Militar e do destaque

de suas atividades em prol da garantia

do cumprimento das leis.



 

REVISTA CSPM - 21/22 
10

 

 

 

Em seguida, houve o relato da aluna-

oficial Debora Morais da Rocha sobre a

experiência vivida durante a primeira

semana de adaptação ao CSPM.

“Durante o voo, um sentimento de

alegria e gratidão inundou os corações.

Avistar o Rio Guaíba e toda a grandiosa

extensão daquelas águas doces. O

estádio Beira-Rio visto de cima em

tamanha suntuosidade, sobrevoar a

Arena do Grêmio, a Vila Cruzeiro, ter o

privilégio de visualizar locais onde muito

em breve iremos atuar em policiamento.

Neste momento, as lágrimas

escorreram pelo rosto!

A emoção de estar no curso, no campo,

dentro daquela aeronave, passando por

todas as instruções para se tornar um

Capitão da Brigada, tudo isto veio à

tona. Um filme passou pela cabeça, o

pensamento elevou-se a Deus e

lembrei-me dos familiares, cônjuge,

amigos, todos aqueles que deram tanto

apoio, durante a longa espera desses

três anos para a realização de um

sonho. A gratidão não cabia no peito. O

oficialato era um sonho, a Brigada uma

grandiosa instituição, e aquele sobrevoo

materializava todas essas emoções.”

 
Fonte: APM, site BMRS.



 

 

Na manhã de terça-feira, 20 de abril, o Governador Eduardo Leite participou da aula

inaugural, ocorrida virtualmente em razão do contexto pandêmico, do Curso Superior de

Polícia Militar, juntamente com o Vice-Governador e Secretário de Segurança Pública,

Ranolfo Vieira Júnior. 

Na ocasião, foi apresentado aos cadetes o Programa RS Seguro. O vice-governador

mostrou as diretrizes da iniciativa, bem como os resultados positivos alcançados por

meio de diversas ações integradas envolvendo Estado, municípios e outros órgãos. 

O Comandante-Geral da BM, Coronel Santarosa, reforçou aos alunos-oficiais a

importância do treinamento constante e assimilação de conhecimentos. “Isso servirá de

base para toda a carreira de vocês", disse.

Fonte: SSP/BMRS
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As turmas do Curso Superior de Polícia

Militar se dividiram para uma série de

visitações às unidades especializadas

da Brigada Militar em 22 de abril. As

visitações ocorreram no Comando

Rodoviário (CRBM), Comando

Ambiental (CABM), 1º Batalhão de

Choque (1º BPChoque), Batalhão de

Operações Policiais Especiais (Bope) e

Batalhão de Aviação (BAv). 

No CRBM, eles foram recepcionados

pelo Comandante, Coronel Luciano

Moritz Bueno, que deu as boas-vindas e

apresentou a evolução histórica do

Comando Rodoviário, com imagens e

vídeos, além de explanar sobre o

trabalho desenvolvido nas rodovias

estaduais gaúchas.

Os oficiais, chefes das seções do

Estado-Maior, apresentaram o

funcionamento das seções

administrativas e de iniciativas como a

Escolinha de Trânsito, o Pelotão de

Motos e o Acervo Histórico do CRBM.

O Tenente-Coronel Vladimir Luís Silva

da Rosa, Comandante do CABM,

discorreu sobre a atuação do Comando

Ambiental no Estado e as

peculiaridades da atividade policial

militar voltada para a parte ambiental.

CONHECENDO A BRIGADA MILITAR
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 Os alunos também vivenciaram, in loco, o

patrulhamento embarcado, atividade que

faz parte da rotina do policiamento

ambiental, no entorno das águas do Lago

Guaíba.

Em seguida, o 1º BPChoque foi

apresentado pelo Comandante da

unidade, hoje, o Subcomandante-Geral da

Brigada Militar, Coronel Cláudio Feoli. Na

unidade, os alunos-oficiais conheceram

sobre armamentos de menor potencial

ofensivo, tais como bombas de efeito

moral, gás lacrimogêneo e munições de

elastômeros. 

No BOPE, o Capitão Gabriel Hoff

apresentou a unidade, falou sobre o

histórico e mostrou diversas ocorrências

em que o Batalhão atuou. Já no Batalhão

de Aviação, recepcionados pelo

Comandante, hoje, Tenente-Coronel

Leandro dos Santos, os alunos

aprenderam sobre as aeronaves da

Instituição, em quais missões elas podem

ser empregadas... Além de um resgate

histórico sobre a aviação brigadiana,

desde o tempo do Patrono da Instituição,

Coronel Massot, até a atualidade.

Fonte: APM.



Integrantes da Academia de Polícia Militar

(APM) prestaram homenagem às mães alunas-

oficiais, pelo dia das mães que ocorreu em 9

de maio, em Porto Alegre.

 Além das cadetes, foram homenageadas as

mães que compõem o efetivo da APM. 

Durante o evento, as brigadianas puderam

assistir um vídeo com a mensagem dos filhos

de cada mamãe. 

O carinho e a emoção tomaram conta de cada

coração. Em seguida, como demonstração de

afeto, as policiais militares foram agraciadas

com rosas. 

O evento foi organizado pelo Comando e

efetivo da APM. 

Fonte: APM.
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APM PRESTA HOMENAGEM ÀS MAMÃES
BRIGADIANAS 

 



Em maio, os alunos-oficiais do Curso Superior de Polícia Militar (CSPM 2021/2022)

realizaram doações de sangue, no Hemocentro de Porto Alegre e no Laboratório Pereira

Marques.

Dentre tantos ensinamentos repassados nos primeiros dias do Curso de Formação dos

futuros Capitães da Brigada, um dos mais valiosos foi o espírito de corpo e a

humanidade, aprendizados que foram colocados em prática pelos cadetes, quando

realizaram as doações.

A aluna-oficial Morgana Pereira realizou a doação no dia 10 de maio ao Hemocentro. Ela

relata que se sentiu privilegiada por ajudar, através da instituição Brigada Militar, várias

pessoas que precisam deste benefício, podendo, com isto, fazer a diferença na vida de

alguém.

Salienta-se que são atitudes como estas que devem ser exemplo na sociedade e

comunidade em geral. Doar sangue é mais do que um ato de amor, é um ato de vida.

Fonte: APM.
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ALUNOS-OFICIAIS REALIZAM DOAÇÃO
DE SANGUE

 



 Além do profissional que realizou os cortes,

representante do Instituto da MAMA do Rio

Grande do Sul (IMAMA), que recebeu as

mechas, também acompanhou o ato.

Essa é mais uma edição da Campanha

Cabelos de Aço, iniciada em março do ano

de 2019 pela Brigada Militar e que, em

pouco mais de um ano e meio de ações

realizadas, já arrecadou e doou cerca de

3.000 mechas.

Fonte: APM.

Contribuindo para que perucas fossem

confeccionadas e destinadas a pacientes

que estão em tratamento de câncer, 13

alunas-oficiais do Curso Superior de

Polícia Militar e 19 alunas-soldados do

Curso de Formação de Soldados da

Brigada Militar doaram os seus cabelos. 

O ato, que faz parte da Campanha
Cabelos de Aço, ocorreu em
meados de junho na Escola
ESFES de Porto Alegre, no
Partenon. Para que o
procedimento fosse realizado com
segurança, estiveram presentes no
local o salão de beleza Belshop.

ALUNAS-OFICIAIS E ALUNAS-SOLDADOS
DA BM PARTICIPAM DA CAMPANHA

CABELOS DE AÇO
 

REVISTA CSPM - 21/22 
16



 

A Brigada Militar realizou a doação de donativos arrecadados na Campanha Calor

Brigadiano às instituições Lar de Santo Antônio dos Excepcionais, a Central de

Doações da Defesa Civil do RS, a Pequena Casa da Criança, Educandário São

João Batista - Escola Especial e Centro de Reabilitação, em meados de junho

deste ano, em Porto Alegre. 

A ação é resultado de contribuições realizadas pelos alunos-oficiais da Academia

de Polícia Militar (APM), durante um mês. 

Ao todo foram arrecadados cobertores, calçados, mais de 2.527 peças de roupas

e mais de 1,7 toneladas de alimentos. 

Além disso, cerca de 10 alunos-oficiais participaram da entrega dos donativos e a

iniciativa contou com a colaboração dos cadetes, oficiais e praças da Academia de

Polícia Militar 

Destaca-se que diversas pessoas em condições de vulnerabilidade social foram

beneficiadas com as doações neste período de frio intenso no Rio Grande do Sul.

Fonte: APM, site BMRS.
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ALUNOS-OFICIAIS DOAM MAIS DE 1,7
TONELADAS DE ALIMENTOS A

INSTITUIÇÕES EM PORTO ALEGRE
 



Os cadetes da Brigada Militar
participaram da aplicação e
fiscalização das provas para
o Curso Técnico de
Segurança Pública
(CTSP/2021), em meados do
mês de junho.
O processo seletivo foi
realizado em vários
municípios do Rio Grande do
Sul. 
Cerca de 9,3 mil candidatos
se inscreveram para o exame
intelectual.
Há 1.050 vagas e os
aprovados serão habilitados
à promoção para 2º Sargento
da BM após frequentar o
curso.

Outros 1.050 farão a
capacitação para
avançar na carreira
pelo critério de
antiguidade.
As provas ocorreram
em Porto Alegre,
Pelotas, Caxias do
Sul, Passo Fundo,
Santa Cruz do Sul,
Santa Maria, Novo
Hamburgo e Santa
Rosa.

Fonte: APM, site Brigada
Militar
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ALUNOS-OFICIAIS PARTICIPAM NA FISCALIZAÇÃO
DE PROCESSO SELETIVO INTERNO DO CTSP

 



ALUNOS-OFICIAIS
PARTICIPAM NA

FISCALIZAÇÃO DE
PROCESSO SELETIVO
INTERNO DO CBAPM

REVISTA CSPM - 21/22 
19

Na manhã deste domingo (18/7),
mais de trezentos primeiros-
sargentos da Brigada Militar,
participaram do concurso interno
para ingressar no Curso Básico de
Administração Policial Militar
(CBAPM), onde disputam 105
vagas para o posto de primeiro-
tenente da BM.
Outras 105 vagas serão
preenchidas respeitando o critério
de antiguidade na graduação de
primeiro-sargento.
A realização foi conduzida pelo
Departamento de Ensino (DE), com
o apoio da Academia de Polícia
Militar (APM), seus oficiais e
alunos-oficiais da Brigada Militar,
que executaram a organização e
fiscalização nos locais de prova.
A Brigada Militar parabeniza a
todos os participantes pela
dedicação e comprometimento.
 
Fonte: BMRS.



No início de julho, a Brigada Militar realizou
a cerimônia da passagem de comando da
Academia de Polícia Militar (APM). Na
ocasião, o Tenente-Coronel Cláudio de
Azevedo Goggia entregou o comando da
APM ao Tenente-Coronel José Carlos
Pacheco Ferreira. A solenidade ocorreu na
Academia de Polícia Militar, em Porto
Alegre.
A formatura orgulhou a todos os presentes
que puderam vislumbrar a elegância dos
cadetes fardados com o azul-ferrete,
histórico uniforme de gala da instituição,
utilizado com as barretinas, tipo de chapéu
usado por militares. O fardamento resgata o
saudosismo de muitos oficiais da Brigada
Militar, uma vez que este é trajado pelos
integrantes somente enquanto cadetes, os
alunos-oficiais. 

Fonte: APM, site BMRS.

 

 SOLENIDADE DE PASSAGEM
DE COMANDO DA ACADEMIA
DE POLÍCIA MILITAR
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A Brigada Militar (BM) realizou a cerimônia
de entrega do Espadim Tiradentes aos 146
alunos-oficiais do Curso Superior de Polícia
Militar (CSPM) 2021/2022, no início de julho.
A cerimônia ocorreu no Estádio General
Cypriano, dentro do complexo do
Departamento de Ensino da BM, em Porto
Alegre.
O curso habilitará ao posto de Capitão os
policiais militares que, após formados,
receberão o título de bacharéis em Ciências
Militares, com ênfase em Defesa Social, e
irão comandar subunidades da BM. Para
ingressar no CSPM, é preciso ter formação
superior em Ciências Jurídicas e Sociais.
O espadim é o símbolo máximo dos alunos-
oficiais e significa honra e dignidade. Foi
instituído pelo Decreto Estadual 7.123, de 9
de julho de 1956. Em sua lâmina, traz
gravada a expressão em latim “Pro lege
vigilanda”, que, em português, significa “Para
a vigilância da lei”. Durante o curso, os
espadins permanecem sob a guarda
intransferível dos cadetes e na ocasião da
formatura serão substituídos pela espada de
oficial. 
A arma leva o nome do mártir da
Inconfidência Mineira, alferes da Tropa de
Cavalaria de Minas, Joaquim José da Silva
Xavier – o Tiradentes –, patrono das polícias
do Brasil.

*  C R É D I T O  D A S  F O T O S :  R O D R I G O  Z I E B E L L

ESPADIM TIRADENTES É
ENTREGUE A 146 CADETES DA

BRIGADA MILITAR
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O cadete Rubens Conceição Kern, primeiro
colocado no concurso público de admissão
ao CSPM, recebeu o espadim das mãos do
Governador Eduardo Leite. O concurso
desta turma ocorreu em 2018. As atividades
da formação se iniciaram em abril deste
ano, dentro do cronograma de chamamento
para reposição programada de efetivo. A
conclusão está prevista para julho de 2022.
Dos 146 alunos-oficiais, 118 são homens e
28, mulheres. Entre os cadetes, 56 são
militares da Brigada Militar e cinco do Corpo
de Bombeiros; 24 integravam outras
instituições relacionadas à segurança; e 61
eram civis, que ingressaram na carreira
militar. Ainda, entre os alunos-oficiais, 25
são oriundos de outros Estados. 

Fonte: Suzy Scarton e Jussara Pelissoli/Ascom BM.

*  C R É D I T O  D A S  F O T O S :  R O D R I G O  Z I E B E L L



Mais de 85% do efetivo da Brigada
Militar está com a vacinação contra a
Covid-19 completa. Conforme os
dados coletados pela Operação
Coronavírus, 15.940 militares foram
vacinados com a segunda dose do
imunizante, o que corresponde a
86,77% dos servidores.
Tomar as duas doses é essencial para
ficar imunizado contra a Covid-19. No
período de março de 2020 a julho de
2021, a BM confirmou a infecção de
4.080 militares, com o maior índice de
casos ativos entre maio e junho de
2021. Dos casos confirmados, 83%
eram homens na faixa etária de 25 a
39 anos.
A taxa de recuperação pós-infecção
do efetivo da BM é positiva, 99% dos
casos confirmados foram curados. O
dado é ainda mais representativo
quando comparado ao número de
recuperações do estado do Rio
Grande do Sul (96,5%) e do país
(92,5%).
Desde março de 2020, 16 óbitos foram
registrados em decorrência da Covid-
19. Porém, a vacinação do efetivo,
que começou no início de abril e
finalizou em julho deste ano, tem
demonstrado sua eficácia, visto que,
gradualmente, o número de
hospitalizações está diminuindo.

Fonte: site BMRS.

ALUNOS-OFICIAIS
SÃO VACINADOS
CONTRA A COVID-
19
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Os Jogos Internos do Corpo de Alunos (JINCAL)
do Curso Superior de Polícia Militar (CSPM
21/22) foram realizados, em meados de agosto,
na Academia de Polícia Militar (APM) em Porto
Alegre.
Ao todo, 145 cadetes, distribuídos entre os cinco
pelotões, participaram do evento.
Os jogos têm por objetivo desenvolver os
atributos de espírito de corpo, camaradagem,
superação das dificuldades, resiliência, entre
outros.
Durante a formatura de abertura, estiveram
presentes o Comandante da Academia, Tenente-
Coronel José Carlos Pacheco, o Tenente-
Coronel Rodrigo Gonçalves dos Santos, o Major
da reserva remunerada João Silveira Cardozo e
demais oficiais da coordenação da APM.
Enquanto discursava, o Comandante da APM
destacou a importância de os militares
possuírem mente e corpo são para realizar
atividades que a profissão policial militar exige.
Em seguida, foi realizado o ritual de acender a
Pira dos Jogos, representando a amizade e culto
às tradições dos jogos militares.
As 10 provas do JINCAL foram desenvolvidas de
acordo com os ritos e costumes militares, sendo
estas: subida ao morro, cabo de guerra, tiro
rápido, arremesso de granada, corrida de
orientação, valências físicas, desmontagem e
montagem do fuzil, pista de pentatlo militar,
subida na corda e revezamento 8X400 metros.
Ao final do dia, ocorreu o encerramento dos
jogos e a entrega das premiações ao primeiro
colocado: o segundo e quarto pelotões que
acabaram empatados, seguidos pelo 5º e 3º
pelotões, respectivamente no segundo e terceiro
lugar.

Fonte: APM.
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CADETES PARTICIPAM DOS JOGOS
INTERNOS NA ACADEMIA DE POLÍCIA

MILITAR
 



O Corpo de Cadetes do Curso Superior
de Polícia Militar (CSPM) – 2021/22
realizou, no dia 5 de agosto (quinta-
feira), uma homenagem aos papais
brigadianos da Academia de Polícia
Militar, em comemoração ao Dia dos
Pais (8/8).
Na oportunidade, não apenas os alunos-
oficiais foram homenageados, como
também oficiais e praças que compõem
o efetivo da APM, incluindo o seu
Comandante, o Tenente-Coronel José
Carlos Pacheco Ferreira, que se
emocionou ao ser surpreendido pela
homenagem que contou com a
presença do seu filho, o estudante do
Colégio Militar de Porto Alegre, Júlio
César Oliveira Ferreira.

O evento contou com a reprodução de
vídeos emocionantes, além de fotos e
depoimentos de homenagem. Ao final,
vários cadetes, praças e oficiais foram
surpreendidos com a entrada de seus
filhos, usufruindo da oportunidade de
poder abraça-los naquele momento
mágico de muita emoção e sinergia.
Como lembrança desse dia marcante, os
policiais militares foram agraciados com
uma caneca e com fotos em família como
recordação.
O evento foi organizado pelo Corpo de
Alunos e pelo efetivo da APM.

Fonte: APM
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APM REALIZA HOMENAGEM DO DIA DOS PAIS
AOS OFICIAIS, ALUNOS-OFICIAIS E PRAÇAS DA

ACADEMIA
 



Na manhã desta terça-feira (17/08), os alunos-

oficiais da Academia de Polícia Militar de Porto

Alegre iniciaram o estágio operacional, o qual

integra o Curso Superior de Polícia Militar.

Esta fase qualifica os 145 alunos-oficiais a

exercerem as funções de polícia ostensiva e

preservação da ordem pública.

O estágio acontece na área do Comando de

Policiamento da Capital (CPC),

preferencialmente na área do 1º Batalhão de

Polícia Militar (1º BPM) e do 9º Batalhão de

Polícia Militar (9º BPM).

Os estágios são componentes curriculares

importantes para consolidar os conhecimentos

teóricos, bem como oportunizar a vivência das

mais variadas dinâmicas policiais militares. Os

estágios prosseguirão até a formatura dos

cadetes em 2022.

Fonte: site BMRS.
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ALUNOS-OFICIAIS DÃO INÍCIO AO ESTÁGIO
OPERACIONAL

 



Os alunos-oficiais Kayser e Viganó têm pouco tempo de caserna, mas já puderam sentir

o carinho e a admiração que a gurizada tem pelos policiais da Brigada Militar. Eles foram

“abraçados” por essa turma durante o seu estágio operacional. 

Fonte: instagram BMRS.

CONTATO COM A
COMUNIDADE
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CADETES REALIZAM
MARCHA

INTERMEDIÁRIA DE
QUASE 20KM ATÉ O
PARQUE DE ITAPUÃ

No dia 18 de agosto, os alunos-oficiais

romperam marcha, partindo do Lami, no

extremo-sul de Porto Alegre, por meio da

Rodovia Frei Pacífico, rumo ao Parque

Estadual de Itapuã, em Viamão, na

região metropolitana.

Armados de fuzil e com mochila nas

costas, enfrentando as intempéries de

um tempo que se revezava entre sol e

chuva, os Cadetes realizaram a “Marcha”

de quase 20km como um importante

exercício de vivacidade, que também

teve como objetivo o desenvolvimento de

atributos essenciais à vida militar, como

rusticidade, resiliência, camaradagem e

espírito de corpo.

O evento contou com a presença do

Diretor do Departamento de Ensino,

Coronel Marcus Vinícius Gonçalves

Oliveira, do Comandante da Academia de

Polícia Militar, Tenente-Coronel José

Carlos Pacheco Ferreira, e dos Oficiais

do Corpo de Alunos. No terreno, foram

executadas atividades físicas e

dinâmicas de grupo, incluindo a entrada

do Corpo de Alunos no Lago Guaíba.
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Em seguida, a comando do Tenente-Coronel Pacheco, foi realizada a

solenidade de troca das platinas dos alunos-oficiais para as do segundo

ciclo.

O evento também contou com a participação especial do Tenente-Coronel

Rodrigo Gonçalves dos Santos, que compartilhou experiências e, ao final,

apresentou o Parque Itapuã e falou do Policiamento Ambiental aos

Cadetes.
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Os cadetes do Curso Superior de Polícia Militar
(CSPM 21/22) participaram, no dia 26 de agosto de
2021, de um Seminário de Policiamento Ostensivo,
realizado na Academia de Polícia Militar (APM), em
Porto Alegre/RS. 
Com foco nas experiências de gestão dos
Comandantes das Organizações Policiais Militares
(OPM), o evento apresentou aos cadetes quais são
as unidades subordinadas ao Comando de
Policiamento da Capital (CPC) e de que forma a
Brigada Militar atua em cada região da capital
gaúcha.
Na abertura do evento, o Comandante da APM,
Tenente-Coronel José Carlos Pacheco Ferreira,
destacou a importância do domínio sobre
policiamento ostensivo pelo oficial da Brigada
Militar. Em seguida, discorreram sobre temas
relacionados à atividade os comandantes: do 1º
BPM, Tenente-Coronel Eduardo Cunha Michel; do
9º BPM, Tenente-Coronel Alex Sandre Pinheiro
Severo; do 11º BPM, Tenente-Coronel Luis Felipe
Neves Moreira; do 20º BPM, Tenente-Coronel
Ivens Giuliano Campos dos Santos; do 19º BPM,
Tenente-Coronel Clodemilton Silva Bueno; do 4º
RPMon, Tenente-Coronel Cláudio de Azevedo
Goggia; e do 21º BPM, Tenente-Coronel Alexander
Pereira Cardozo.
Os comandantes discorreram sobre as
peculiaridades de suas respectivas áreas de ação
e os desafios impostos a cada uma delas em
virtude de fatores socioeconômicos, localização e
extensão territorial, densidade demográfica,
índices criminais de cada bairro, dentre outros
aspectos. Além disso, também abordaram tópicos
relacionados à gestão de pessoas e comando,
necessários à formação dos oficiais da Brigada
Militar pela natureza das funções que os cadetes,
após formados, irão exercer na Instituição.

Fonte: APM/BMRS
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JORNAL "O ESPADIM"

Os Alunos-Oficiais receberam o
Tenente-Coronel RR Aroldo Medina, que
palestrou sobre o jornal "O Espadim", no
dia 8 de setembro, nas dependências da
Academia de Polícia Militar.
Durante a apresentação, o Tenente-
Coronel, aspirante da turma de 1988,
explicou aos Alunos-Oficiais sobre o
jornal “O Espadim”. O periódico, criado
em 1987, à época sob a direção do
Aspirante Medina, tratava sobre as
atividades internas de cunho intelectual,
esportivo e social vivenciadas pelos
cadetes da Brigada Militar.

Além disso, o Tenente-Coronel explanou
sobre a Sociedade Acadêmica do Curso
de Formação de Oficiais (SACFO),
criada em 1941, com objetivo de
promover eventos literários, esportivos e
sociais envolvendo os cadetes da
Academia de Polícia Militar.
Por fim, Tenente-Coronel Medina
destacou a importância de se dar
continuidade aos trabalhos de registro
da História da Brigada Militar, como
forma de manter vivos os valores e
tradições militares. 

Fonte: APM
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VESTINDO ESTA CAUSA

A Brigada Militar, além de contribuir para a segurança do Estado, também
prioriza ações sociais que contribuem para a saúde e bem-estar de milhares de
gaúchos.

Uma das causas apoiadas é a contribuição ao Instituto da Criança com Diabetes
(ICD), a qual atende mais de 4.200 crianças e jovens em vulnerabilidade social
no Estado do Rio Grande do Sul.

Além do apoio por meio do Projeto Tampinha Legal, a qual coleta tampinhas
plásticas para serem doadas e revertidas em dinheiro, a Corporação também
tem contribuído para a divulgação da 22ª Corrida para Vencer o Diabetes. Neste
ano, o evento contou com a sua 1ª edição virtual, face a restrições impostas
pela pandemia.

Para garantir a manutenção e auxílio aos pacientes atendidos, o ICD realizou a
venda de camisetas no valor de R$25,00. As camisetas, vinculadas às duas
paixões esportivas dos gaúchos, foram adquiridas pelos alunos oficiais, oficiais
coordenadores e Comandante da APM.

Fonte: Instagram BMRS.
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PALESTRA: REGIME JURÍDICO
DOS MILITARES ESTADUAIS
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Compareceu à Academia de
Polícia Militar o Coronel Marcelo
Pinto Specht, oficial da Brigada
Militar, que trabalhou por anos
frente ao Governo Federal,
atuando em nome e em prol da
Corporação diretamente em
Brasília/DF, no dia 21 de
setembro . O objetivo da visita foi
abordar o atual Regime Jurídico
dos Militares Estaduais, como
também suscitar reflexões e
apontamentos quanto ao regime
de proteção social desta classe
de servidores especiais.

Rememorou, mesmo que brevemente, os
prejuízos advindos aos Militares com a
aprovação da EC nº 103, especialmente
com relação às mulheres. Abordou também
a problemática envolvendo as pensões por
morte dos militares estaduais, citando a
recente alteração promovida no art. 22,
inciso XXI, da Constituição Federal. 

A exposição foi bastante densa e permeada
por tópicos de relevante interesse para a
instituição e para a carreira dos cadetes.

Por fim, O Comandante da Academia de
Polícia Militar, Tenente-Coronel José Carlos
Pacheco Ferreira, realizou a entrega de um
presente ao Coronel Specht. 

Fonte: APM

Ao longo de sua exposição, o palestrante abordou o trabalho desenvolvido no decorrer
das PEC nº 287 e EC nº 103 junto aos governos da ex-presidente Dilma e do ex-
presidente Temer.
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Os Alunos-Oficiais Arlan e Barcellos
ministraram instrução de desmontagem,
limpeza e montagem do Mosquetão 7,62,
M968, no interior do pátio das salas de
aula, na formatura do dia 22 de setembro.
 
Na oportunidade, o Aluno-Oficial Arlan
ministrou instrução técnica acerca do
armamento, apresentando suas
características específicas, nomenclatura
de peças, como também detalhes de seu
funcionamento. Ao final de sua
explanação, o cadete promoveu a
desmontagem guiada do material bélico.

Em seguida, o Aluno-Oficial Barcellos
promoveu explicações relacionadas à
manutenção/limpeza e também à
montagem do Mosquetão 7,62. 

Por fim, o cadete explicou como agir para
o saneamento de eventuais panes
ocorridas no momento da montagem do
armamento. 

Fonte: APM

CADETES MINISTRAMCADETES MINISTRAM
INSTRUÇÃO DE ARMAMENTOINSTRUÇÃO DE ARMAMENTO  



Em atividade consoante à campanha nacional do "Setembro Amarelo", e em razão da
especial gravidade do tema no meio policial militar, em 23 de setembro de 2021, 
 compareceram à Academia de Polícia Miliar a Major QOES DENISE Alves Riambau
Gomes, o Capitão QOES Thiago Fernando Vasconcelos FREIRE e a Capitã QOES
RACHEL Montagner, a fim de ministrar aula conjunta sobre o tema “Saúde Mental”.

A primeira a utilizar da palavra foi a Capitã Rachel, com exposição acerca dos fatores
estressores da profissão policial militar e da carreira de oficial de polícia militar. Neste
momento, registrou-se grande interação do Corpo de Alunos sobre a matéria
explanada, demonstrando a perfeita compreensão da atividade por parte dos futuros
oficiais da Corporação, como também o grande interesse com relação ao tema.

Ato contínuo, o Capitão Freire ministrou
instrução acerca dos transtornos mentais
mais relevantes para a Brigada Militar,
com base em dados colhidos de
diagnósticos, internações, causas de
afastamento do serviço ativo e motivos
declinados para a reforma de militares
estaduais. 

A exposição do Capitão evidenciou que
os transtornos mentais com maior
incidência nos quadros da Brigada Militar
são aqueles decorrentes de transtornos
depressivos, seguidos de transtornos
bipolares e de transtornos de ansiedade.
. 
Por fim, a Major Denise realizou
exposição técnica voltada diretamente ao
suicídio, ponto nevrálgico nas forças de
segurança pública de todo o país, em
especial da Brigada Militar.

Utilizando como base os dados anunciados, verificou-se que 49 militares estaduais
perderam a vida em razão de suicídio, enquanto outros 22 tombaram em confrontos
armados.

Ao final de sua exposição, a Major Denise apresentou projetos realizados pela
Corporação com o intuito de prevenir e detectar casos de vulnerabilidade em seus
quadros, encerrando sua palestra com a apresentação do "Programa Anjos".

Fonte: APM. 

PALESTRA: SAÚDE MENTALPALESTRA: SAÚDE MENTAL
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A Academia de Polícia Militar "Coronel Hélio
Moro Mariante" recebeu a visita do Coronel
Ironcide Gomes Filho, Comandante da
Academia de Polícia Militar do Barro Branco,
da PM de São Paulo, no dia 2 de outubro.
 
Os Cadetes se reuniram no auditório da APM
para o registro da palestra. Ao fazer uso da
palavra, Coronel Ironcide apresentou
informações de cunho geral e características
relacionadas ao curso de oficiais da Polícia
Militar de São Paulo, como tempo de
duração, carga horária, número de Alunos-
Oficiais em curso e forma de ingresso. 

Na oportunidade, o oficial superior, detentor
de notável formação acadêmica, ressaltou o
orgulho e o elevado grau de
responsabilidade que o acompanham no
desempenho da função assumida em 24 de
agosto de 2021, especialmente em razão da
participação e contribuição na formação dos
futuros oficiais da polícia paulista. 

Por fim, os Alunos-Oficiais Destro Moraes e
Morgana promoveram um agradecimento
especial ao visitante em nome de todo o
Corpo de Alunos, oportunidade em que lhe
entregaram uma garrafa de vinho de
tradicional vinícola gaúcha.

Fonte: APM

COMANDANTE DA ACADEMIACOMANDANTE DA ACADEMIA
DE SÃO PAULO VISITA A APMDE SÃO PAULO VISITA A APM
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AÇÃO DE NATAL: Alunos OficiaisAÇÃO DE NATAL: Alunos Oficiais
entregam presentes às crianças daentregam presentes às crianças da
Fundação de Proteção Especial deFundação de Proteção Especial de
Porto AlegrePorto Alegre

As crianças agraciadas receberam
chocolates, doces, salgados e presentes dos
cadetes, muito embora os maiores
presenteados tenham sido os próprios
Alunos-Oficiais. O olhar de admiração de
cada criança por aqueles policiais fardados
foi marcante! 

O ato de doar significa entregar um pouco de
si ao próximo, fazendo alguém feliz por mais
simples que o ato seja. A profissão escolhida
por vezes faz com que deixemos de lado
detalhes importantes, ou endureçamos o
coração, e momentos como estes fazem com
que cada um valorize mais a própria história e
aqueça sua alma. A gentileza é um ato de
amor ao próximo e, naquele momento, o
amor transbordou. 

Liderar é doar seu tempo, ouvidos, paciência
e o próprio ombro. É trocar experiências,
apoiar aqueles que precisam e compartilhar
conhecimentos com a aspiração de
crescimento próprio e também daqueles que
estão ao seu entorno.

As lágrimas nos rostos das crianças e dos
Cadetes eternizaram um momento que ficará
para sempre na memória dos pequenos, e
certamente também na dos generosos
Alunos-Oficiais.

Fonte: APM

Os Alunos-Oficiais integrantes do 2º pelotão do CSPM 2021/2022, junto com o Capitão
Alex de Souza Mori, fizeram o dia de 10 crianças mais feliz, no dia 14 de outubro. As
doações foram destinadas ao Abrigo residencial AR09, da Fundação de Proteção
Especial de Porto Alegre.



APM RUNNERS
 

Alunos-Oficiais, integrantes da equipe de corrida da Academia de
Polícia Militar (APM Runners), participaram do Circuito Hospital
Moinhos de Vento Poa Day Run, no  domingo 17 de outubro, nos
percursos de 16Km e 8Km. A prova serve como base para o
desenvolvimento da capacidade física e do espírito de corpo dos
militares, refletindo o grau de coesão da tropa e de camaradagem
entre seus integrantes. Parabéns aos corredores!

Fonte: APM/Instagram BMRS
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Os alunos do Curso Superior de Polícia Militar da Academia de Polícia Militar
(CSPM/APM) fizeram um mosaico humano para homenagear a Instituição, no
dia 18 de outubro. Cerca de 145 cadetes participaram do mosaico. 

A homenagem ocorreu em razão do dia 24 outubro, quando completaram-se os
52 anos da última mudança de denominação da então Escola Superior de
Formação e Aperfeiçoamento de Quadros (Esfaq) para Academia de Polícia
Militar, nomenclatura que persiste até os dias atuais.

Fonte: APM/Instagram BMRS.
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ALUNOS OFICIAISALUNOS OFICIAIS
HOMENAGEIAM A ACADEMIAHOMENAGEIAM A ACADEMIA

DE POLÍCIA MILITARDE POLÍCIA MILITAR



PALESTRA DO SUBSECRETÁRIO
DA SEGURANÇA PÚBLICA  

Compareceu à Academia de Polícia Militar o Coronel Marcelo Gomes Frota,
Subsecretário de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, no dia 22 de
outubro. No auditório, em tom de interatividade com o Corpo de Alunos do CSPM
21/22, o oficial proferiu palestra no sentido de orientar os cadetes quanto à função de
Capitão da BM.

Nesta linha, o Coronel começou sua exposição com uma referência ao concurso do
CSPM e seus entraves, comentou sobre a história da BM e sua projeção para os 200
anos da Corporação. Também tratou sobre assuntos diversos, como: serviços internos
da academia, “carancho”, serviços gerais da BM, gestão de ocorrências, e,
especialmente, da evolução do Termo Circunstanciado, sobre o qual relatou “ser o
início do ciclo completo de polícia”. Em comparação com a PM de SP, sustentou que a
carreira no RS tem enfoque operacional, jurídico e estratégico.

Ato contínuo, o
Subsecretário tratou
sobre a função de
Capitão e sua relação
com a comunidade e as
autoridades locais,
cunhando a frase: “A
missão da BM,
especialmente dos
oficiais, é muito mais do
que saber encaminhar
ocorrências”. 

Por fim, o Comandante da APM proferiu fala de agradecimento à visita do Coronel. Na
sequência, o corpo de alunos fez a entrega de um presente, simbolizando o
agradecimento pela presença e a fala do distinto Subsecretário de Segurança Pública do
RS.

Fonte: APM.
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CSPM  NO  CAMPO

Alunos-Oficiais do Curso Superior de
Polícia Militar (CSPM) participaram de
atividade de Campanha, no Centro de
Instrução do Exército em Butiá (CIB),
entre os dias 25 e 31 de outubro de 2021,
sob coordenação da Academia de Polícia
Militar. 
Na atividade de campo, os Cadetes
tiveram instruções com o Batalhão de
Operações Especiais (BOPE), Batalhão
de Aviação (BAv), o 1º Batalhão de
Choque (BPChq) e a Coordenação do
CSPM.
Dentre as instruções ministradas durante
os sete dias de campo, foram trabalhadas
técnicas de orientação com bússola, as
quais permitem localização no terreno
mesmo sem acesso à rede de
comunicação.

Os Cadetes também praticaram posições
de tiro, utilizadas na atividade cotidiana do
policial militar, as quais trazem maior
segurança na conduta com armamento.
Além disso, receberam instruções sobre
técnicas de rapel, necessárias para
ingresso ou saída de locais que envolvem
altura. 
Ainda, os alunos realizaram travessia de
curso d'água, com a utilização de cabo
submerso e boias infláveis feitas com a
própria farda. Aprenderam sobre a
confecção de nós com as mais variadas
finalidades, incluindo a chamada
“cadeirinha” para uso na falsa baiana.
Também foram ministradas técnicas de
Atendimento Pré-hospitalar APH tático,
essenciais para salvar vidas e promover
resgates em locais hostis e conflagrados.



Tiveram a oportunidade de aprender
sobre condutas de patrulha utilizadas
para progressão no terreno com
segurança, além de formações de
tropa para operações de controle de
distúrbios, utilizadas pelas unidades
de Choque para controle de distúrbios
civis. Na sequência, os Alunos-
Oficiais  manusearam instrumentos
de menor potencial ofensivo, com
potencialidade menos letal. Atividade
marcante foi a pista de
maneabilidade, na qual os cadetes
enfrentaram pista de rastejo,
obstáculos como “quebra peito”, falsa
baiana, comando Crawl, entre outros.
As técnicas foram ministradas em
oficinas com instrutores
extremamente qualificados, sendo
acompanhadas de manobras de
marcha e outras atividades típicas de
campanha, como a montagem de
barracas e bivaques. 
No Campo de Instrução, os Alunos-
Oficiais puderam testar seus limites
físicos e psicológicos, sofrendo
restrições de alimentação, sono e
descanso concomitantes às
importantes instruções realizadas
pelo BOPE, BPChoque, BAv e pela
coordenação do CSPM, de modo a
desenvolver a capacidade de pensar
sob forte estresse. 
Todas as experiências vividas visam
preparar os Alunos-Oficiais para as
rotinas da função de Capitão da
Brigada Militar, já que no campo não
se permite as frases: “eu não
consigo" ou "eu não posso”. A
superação de limites foi
constantemente praticada durante as
atividades, a fim de que, nos quartéis,
os militares venham a atuar da
mesma maneira, não permitindo
nenhum obstáculo ao cumprimento da
missão. 9 15
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Para a maioria dos instruendos, foi a
primeira vez em que estiveram
submetidos a tais atividades, o que
aumentou sobremaneira o grau de
dificuldade. 
A experiência lhes permitiu que
vissem, no desconforto e na restrição
de coisas simples, a oportunidade de
se desenvolver e se tornar uma
pessoa melhor e mais forte, dando
valor às pequenas coisas da vida. 
A rotina do curso de formação, que se
denota dificultosa, certamente será
encarada de forma mais leve depois
desta atividade de campanha. 
Pode-se dizer que o objetivo das
Atividades no Campo de Instrução em
Butiá foi atingido.

Os sete dias de instruções, marchas, a
psicofadiga e o esgotamento físico
potencializaram o espírito de corpo e de
união nos cadetes, de forma que os
Alunos-Oficiais passaram a se tornar
verdadeiramente "irmãos de farda",
ligados por laços afetivos de
camaradagem, amizade e
companheirismo, gerando sentimentos de
pertencimento ao mesmo grupo,
tornando-se, assim, uma corrente
indestrutível, construída pelas
dificuldades passadas. 
No campo, frio, sono, fome, cansaço e,
para alguns, até medo, se entrelaçaram
com a necessidade de dividir a comida,
as tarefas e o carregamento da mochila e
equipamentos dos colegas que se
machucaram.
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Com certeza, nenhum dos alunos voltou

do campo de instrução a mesma pessoa.

O retorno triunfal dos cadetes,

consagrado pela presença dos familiares

que já os aguardavam nas dependências

do Complexo de Ensino, evidencia isso.

Depois de dias longe de casa, sem

comunicação, sem dormir e sem se

alimentar regularmente, os alunos não

conseguiram segurar as lágrimas ao

entrar marchando pela Academia de

Polícia Militar e ver seus familiares

esperando. Até mesmo aqueles com

mais experiência militar, que já passaram

por atividades semelhantes, não

seguraram a emoção, o que demonstra o

impacto que o campo de instrução teve

na vida de todos os Alunos-Oficiais do

CSPM.

Assim, certo é que a marca das instruções

estará cravada na história dessa turma, a

refletir por toda a eternidade, restando apenas

o agradecimento a Deus e aos instrutores por

terem possibilitado ao CSPM 21/22 a

superação de mais essa provação.
 

Fonte: APM.
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Compareceu à Academia de Polícia Militar o
Delegado João Paulo de Abreu – Titular da 1ª
Delegacia de Polícia de Repressão a Roubos,  no
dia 11 de novembro. No auditório, o Delegado
proferiu palestra ao Corpo de Alunos do CSPM
21/22, intitulada “Crimes contra instituições
financeiras e extorsão mediante sequestro”.

A oratória se desenvolveu no sentido de
direcionar os Cadetes quanto à atuação
especializada de criminosos no Estado,
especialmente nos crimes de roubos a caixas
eletrônicos e roubos a bancos, o denominado
“novo cangaço”. 

O palestrante enfatizou a necessidade, cada vez maior, de as forças de Segurança
atuarem em conjunto, demonstrando que, desde o ano de 2018, o Estado vem
obtendo sucesso no combate efetivo a essa modalidade delituosa.

Nesta trilha, o Delegado apresentou várias imagens identificando o "modus operandi"
destas quadrilhas organizadas, bem como sua ramificação nos Estados e na União.
Ainda, promoveu uma explanação sob a forma de controle dos explosivos, principais
insumos da prática criminosa. 

Por fim, o Comandante da APM proferiu respeitosa fala de agradecimento. Ato
contínuo, o Corpo de Alunos, através do Aluno-Oficial Ávila, fez o uso da palavra,
entregando à autoridade uma lembrança de agradecimento do CSPM 21/22.

Fonte: APM

DELEGADO DA PCRS PALESTRADELEGADO DA PCRS PALESTRA
AO CSPMAO CSPM

1919



20

  DIA DA BANDEIRADIA DA BANDEIRA  
CSPM REALIZA CERIMÔNIA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA BANDEIRA

Ocorreu formatura alusiva ao Dia Da
Bandeira Nacional, no dia 19 de
novembro de 2021, na Academia de
Polícia Militar. A solenidade começou
por volta de 11h da manhã, tendo como
comandante da guarda de honra o
coordenador do CSPM – Capitão
Ricardo NICOLOSO e, como mais alta
autoridade da cerimônia, o
Subcomandante da Academia de
Polícia Militar – Capitão Leonardo
Luizelli ALTAFINI.
Este rito reproduz, simbolicamente, a
primeira solenidade em homenagem ao
pavilhão nacional, ocorrida em 1908, na
Câmara Municipal do Rio de Janeiro.
Em seu dia, a Bandeira Nacional é
hasteada ao 12h, em solenidade militar
com rito especial.

A formatura teve como um dos atos a
leitura de mensagem emitida pelo
Exército Brasileiro alusiva ao Dia da
Bandeira, mensagem emotiva e de
exaltação ao nosso maior símbolo – o
pavilhão nacional. Como segundo ato, a
incineração da Bandeira Nacional
inservível, cumprindo o preconizado na
Lei nacional 5.700/71. Este ato solene
foi levado a cabo pela praça mais antiga
da unidade, a Soldado MARCELIA.
Como termo de encerramento, deu-se o
retorno do pavilhão nacional,
acompanhado pelos distintos oficiais da
Academia de Polícia Militar.

Fonte: APM



SD DEWES: SD DEWES: UM PASSO PARAUM PASSO PARA
UMA NOVA VIDAUMA NOVA VIDA  
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Compareceu à Academia de Polícia

Militar o Soldado Rodrigo Theodósio

Dewes Vieira, no dia 29 de novembro.

No auditório, o militar proferiu palestra

ao Corpo de Cadetes do CSPM 21/22,

intitulada “Um passo para uma nova

vida”.

A oratória se desenvolveu no sentido de

repassar aos Cadetes a situação vivida

pelo militar em 19 de setembro de

2019, data em que, durante um roubo

com troca de tiros a uma farmácia na

cidade de Rio Grande, o Soldado foi

alvejado com dois disparos de arma de

fogo. 

De imediato, teve o militar a artéria femoral da perna esquerda atingida, perdendo

muito sangue e vindo a desfalecer. Tendo sua vida salva pelos colegas, passou

meses internado, e sofreu 27 intervenções cirúrgicas. Hoje, com uma prótese na

perna esquerda, assumiu a condição de para-atleta, encontrando na natação um

novo sentido para a vida, a qual, aliás, pensou em tirar por várias vezes.

Por fim, o Cadete Ávila, em nome

do CSPM, proferiu fala de

agradecimento ao palestrante, com

entrega de lembrança do CSPM

21/22.

Fonte: APM



 

PROMOTOR DE JUSTIÇAPROMOTOR DE JUSTIÇA  
BRUNO AMORIM CARPES:BRUNO AMORIM CARPES:  
"O MITO DO ENCARCERAMENTO""O MITO DO ENCARCERAMENTO"  

O trabalho publicado permite conhecer e sustentar
uma visão crítica, adequada e firme do sistema
punitivo brasileiro. 
Registra-se que o livro do promotor é um estudo
jurídico, autorizando percepções sobre a legislação
já posta e possíveis alterações que se mostrem
pertinentes. 
Em suma, tratou o debate de diversos pontos
relevantes, todos encabeçados na obra, de
iniciativa bastante válida e de repercussão
bastante positiva junto ao Corpo de Alunos,
merecendo o devido reconhecimento. 
Para encerrar o evento com o mesmo prestígio
com que foi conduzido, o Aluno-Oficial Stona teceu
algumas palavras de agradecimento ao
palestrante, entregando-lhe o certificado
relacionado à instrução, como também  uma
lembrança de agradecimento do CSPM 2021/2022.

Fonte: APM

Compareceu à Academia de Polícia Miliar o promotor de justiça, Bruno Amorim Carpes,
a fim de ministrar palestra sobre seu livro “O Mito do Encarceramento em Massa”,  no
dia 8 de dezembro. O evento contou com a participação de todos os Alunos-Oficiais em
curso no CSPM 2021/2022, tendo sido realizado no auditório da Academia Coronel
Hélio Moro Mariante.

A palestra tratou sobre métricas e
estatísticas do sistema carcerário.
Permitiu, a partir de dados sólidos,
uma verdadeira reanálise de
paradigmas, autorizando
conclusões diferentes e mais
honestas frente àquelas de senso
comum e midiático, as quais, na
maioria das vezes apoiam-se em
dados com silogismos
inadequados.
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GUARDA DE HONRA DA
FORMATURA DOS TENENTES
DA CORPORAÇÃO

A formatura foi prestigiada por honrosas
autoridades, entre elas: o Governador do
Estado, Eduardo Leite, o Vice-Governador,
Ranolfo Vieira Júnior, o Comandante-Geral
da Brigada Militar à época, Coronel Vanius
Cesar Santarosa, o Coronel Claudio dos
Santos Feoli, atual Comandante-Geral, o
Chefe do Estado-Maior, Coronel Rogerio
Stumpf Pereira Junior, entre outros oficiais
e praças da Brigada Militar, bem como
demais autoridades. 

 Fonte: APM

Foi realizada a formatura dos novos Tenentes
da Brigada Militar, no dia 16 de dezembro,
após a conclusão do Curso Básico em
Administração Policial Militar (CBA).
A cerimônia ocorreu na Academia de Polícia
Militar para fins de consagrar o ingresso dos
militares ao oficialato. 
O evento contou com a participação do
Alunos-Oficiais em curso no CSPM
2021/2022, os quais formaram a guarda de
honra da solenidade, trajando o traje de gala
dos Cadetes.
Os Cadetes mostraram garbo e elegância nos
movimentos de ordem unida, demonstrando
ter alcançado os objetivos da guarda de
honra, quais sejam, o sentimento de
disciplina, a coesão e o espírito de corpo,
manifestados na execução em conjunto de
movimentos que exigem energia, precisão e
marcialidade.



Foi realizada solenidade de final de ano, na Academia de Polícia Militar, no dia 23 de
dezembro. O evento teve início com Corrida Rústica, na Orla do Guaíba, logo ao
alvorecer. Os Alunos-Oficiais realizaram o percurso de cerca de 7km em forma, por
pelotões, e desfrutaram de um belo amanhecer. 
Ao retornarem para a Academia de Polícia Militar, o evento teve continuidade no pátio
interno das salas de aula, com um café da manhã organizado para confraternização
entre todos. Em momento seguinte, o Aluno-Oficial Bereta se dirigiu ao Corpo de
Alunos, palestrando sobre a importância do Natal para as pessoas. Discorreu também
sobre o significado bíblico da data, enaltecendo a importância da família e do perdão.
Ao final, todos prestaram uma oração em agradecimento aos momentos vividos em
2021.
Ato subsequente, o Aluno-Oficial Kayser debateu sobre a importância do perdão dentro
do ambiente militar, tratando sobre a relação entre a hierarquia, a disciplina e algumas
passagens bíblicas. Foram distribuídos exemplares do Novo Testamento para os
Alunos-Oficiais e demais integrantes da Academia de Polícia Militar. Para encerrar as
apresentações de final de ano, os Alunos-Oficiais Sansone, Espíndola, Natanael e
João realizaram uma apresentação musical.
Após o encerramento das apresentações, o Capitão Felipe discursou sobre o ano
enfrentado pelos Alunos-Oficiais, parabenizando a todos pelas conquistas e desejando
um Feliz Natal e Ano Novo. O Capitão Altafini, subcomandante da Academia de Polícia
Militar, encerrou o evento agradecendo a todos pela dedicação nas atividades, bem
como rendendo felicitações pelas festas vindouras.
O evento de final de ano foi realizado com o objetivo de conciliar ainda mais o CSPM,
trazer novas memórias afetivas do curso e celebrar o ano que se encerra, o primeiro de
muitos que estão por vir para os Cadetes na Brigada Militar.

 Fonte: APM
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CADETES DO 2° SEMESTRE
PARTICIPAM DA APOSIÇÃO DE
PLATINAS DOS NOVOS ALUNOS
OFICIAIS

Nem mesmo a chuva foi capaz de impedir que os novos Cadetes da Brigada Militar
recebessem suas platinas no final da tarde do dia 17 de janeiro de 2022, na
Academia de Polícia Militar. No período de 07 a 16 de janeiro, nas dependências do
complexo do Departamento de Ensino,  69 novos Alunos Oficiais iniciaram sua
jornada rumo ao oficialato da Brigada Militar.

Foram nove dias de intensas atividades, sendo realizadas instruções no complexo do
Departamento de Ensino e áreas externas, em uma viva demonstração de acolhida e
calorosa recepção aos mais novos Cadetes da Corporação, desenvolvendo desde
logo uma série de atributos nos neófitos, tais como, rusticidade, resiliência, tolerância
ao desconforto e à fadiga, senso de cumprimento de missão, dentre outros, todos
cruciais para o exercício das atividades inerentes a um Capitão da BM.
Após tal período de adaptação às rotinas castrenses, conhecida como “semana zero”,
os Alunos Oficiais, ao ingressarem pelo portão principal da APM, iniciam de fato o
Curso Superior de Polícia Militar, materializado num ato simbólico com o recebimento
das primeiras platinas, que são importantes para designar a antiguidade dos alunos.
Nas platinas, o castelo representa o ensino na Polícia Militar. A estrela simboliza a
própria PM, aliando a nobreza da missão ao destaque de suas atividades em prol da
garantia do cumprimento das leis. As listras horizontalmente dispostas (barretas)
correspondem ao semestre do curso a que pertence o Cadete.



"Foi preciso nos colocar em situações-
limite para entender que
inevitavelmente sentiríamos dor,
cansaço, fome, calor, frio, saudade da
família e desconforto, e que tais
sentimentos não seriam desculpa para
deixar de realizar o trabalho com
excelência, celeridade, vontade e
vibração”, enfatizou a Aluna-Oficial
Terres, integrante do 6º Pelotão,
escolhida para discursar sobre a
semana de adaptação.
Prestigiaram o evento o Comandante-
Geral da BM, Coronel Vanius Cesar
Santarosa, o Subcomandante-Geral
da BM, Coronel Claúdio dos Santos
Feoli, o Diretor do Departamento de
Ensino, Coronel Carlos Augusto
Gomes Rodrigues, o Comandante da
APM, Tenente-Coronel José Carlos
Pacheco Ferreira, entre outros oficiais
e praças.

Fonte: site BM
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TROCA DE COMANDO DATROCA DE COMANDO DA  
ACADEMIA DE POLÍCIA MILITARACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR

Nesta terça-feira (8/2), aconteceu a cerimônia de passagem de Comando da
Academia de Polícia Militar (APM). O Tenente-Coronel José Carlos Pacheco
Ferreira passou a função de comandante ao Tenente-Coronel Tales Américo
Osório. À época, como Subcomandante-Geral, o Coronel Cláudio dos Santos
Feoli, Comandante-Geral da BM, foi a autoridade que presidiu o ato. Durante a
solenidade, o Comandante-Geral da Brigada Militar mencionou: "em 2022, não há
mais espaço para os coronelismos da primeira república. Não no Brasil, que todos
nós queremos ver emancipado, efetivamente republicano e sobejamente
desenvolvido".
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O Tenente-Coronel, Tales Américo Osório, é natural de Porto Alegre e atualmente
exercia a função de secretário executivo e ajudante de ordens do Comandante-
Geral da Brigada Militar.

Já, o Tenente-Coronel José Carlos Pacheco, assumiu a função de chefe do
Núcleo de Inteligência do Tribunal de Justiça, ao se despedir do Comando da
APM, discursou com ternos agradecimentos à família e a todos os que o
oportunizaram e o auxiliaram a exercer esta função.

Fonte: APM/BMRS



COMANDO COMANDO AMBIENTALAMBIENTAL

Compareceu à Academia de Polícia Miliar o
Major Samaroni Teixeira Zappe, na manhã do
dia 15 de junho, a fim de ministrar palestra
sobre as atribuições e o trabalho desenvolvido
pelo Comando Ambiental da Brigada Militar. O
evento contou com a participação de todos os
alunos-oficiais em curso, tendo sido realizado
no auditório da Academia Coronel Hélio Moro
Mariante.

A instrução ministrada tratou sobre a história do
Comando Ambiental na Brigada Militar, que
teve início com a criação do Grupamento
Ambiental no ano de 1989, das Patrulhas
Ambientais no ano de 1991 e do Batalhão
Ambiental no ano de 1998. Finalmente, no ano
de 2005 foi instalado oficialmente o CABM,
instituído pela portaria do Comando-Geral da
Brigada Militar nº 179/EMBM/2005, com sede
em Porto Alegre, tendo como primeiro
Comandante o Coronel QOEM Juarez
Fernandes de Souza.

Durante a explanação, foi apresentado aos
alunos-oficiais um vídeo, demonstrando
algumas ações rotineiras desenvolvidas pelo
comando, sendo exaltada a proteção ao meio
ambiente a ao bioma do Estado do Rio Grande
do Sul. 

Ao término da palestra, o aluno-oficial Madrid
teceu algumas palavras de agradecimento ao
palestrante, entregando-lhe a revista do CSPM
2021/2022 como forma de reconhecimento pela
contribuição com a formação acadêmica do
efetivo.
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Alunos-Oficiais do Curso Superior de
Polícia Militar (CSPM) 2021/22
participaram do seminário de Gestão de
Projetos, na área de Segurança Pública,
na tarde do dia 23/02. O evento foi
organizado pelos instrutores da
disciplina Elaboração de Projetos, quais
sejam: Tenente-Coronel Rafael Luft,
Major Frank Hernani Schweinitz, Major
Roberto dos Santos Donato e Capitão
Ademir Henz.

O seminário ocorreu no Teatro Dante
Barone, situado no interior da
Assembleia Legislativa do Estado do
Rio Grande do Sul e contou com a
presença dos senhores Marco Kappel,
Diretor de Relações Institucionais do
PMIRS; Alex Rosa, Assessor de Gestão
e Inovação do Escritório de
Desenvolvimento de Projetos – EDP; 
 Vinicius Piccini, Diretor-Geral do             
Departamento de Acompanhamento

Estratégico – DAE e Fernando Boklis,
Diretor-Adjunto do DECAP.

Durante o evento, os palestrantes
abordaram diversos assuntos
relacionados ao desenvolvimento de
projetos, captação de recursos,
governança e governabilidade.
Ademais, trataram de questões
relacionadas ao direito financeiro, com
uma breve explanação acerca de Leis
Orçamentárias, Plano Plurianual, Lei de
Diretrizes Orçamentárias e Lei
Orçamentária Anual.

Ao término do seminário, os
palestrantes foram agraciados com o
certificado da Academia da Polícia
Militar, tendo em vista relevante
contribuição na formação dos Alunos-
Oficiais do CSPM, com a promoção do
desenvolvimento e aperfeiçoamento das
atividades de ensino da APM. 06



No dia 08 de março de 2022, aconteceu
a solenidade alusiva ao 106º aniversário
da Academia de Polícia Militar (APM) e
passagem de Direção do Departamento
de Ensino da Brigada Militar. Na
ocasião, o Coronel Carlos Augusto
Gomes Rodrigues passou a função de
Diretor do Departamento de Ensino ao
Coronel Luigi Gustavo Soares Pereira.
A solenidade ocorreu na Academia de
Polícia Militar, em Porto Alegre.

No dia 1° de março de 1916, o então
Comandante-Geral da BM, Coronel
Afonso Emílio Massot, desejando
proporcionar aos oficiais de praça da
força estadual os meios para se
aperfeiçoarem no conhecimento das
várias matérias de instrução intelectual,
resolveu criar o curso de ensino da
Academia de Polícia Militar. 

SOLENIDADE ALUSIVA AO 106ºSOLENIDADE ALUSIVA AO 106º
ANIVERSÁRIO DA APM E PASSAGEMANIVERSÁRIO DA APM E PASSAGEM
DE DIREÇÃO DO DEPARTAMENTO DEDE DIREÇÃO DO DEPARTAMENTO DE
ENSINO DA BRIGADA MILITARENSINO DA BRIGADA MILITAR

Atualmente, a APM conta com duas
turmas de formação de oficiais da
carreira de nível superior, uma tendo
iniciado em abril de 2021, e a outra em
janeiro de 2022. Nestes 106 anos de
existência, a Academia Coronel Hélio
Moro Mariante se mantém importante
ao formar os futuros líderes da Brigada
Militar.

Durante a solenidade, foi realizada a
entrega da comenda “Academia
Coronel Hélio Moro Mariante”, que visa
distinguir oficiais e praças da BM,
militares de outras forças, civis e
pessoas jurídicas, como forma de
reconhecimento pela relevante
contribuição para o desenvolvimento e
aprimoramento das atividades da “Fonte
de Líderes”.
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Câmara Municipal de Porto Alegre,
vereador Idenir Cechin, o
Comandante-Geral da BM, Cláudio
Dos Santos Feoli, o Desembargador
militar, Coronel Paulo Roberto
Mendes Rodrigues, a Diretora do
Instituto Geral de Perícia, Heloisa
Kuzer, o Subcomandante-Geral,
Coronel Douglas da Rosa Soares, o
Chefe do Estado-Maior, Coronel
Rogério Stumpf Pereira Júnior,
coronéis integrantes do Conselho
Superior e demais autoridades civis e
militares.

Na sequência, em seu discurso de
despedida, o Coronel, Carlos Augusto
Gomes Rodrigues, declarou: “agradeço
do fundo do meu coração por toda
dedicação, presteza e esforço em
garantir a qualidade do ensino na
nossa instituição. Olhando de fora,
parece fácil, mas quando se verga o
bracelete do DE, se compreende o
universo de dificuldade e obstáculos
que surgem a cada ano letivo”.
Estiveram presentes na solenidade o
Secretário-Adjunto da Segurança
Pública do Rio Grande do Sul, Coronel
Marcelo Gomes Frota, o Presidente da 
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Os Alunos-Oficiais arrecadaram mais de
R$ 1.000,00 (mil reais) para a compra dos
donativos que irão auxiliar pessoas com
deficiência (PCDs), com lesões
neurológicas e motoras de alta e média
complexidade, em atendimentos de longa
permanência.

Ações como estas servem para despertar
na comunidade o senso de que todos
podem ajudar com pequenas atitudes que
fazem grande diferença.

Na tarde de quarta-feira (07/04), a
Academia de Polícia Militar (APM) e o
Curso Superior de Polícia Militar (CSPM
21/22) promoveram a entrega de
alimentos e cestas básicas para
instituições de caridade.

As casas de apoio agraciadas foram a
Casa do Menino Jesus de Praga e Lar
Santo Antônio dos Excepcionais, ambas
com sede na cidade de Porto Alegre.
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Alunos-oficiais iniciam estágioAlunos-oficiais iniciam estágio
de acompanhamento a oficiaisde acompanhamento a oficiais

em Porto Alegre e regiãoem Porto Alegre e região
metropolitanametropolitana

Alunos-oficiais iniciaram estágio operacional
do Curso Superior de Polícia Militar (CSPM
2021/2022), na cidade de Porto Alegre e
região metropolitana, em meados de
setembro de 2021.
 
A atividade objetivou proporcionar aos
cadetes acompanhar os Capitães do quadro
de oficiais do Estado-Maior da Brigada
Militar, na atividade de oficial de supervisor
de serviço.

Conhecido como carancho, durante este
período, os 143 cadetes puderam observar
a rotina de fiscalização do policiamento nas
mais diversas modalidades de emprego do
efetivo policial, tais como: feiras de
exposição, eventos desportivos, culturais,
manifestações, procissões religiosas,
operações policiais, entre outros. 

Foram cerca de 60 horas de estágio em que
os alunos-oficiais participarão das ações de
policiamento nos Batalhões da capital e da
região metropolitana.



GUARDA DE HONRA DAGUARDA DE HONRA DA    FORMATURAFORMATURA
DO ESPADIM TIRADENTES DO CSPMDO ESPADIM TIRADENTES DO CSPM
2022|20232022|2023
A manhã ensolarada de quinta-feira
(21/04) abrilhantou a cerimônia que
marcou a conquista do Espadim
Tiradentes de 69 cadetes do Curso
Superior de Polícia Militar da Brigada
Militar. 

O evento foi realizado no Estádio
General Cypriano, no complexo do
Departamento de Ensino da BM, em
Porto Alegre, com a Guarda Honra
composta por 143 Cadetes da turma de
veteranos.

A solenidade também marcou o dia das
polícias Civis e Militares, que foi
instituído pelo Decreto-Lei nº 9.208 de
1946, do governo federal, no dia 21 de
abril, mesmo dia em que se celebra o
feriado em homenagem ao alferes
Joaquim José da Silva Xavier –
Tiradentes, patrono das polícias.
Fonte: site BMRS.
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Nesta data especial de 8 de maio, precisamos
agradecer as nossas mães que têm sido um baluarte
de acolhimento e segurança, e, em especial, enaltecer
as mães de nossa Academia de Polícia Militar.
Possuindo o dom de gerar a vida, a mulher como mãe,
além de cuidar dos afazeres diários, educação dos
filhos, também contribui na sociedade com seu
desempenho nas diversas profissões, atingindo maior
importância quando se trata de preservar e manter a
ordem pública.

Gerar e proteger vidas amplia o valor de mãe, digna de
reconhecimento e gratidão. Muito mais que uma
palavra, que um conceito, que um conjunto de
pessoas, mãe é a própria vida, é um dom divino. 

DIA DAS MÃES: HOMENAGEM ÀSDIA DAS MÃES: HOMENAGEM ÀS
ALUNAS-OFICIAIS E PRAÇAS DA APMALUNAS-OFICIAIS E PRAÇAS DA APM

É aquela pessoa que trabalha sem descanso, o tempo todo, e que tem a capacidade de
curar qualquer dor com o seu amor.

Como se não bastasse este sacrifício, as MÃES POLICIAIS MILITARES preenchem
também espaços fundamentais em nossa sociedade, verdadeiras heroínas que trazem à
nossa Instituição mais sensibilidade nas nossas atividades.

Ademais, imprescindível ressaltar os aspectos do profissionalismo muito mais delicado e
atencioso em todas as dimensões, que traz uma figura humana que invoca ternura,
emoção e os valores necessários para a nossa profissão que é tão desafiadora na nossa
sociedade moderna.

Desta forma, queremos parabenizar a todas as mães que fazem parte da nossa Academia
de Polícia, desejando que Deus as abençoe e que continuem a contribuir para o sucesso
da nossa Instituição. A nossas mães brigadianas! Sensíveis, observadoras, delicadas e
firmes, a nossa continência, porque todos os dias é Dia das Mães.
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Em homenagem à campanha nacional do
Maio Vermelho, que visa o combate ao
câncer bucal, na tarde do dia 10 de maio,
compareceram à Academia de Polícia Miliar
o Major QOES Maxmiliano, a Capitã QOES
Valle e a Capitã QOES Gabriela, a fim de
ministrar palestra sobre o assunto. O evento
contou com a participação do Comandante
da Academia de Polícia Militar, Tenente-
Coronel QOEM, Tales Américo OSÓRIO, e
de todos os alunos-oficiais dos cursos
CSPM 21/22 e CSPM 22/23.

MAIO VERMELHO:MAIO VERMELHO:  
ccampanha de combate ao câncer bucalampanha de combate ao câncer bucal

Foram apontadas as principais causas que
levam ao aparecimento de câncer bucal,
sustentando a importância da boa higiene e
visitas rotineiras aos profissionais de saúde
especializados. Além disso, foi informada a
necessidade de atentar-se às condições de
risco, especialmente tendo em vista a
responsabilidade que os alunos-oficiais
terão sobre a sua tropa.

Encerrada a explanação, restou clara a
importância de observar os sinais de risco e
cuidados que se deve ter com a saúde
bucal, tanto próprios como das pessoas que
nos rodeiam, a fim de preservar o que há de
mais precioso na Brigada Militar: os nossos
policiais militares.
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No sábado (14/05), Alunos-Oficiais
integrantes do curso CSPM 21/22
acompanharam o comandante do
4° Regimento de Polícia Montada,
Tenente-Coronel Ives Claudio
Pacheco, no evento em
homenagem ao patrono da
cavalaria. A solenidade ocorreu no
parque Osório, no município de
Osório-RS e promovida pelo
Comando Militar do Sul.

ALUNOS-OFICIAIS PRESTIGIAM O
FESTIVAL NACIONAL DA CAVALARIA

Foram realizadas encenações
sobre a vida do patrono da
cavalaria, Marechal Osório,
desde a infância até as suas
participações por diversas
batalhas, em comemoração
ao seu 214º aniversário,
celebrado no dia 10 de maio.

A homenagem iniciou às 10h
e contou com a presença do
Vice-Presidente da República
Federativa do Brasil, General
Hamilton Mourão, além de
diversas autoridades de nível
federal e estadual. 
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Noite dos Museus: alunos-oficiais do
Curso Superior de Polícia Militar são
empregados no policiamento ostensivo 

No sábado (21/05), em Porto Alegre,
os Alunos-Oficiais do Curso Superior
de Polícia Militar 2021/2022 foram
empregados no policiamento
ostensivo da 6ª edição da “Noite dos
Museus”. Desenvolvido em mais de
vinte espaços culturais, dentre eles o
Museu da Brigada Militar, foram
disponibilizados diversos acervos,
exposições e apresentações gratuitas
ao público, em retomada, após a
pandemia dos últimos anos.

Os 144 cadetes da Brigada Militar,
distribuídos na área do 9º Batalhão de
Polícia Militar da área central de Porto
Alegre, atuaram na segurança dos
espaços culturais, através da sua
presença ostensiva, prevenindo a
ocorrência de delitos de toda sorte, bem
como na atenção aos cidadãos que
prestigiaram o evento.
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II JINCAL: segunda edição dosII JINCAL: segunda edição dos
Jogos Internos do Corpo deJogos Internos do Corpo de
Alunos é realizada no complexoAlunos é realizada no complexo
do Departamento de Ensinodo Departamento de Ensino
Na quarta-feira (25/05), no Complexo do Departamento de Ensino, os Alunos-Oficiais do
Curso Superior de Polícia Militar 2021/2022 e 2022/2023 participaram dos Jogos Internos
do Corpo de Alunos. As atividades se iniciaram com a corrida rústica na Orla do
Gasômetro. Na sequência, os 213 cadetes, divididos em 7 Pelotões, competiram em 11
competições, como natação, pentatlo militar, revezamento de corrida com fuzil e subida
ao morro.

A formatura de abertura dos Jogos ocorreu às 07h30min, sob a autoridade do
Comandante da Academia de Polícia Militar - Tenente Coronel Tales Américo Osório,
enquanto a solenidade de encerramento e premiação teve seu início às 18h,
consagrando o Segundo Pelotão como Campeão dos Jogos Internos do Corpo de
Alunos.  16



PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA MILITAR MINISTRA
PALESTRA AOS ALUNOS-OFICIAIS

Na tarde desta quinta-feira,
26/05/2022, compareceu à Academia
de Polícia Miliar Coronel Hélio Moro
Mariante, o Presidente do Tribunal de
Justiça Militar, Desembargador
Amilcar Fagundes Freitas Macedo, a
fim de ministrar palestra sobre
projetos de lei, versando sobre as
modificações do Código Penal Militar.
O evento contou com a participação
do Comandante da Academia de
Polícia Militar, Tenente-Coronel
QOEM, Tales Américo OSÓRIO, e de
todos os alunos-oficiais dos cursos
CSPM 21/22 e CSPM 22/23.

A palestra ministrada
trouxe conhecimentos
valiosos para a
carreira dos futuros
Oficiais, ora em
formação, eis que
trouxe a lume tema de
relevância institucional.
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SEMINÁRIO SOBRE A PARTICIPAÇÃO DE
MILITARES E POLICIAIS MILITARES EM MISSÕES
DE PAZ DA ONU E INSURGÊNCIA CRIMINAL

Nos dias 31/05/2022 e 01/06/2022 foi
promovido, na Academia de Polícia Militar,
seminário sobre: A PARTICIPAÇÃO DE
MILITARES E POLICIAIS MILITARES EM
MISSÕES DE PAZ DA ONU E
INSURGÊNCIA CRIMINAL.

No primeiro dia, o ciclo de palestras se
iniciou com a narrativa do Tenente-
Coronel, Tales Américo Osório,
Comandante da Academia de Polícia
Militar, que narrou aos alunos presentes a
sua experiência servindo às missões de
Paz da ONU, no Haiti e em Guiné-Bissau.
À tarde, o Coronel do Exército Brasileiro,
Alessandro Vissacro, ministrou uma
instrução sobre insurgência criminal aos
213 cadetes da Academia de Polícia
Militar, tema este de vital importância aos
agentes da segurança pública e que foi
detalhado com a experiência trazida pelo
oficial.

No segundo dia de atividades, dando
continuidade ao ciclo de palestras,
expuseram suas experiências os Majores

Moggar Frederes de Mattos e Wagner
Estanislau Wasenkeski, assim como os
Tenentes-Coronéis Marco Antonio dos
Santos Morais e Átila Mesadri Pezzetta,
que demonstraram em sua explanação a
importância e a grandiosidade do
cumprimento das Missões de Paz na ONU
nas quais contribuíram levando também os
valores e expertise da Brigada Militar. 

O evento foi encerrado com magna
exposição do General do Exército Edson
Leal Pujol, o qual detalhou as Missões nas
quais esteve imbuído, relatando as
diversas e construtivas experiências que
essas ações puderam trazer para a sua
carreira e história de vida.

Diante de todos os relatos e conhecimentos
que esse ciclo de palestras proporcionou
aos Alunos-Oficiais da Brigada Militar,
ficam a instigação de ampliar os horizontes,
do potencial de colaboração que a
Instituição tem para com a paz e a ordem
pública de todas as nações.
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UM DIA COM A BRIGADA MILITARUM DIA COM A BRIGADA MILITAR

Na tarde desta quinta-feira, 02/06/2022, os Alunos-Oficiais do 3º Pelotão do Curso
Superior de Polícia Militar 2021/2022 realizaram atividade intitulada “UM DIA COM A
BRIGADA”. Na ação, 81 (oitenta e uma) crianças/adolescentes, com idades entre 6 e 14
anos, assistidas pela instituição “PÃO DOS POBRES”, foram convidadas a realizar
atividades recreativas na Academia de Polícia Militar.

Os jovens puderam se divertir em atividades diversas como: vôlei, jiu-jitsu, escola de
trânsito, passeio a cavalo, passeio em viatura, assistiram apresentação do canil da BM,
maquiagem para as meninas, divertiram-se em brinquedos infláveis e por fim, foram
agraciadas com lanches e brindes.

A atividade buscou demonstrar a integração da Brigada Militar, por meio da Academia de
Polícia Militar e da Escola de Educação Física para com a comunidade, em uma ação
conjunta a ONG parceira, em que jovens em situação de vulnerabilidade puderam
conhecer um pouco da estrutura do complexo do Departamento de Ensino, local em que
se desenvolveram todas as atividades.
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Promotor de Justiça ministra
palestra ao Corpo de Alunos

No dia 03 de junho, os alunos-oficiais receberam, na Academia  Polícia Militar, o
Promotor de Justiça Tiago Moreira da Silva para palestrar sobre as atribuições do
encarregado do IPM.

O Promotor de Justiça, que labora há 4 anos na Promotoria de Justiça Militar de
Porto Alegre, veio à APM repassar sua experiência profissional prática. 

O objetivo da palestra foi sintetizar aos futuros capitães os principais equívocos,
erros e as interpretações que podem ocorrer na condução dos inquéritos policiais
militares. 

A palestra foi essencial para complementar a formação dos futuros capitães, que
serão encarregados de IPM. 
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Comandante-Geral da BrigadaComandante-Geral da Brigada
Militar eMilitar e    Secretário deSecretário de

Segurança do Estado recebemSegurança do Estado recebem
grupo de alunos-oficiaisgrupo de alunos-oficiais

Alunos-oficiais foram recebidos pelo Comando-Geral da Brigada Militar e pelo
Secretário de Segurança Pública, coronel Vanius Cesar Santarosa, na primeira
quinzena de junho. Os cadetes foram recepcionados entre os dias 2 e 15 junho no
Comando-Geral da Brigada e na Secretaria de Segurança Pública,
respectivamente.

O grupo dos 10 (dez) alunos-oficiais
participou de duas reuniões: a
primeira no Comando Geral, que
contou com a presença do Diretor do
DE, Coronel Luigi, do Comandante
da APM, Tenente-coronel Osório e
dos instrutores da matéria de Gestão
de Projetos, Tenente-coronel Luft e
Major Frank; a segunda na
Secretaria de Segurança Pública.

Fonte: APM

A visita ocorreu após os cadetes serem selecionados por apresentar  Trabalho de
Estudo que consistiu na elaboração de uma resenha crítica ao PISEG - Programa
de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do
Sul.
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Grupo de alunos-oficiais da Academia de
Polícia Militar realizam visita institucional
à Polícia Militar do Rio de Janeiro
Entre os dias 15/06 e 23/06, 26 alunos-oficiais do Curso Superior de Polícia Militar
2021/2022 realizaram visita institucional à Polícia Militar do Rio de Janeiro.

Os alunos-oficiais conheceram o quartel general da Polícia Militar, o Batalhão de
Operações Especiais, o Centro Integrado de Comando e Controle, a Academia de
Polícia Militar, e a Coordenadoria de Polícia Pacificadora da Rocinha da PMERJ.

A partir da viagem institucional, os cadetes puderam conhecer a realidade da PMERJ,
adquirindo diversos conhecimentos que poderão ser utilizados no exercício de sua
futura atividade como oficiais da Brigada Militar.
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Alunos-oficiais realizam estágioAlunos-oficiais realizam estágio
administrativo e operacional emadministrativo e operacional em
unidades no interior do Estadounidades no interior do Estado
Entre os dias 15/06 e 23/06, 117 alunos-oficiais do Curso Superior de Polícia Militar
2021/2022 realizaram estágio administrativo e operacional em 35 unidades no interior
do Estado.

Os alunos-oficiais acompanharam as rotinas das unidades, sendo repassadas
diversas atividades administrativas e operacionais desenvolvidas.

O objetivo do estágio é que os alunos-oficiais conheçam também as diversas
realidades que permeiam as unidades da Brigada Militar, já que cada local apresenta
características específicas e que são essenciais para realização da atividade fim de
policiamento.
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Academia de Polícia Militar realiza formatura
em homenagem ao Coronel  Francisco
Roberto de Oliveira (in memoriam)

Foi realizada formatura de homenagem ao Coronel Francisco Roberto de Oliveira, no dia
24/06, na Academia de Polícia Militar (APM), em Porto Alegre.  A condecoração ocorreu
com a nomeação da sala de instrução nº 3 como “sala Cel Francisco Roberto de
Oliveira”, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à Academia de Polícia
Militar.

A homenagem ressalta a dedicação ímpar do Coronel na formação de outros militares
por meio da docência, uma vez que lecionou por trinta anos ininterruptos, no período de
1970 até 2002, na APM. Destaca-se, ainda, que o oficial teve importante participação nas
tratativas com o Ministério da Educação para que o curso de formação de oficiais
recebesse o reconhecimento como curso de nível superior.

Por fim, a formatura contou com a presença do Comandante-Geral da Brigada Militar,
Coronel Claudio dos Santos Feoli, do Diretor do Departamento de Ensino, Coronel Luigi
Gustavo Soares Pereira, do Comandante da Academia de Polícia Militar, Tenente-
Coronel Tales Américo Osório, da Sra. Otília Quimento de Oliveira, esposa do
homenageado, dos proponentes da homenagem Coronel da Reserva Remunerada (RR)
Delmar de Ávila Leal e do Coronel RR João Diniz Prates Godoi, além de diversas outras
autoridades civis e militares convidadas.

Fonte: APM
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Foi realizada solenidade de entrega das doações da campanha do agasalho, no dia 29
de junho, na Academia de Polícia Militar, em Porto Alegre. 

Entre os dias 17/05 e 02/06, os alunos-oficiais realizaram a campanha do agasalho
2022, buscando arrecadar roupas e cobertores para auxiliar os que mais precisam,
especialmente em razão das baixas temperaturas do rigoroso inverno gaúcho.

A campanha contou com a participação de todos os alunos-oficiais do CSPM 21/22 e
22/23, os quais se dedicaram e arrecadaram quantia expressiva de donativos. Ao todo   
2,1 toneladas foram arrecadadas, entre roupas, calçados e cobertas, demonstrando
empatia e solidariedade àqueles que mais precisam. 

Por fim, estiveram presentes no evento a Sra., Sônia Vieira, primeira-dama do Estado
do Rio Grande do Sul, o Coronel Rocha, chefe da Casa Militar, Coronel Marcus
Vinícius, subchefe da defesa civil do Rio Grande do Sul, Coronel Luigi, diretor do
Departamento de Ensino e o Tenente-Coronel Osório, comandante da Academia de
Polícia Militar.

A partir desse momento as doações são entregues à Defesa Civil do Estado do Rio
Grande do Sul, que realizará a devida distribuição e encaminhamento aos que
necessitam.

Fonte: APM

Alunos-oficiais da Brigada Militar realizam
entrega das doações da campanha do agasalho
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Alunos-oficiais realizaram estágio operacional ao longo do Curso Superior de Polícia
Militar (CSPM 2021/2022), na cidade de Porto Alegre e região metropolitana. A
atividade consistiu em acompanhar Capitães do Quadro de Oficiais do Estado-Maior
da Brigada Militar, na atividade de oficial supervisor de serviço. 

Conhecido como carancho, durante este estágio, os 143 cadetes puderam observar a
rotina de fiscalização do policiamento nas mais diversas modalidades de emprego do
efetivo policial, tais como: feiras de exposição, eventos desportivos, culturais,
manifestações, procissões religiosas, operações policiais, entre outros. 

Foram 60 horas de estágio em que os alunos-oficiais participaram das ações de
policiamento nos Batalhões da capital e da região metropolitana e puderam aprender
sobre esta importante atividade de segurança pública.

Alunos-oficiais finalizam estágio de
acompanhamento de Oficiais em Porto
Alegre e região metropolitana
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NÚMERO DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA

  01    Ordem Unida I    30  

 02 Defesa Pessoal I 45

03 Instrução Geral 20

04 Saúde Física I 45

05 Técnica Policial Militar I (Doutrina de Polícia Ostensiva) 30

06 Técnica Policial Militar II (Procedimento Prático Operacional) 60

07 Técnica Policial Militar III (Atendimento de Ocorrência)  50

08 Técnica Policial Militar IV (Documentação Operacional) 45

09 Uso da Força e da Arma de Fogo I (UFAF I) 45

10 Policiamento Ostensivo de Trânsito 45

11 Metodologia Científica 45

12 Ensino Policial  I 30

13 **História da Brigada Militar I 10

14 Direito Penal Militar I (parte geral) 30

15 Direito Processual Penal Militar I 30

16 Direito Administrativo Disciplinar 30

17 Administração Pública Aplicada a Função I – RH 30

18 **Direito Institucional I 20

19 Estágio Supervisionado I (operacional) 60

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

BRIGADA MILITAR - DE
 

GRADE CURRICULAR – CSPM – 2021/2022
CURSO SUPERIOR DE POLÍCIA MILITAR

1º MÓDULO
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NÚMERO DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA

20 **História da Brigada Militar II 15

21 **Direito Institucional I 40 

22 Criminologia I 30

23 Correspondência Policial Militar 20

24 Medicina Legal e Criminalística 50

25 ***Curso de Condutor de Veículo de Emergência (CCVE) 50

26 Estratégia e Controle 40

*DISCIPLINAS EAD

Carga horária total - Disciplinas presenciais 700

Carga horária total – EAD 245

Carga horária – 1º MÓDULO 945

2º MÓDULO

NÚMERO DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA

27 Ordem Unida II 30

28 Uso da Força e da Arma de Fogo II (UFAF II) 45 

29 Saúde Física II 45

30 Defesa Pessoal II 50

31 Gerenciamento de Crise e Mediação de Conflitos  45

32 Administração Pública Aplicada a Função II - Orçamento 30

33 Direito Penal Militar II (parte especial) 30

34 Direito Processual Penal Militar II 30

35 Inteligência Policial 60

36 Planejamento e Fiscalização Operacional I 45
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NÚMERO DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA

37 Policiamento Montado 30

38 Uso da Força e da Arma de Fogo III (UFAF III) 60

39 Gestão Estratégica de TI 30

40 Estatística Aplicada à Função 30

41 Estágio Supervisionado II (administrativo) 60

*DISCIPLINAS EAD

NÚMERO DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA

42 Direito Institucional II 30

43 Criminologia II 30

44 Sociologia da Violência e da Criminalidade 30

45 Saúde Mental 30

Carga horária total - Disciplinas presenciais 620

Carga horária total – EAD 120

Carga horária – 2º MÓDULO 740

3º MÓDULO

NÚMERO DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA

46 Ordem Unida III 20

47 Saúde Física III 45

48 Defesa Pessoal III 45

49 Processo Decisório e Tomada de Decisão 35

50 Saúde Policial Militar 30

51 Decisão de Tiro 30

52
Técnica policial militar v - Ações Especiais de Policiamento

Ostensivo
60

53
Administração Pública Aplicada a Função III. A– Licitações,

Contratos e Convênios (disciplina nova)
30
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NÚMERO DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA

54
Administração Pública Aplicada a Função III. B – Logística e

Patrimônio
30

55
Administração Pública Aplicada a Função IV – Elaboração

de Projetos
45

56 Uso da Força e da Arma de Fogo IV (UFAF IV) 50

57 Técnica Policial Militar VI – Policiamento Ambiental 30

58 Estratégias de Policiamento Contemporâneo 25

 59
Técnica Policial Militar VI (programa de prevenção e

policiamento comunitário)
25

60 Política Internacional 30

61 Estágio Supervisionado III (operacional e administrativo) 60

NÚMERO DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA

62 Sistema Corporativos de Informação (comunicação social) 25

63 Ética, Direitos Humanos e Cidadania 25

64 Sistemas de Comando de Incidentes 40

65 Análise Criminal 60

*DISCIPLINAS EAD

Carga horária total - Disciplinas presenciais 590

Carga horária total – EAD 150

Carga horária – 3º MÓDULO 740

CARGA HORÁRIA TOTAL PRESENCIAL 1.910

CARGA HORÁRIA TOTAL EAD 515

ESTÁGIO SUPERVISIONADO (atividade prática) 180

CARGA HORÁRIA TOTAL (EAD/Presencial) 2425

CSPM 2021

* Carga Horária desenvolvida em ambiente virtual.
** Serão disciplinas com aulas presenciais e, também na plataforma de ensino do DE.
*** As escolas coordenadoras deverão reservar 05 h/a para as avaliações presenciais da disciplina de
Condutores de Veículo de Emergência (EAD), que serão realizadas no SFC/DE.

Porto Alegre, RS, 21 de junho de 2022. 31



A SIMBOLOGIA DA ESPADA DO OFICIAL

A Espada, essencialmente, é um instrumento criado para matar, sendo a principal
arma de guerra por muitos milênios. Utilizada somente para este fim, e por isso,
altamente especializada, é usada para combater homem contra homem, não
podendo ser empregada na caça ou em qualquer outra finalidade, senão a guerra.
É a mais tradicional arma de combate, sendo responsável pela formação de
nações, a destruição de povos e, principalmente, pela alteração do curso da
história, sendo associado, geralmente, ao sangue e a morte, possuindo um aspecto
essencialmente guerreiro. Contudo, o seu sentido está muito além do combate! A
Espada possui uma simbologia muito forte nas forças militares, ordens religiosas, e
ordens secretas, como a maçonaria.

No século XII, na Europa, surgiu um novo paradigma, um novo código de conduta
militar chamado livro da ordem cavaleira, o qual visava ensinar aos cavaleiros -
profissão dos nobres - os valores do catolicismo. Com esta nova ordem, tentou-se
impedir as guerras entre cavaleiros cristãos, baseando-se no código dos cavaleiros
templários. Além disso, buscou-se direcionar essa força de guerra para a proteção
dos reinos cristãos contra os muçulmanos, bem como descrever os valores que o
nobre precisaria ter para se tornar um cavaleiro.

Posteriormente, Ramon Llull, teólogo catalão, responsável por escrever a Orden de
Caballeria, descreveu que o cavaleiro deveria utilizar uma espada e que essa
espada teria o mesmo significado da cruz carregada por Jesus Cristo, em suas
palavras:

Ao cavaleiro é dada a espada, que é feita à semelhança da cruz, para significar
que assim como nosso Senhor Jesus Cristo venceu a morte na cruz na qual
tínhamos caído pelo pecado de nosso pai Adão, assim o cavaleiro deve vencer
e destruir os inimigos da cruz com a espada. E porque a espada é cortante em
cada parte, e cavalaria é para a justiça, e justiça é dar a cada um o seu direito,
por isso a espada do cavaleiro significa que o cavaleiro com a espada mantêm
a cavalaria e a justiça. (SOUSA, Livro de Cavalaria, p. 192)

Devido a isso, a espada ficou associada aos nobres e reis como um distintivo de
poder e autoridade. Ademais, é um símbolo presente no brasão de muitas Forças
Militares, como o Exército Brasileiro, no qual seu brasão contém vinte pontas de
espadas que circundam um eixo vertical,  representando  principalmente  a  força, 
 bravura  e  virtude,  estando  seu significado  atrelado  à  religião  e  à  fé.  A
Brigada Militar possui em seu Brasão um  32



Sabre, representando a justiça e a disciplina, o que denota a importância da
Espada.

Tradicionalmente, nas tropas medievais, quando um General ordenava que suas
tropas atacassem, apontava a espada para frente, em cima de um cavalo, o que
acabou associando o comando ao uso da espada, já que por óbvio, não havia
comunicação por rádio ou qualquer outra tecnologia, sendo utilizada a espada para
comandar.

Nos Exércitos Medievais, a espada era o principal instrumento de combate, no
entanto, algumas pessoas acreditam que era um instrumento pesado e desajeitado,
o que se deve a grande indústria cinematográfica que não retrata a realidade, já
que, na verdade, a espada se tratava de um instrumento leve e versátil, sendo o
combate com espadas uma arte nobre, não podendo ser feito de maneira violenta e
tosca, mas sim seguindo uma arte própria, sofisticada e elegante, como foi
constatado com recentes escritos medievais descobertos na Europa.

Em razão disso, os oficiais das forças militares de todo o mundo possuem na
Espada o símbolo de sua autoridade, disciplina e carreira, sendo-lhes entregue em
cerimônia solene, quando nomeado ao seu primeiro posto de oficial, devendo ser
usado com os mais legítimos princípios da honra, cultuados e praticados na carreira.
Muitos a veem apenas como uma peça metálica de guerra antiga e ultrapassada,
contudo na cultura oriental, a Espada adquire uma simbologia ainda mais forte.

Imagem:Katana Japones

O guerreiro Samurai tem na Katana, sua espada, a fonte de sua honra e sua força,
e sua arte marcial, seu treinamento e sua disciplina, consistem em dominar o
desembainhar da espada, o corte “cirúrgico” e o embainhar da espada, isto é,
acreditava-se que a espada assumia a personalidade de seu manejador e o
representa, devendo por isso estar sempre limpa e asseada.

Inicialmente as Katanas foram utilizadas como uma forma de defesa dos samurais,
para se proteger de ataques inesperados, principalmente quando estivesse
meditando, o que exige apurada técnica e disciplina, representando a vontade do
espírito guerreiro. No Japão, as Katanas eram forjadas por monges, que dedicavam
a sua vida inteira a este sagrado ofício, não se tratava apenas de se fabricar uma
arma de combate, o artesão-espadeiro colocava sua alma e seu coração na espada,
abstendo-se inclusive de festas, bebidas, sexo e de contato com pessoas comuns,
pois seu ateliê era considerado sagrado e suas espadas objetos divinos, que
continham o seu espírito, que era inserido a cada martelada do artesão. 33



A fabricação da espada era considerada uma ordem religiosa, pois, dependendo do
artesão, a espada era fabricada com um espírito ruim ou um espírito bom, o que
influenciava na guerra. Umas das histórias mais conhecidas é a do artesão
Massamuné, que era uma pessoa muito boa que ajudava a todas as que podia, e
via a espada como um símbolo de paz e não de guerra. Porém, Massamuné tinha
um discípulo ruim, Muramasa. Este via a espada apenas como o símbolo de morte e
por isso foi expulso do ateliê. Conta a história que quando colocadas as espadas
fabricadas pelo mestre e pelo discípulo lado a lado em uma pequena corrente de
água, e atirada uma pequena folha, ela era atraída e cortada pela espada de
Muramasa, o discípulo ruim.

Da mesma forma, a Espada do oficial representa um símbolo de virtude, honra e
valores a defender, representando o oficial, por isso, esta deve ser bela e
impactante, na Marinha, por exemplo, a Espada é de ouro puro. 

Nas Polícias Militares, a Espada possuí os mesmos valores das Forças Armadas, e
podemos dizer que possui o diferencial de representar a defesa da justiça, já que a
função precípua da Polícia Militar é defender a lei. Portanto, além de toda a
simbologia que a Espada adquiriu seja na cultura oriental, nas tropas medievais
pelos cavaleiros templários e nas Polícias Militares - devido a função que exercem -
há ainda outros valores que estão em constante ataque, o que demanda vigilância
constante na sua proteção.

Na Brigada Militar, talvez a polícia mais militarizada e tradicional do Brasil, a Espada
é símbolo de grande honra, representando, o orgulho, a moral, o respeito, a
lealdade do militar, a defesa da justiça e da lei e o amor à profissão, além de ser o
símbolo máximo da liderança e do comando. Por isso, esta deve estar sempre
impecável, pois uma Espada suja ou torta é a representação do seu manejador, o
que por consequência afeta toda a instituição e a simbologia por trás desta arma.
Ademais, o manejo deve ser de uma forma sofisticada e elegante, assim como os
nobres medievais o faziam. 

A Espada acompanha o oficial por toda a carreira, passagens de comando,
promoções, cerimônias militares e até particulares, como casamentos, sendo tão
importante quanto a própria arma de fogo, pois, é mais que uma arma, é um símbolo
que representa toda uma classe de profissionais e de valores e deve por isso ser
tratada com extremo orgulho por todos os oficiais da Brigada Militar.

Texto: AL OF DHIONATAN HENRIQUE DA CUNHA
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Inicialmente, agradecemos ao Comando da Brigada Militar, por todo o esforço
realizado e direcionado à preparação dessa turma, bem como, pela mobilização de
um grande aparato institucional, instrutores e equipamentos, em prol da melhor
formação possível. Foi transparente todo o zelo e cuidado com a lapidação dos
futuros gestores da Segurança Pública de nosso Estado.

Agradecemos ainda, ao Comando da Academia de Polícia Militar, e a Coordenação
do Curso, bem como toda a sua equipe de oficiais e praças. Esperamos corresponder
à altura os bons ensinamentos que foram construídos na Casa Mãe.

Caríssimos colegas, agradeço por me concederem a imensurável honra, em ser o
orador, dessa que é a maior turma do Curso Superior de Polícia Militar já formada na
Academia de Polícia Militar.

Pois bem, formandos do CSPM 2021/2022: chegou o tão sonhado e almejado
momento - a formatura. É o final de uma importante jornada de nossas vidas, ao
mesmo tempo que marca o início do exercício das funções no posto de Capitão.
Importa lembrar que o percurso até este derradeiro dia da etapa de formação, não foi
fácil. Iniciamos a nossa trajetória no dia 12 de abril do ano de 2021, com 147
candidatos convocados para o CSPM. Vestidos com camiseta branca e calça jeans,
subimos a Rua Sargento Witt pela primeira vez. Era o princípio de nossa caminhada
rumo ao Oficialato na Brigada Militar. 

A recepção foi com a chamada “semana zero”. Foram dias que jamais sairão de
nossas memórias. Percebemos de imediato que seríamos exigidos de forma
diferenciada ao longo de todo o curso. Ao final dessa primeira semana, em um ato
solene, adentramos pelo portão principal da Academia de Polícia Militar com a
finalidade de receber as nossas primeiras barretas – símbolo do primeiro ciclo do
curso. Sem dúvida, esse foi um dos momentos de maior emoção para os novos
alunos-oficiais. A partir desse dia, iniciamos oficialmente o calendário letivo do CSPM
na condição de Cadetes.

O marco da passagem do primeiro para o segundo ciclo, foi com uma marcha de
quase 20 quilômetros, partindo do Lami, região Sul de Porto Alegre, até o Parque
Estadual de Itapuã, no Município de Viamão. Apesar das dificuldades enfrentadas
nessa atividade, lembro da satisfação que sentimos em estar vencendo mais uma
etapa do Curso de Formação. 
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Adiante, a passagem do segundo para o terceiro ciclo ficou registrada com uma
corrida de cerca de 12 quilômetros, juntamente com o Comandante da Academia de
Polícia Militar, Ten Cel Osório, e seus oficiais do Corpo de Alunos, que conduziram os
cadetes pelas ruas de Porto Alegre com a máxima segurança. Uma atividade
desenvolvida em conjunto, num único bloco, onde novamente demonstramos o
espírito de coletividade, amizade, e fizemos valer aquela antiga máxima de que
“ninguém fica para trás.”

Poderíamos relembrar diversos outros momentos, como os ensinamentos do então
Ten Cel Pacheco, nosso primeiro Comandante na Academia; bem como a solenidade
de recebimento do Espadim Tiradentes – um momento único e inesquecível; a
atividade de campanha no Centro de Instruções do Exército no Município de Butiá; a
participação em duas edições dos Jogos Internos do Corpo de Alunos; as diversas
subidas ao Morro da Polícia. Porém, deixemos que essas histórias repousem em um
local sagrado das nossas mais belas lembranças.

Queridos familiares, conseguimos! É uma conquista coletiva! Talvez as palavras que
mais repetimos ao longo dos últimos 15 meses tenham sido: “Estou com saudade”!
“Eu amo vocês”! Enquanto estávamos na condição de alunos oficiais, costumávamos
dizer que havia 147 cursos diferentes em andamento. Pois, cada aluno do CSPM, nas
particularidades de suas vidas, sabe exatamente a luta que travou para concluir esse
curso. Cada um tinha o seu ponto de apoio fora dos muros da Academia de Polícia
Militar, pessoas fundamentais, como por exemplo: mães, pais, esposas, maridos,
filhos, entre tantos outros. A vocês, o nosso muito obrigado! Ainda, aos entes queridos
que não estão mais entre nós, fica a nossa homenagem, respeito e reconhecimento. 

Além do exposto, é preciso falar especificamente da nossa turma. Um grupo forte,
resiliente e obstinado. Temos nessa nova safra de Oficiais, uma grande variedade de
material humano. Entre nós existem formandos que já eram brigadianos (soldados,
sargentos e tenentes), alguns foram Militares das Forças Armadas (Marinha, Exército
e Aeronáutica), outros atuavam na área da Segurança Pública em diferentes Órgãos,
bem como colegas que eram civis e trabalhavam nas mais diversas profissões. Assim,
a somatória de todas essas experiências laborais, a partir de agora, estarão à
disposição da Brigada Militar e da sociedade. Além disso, um total de 25 integrantes
desta turma, vieram de outros Estados da Federação, como Santa Catarina, Paraná,
Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Distrito Federal, Goiás, Ceará,
Espírito Santo, com suas culturas, e modos de vida próprios. E agora irão fazer do
solo gaúcho a sua nova morada. A propósito, todos os colegas de fora do Estado
aprenderam a cantar o Hino do Estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, alguns, até
desenvolveram o hábito de tomar o “velho e bom chimarrão.” Nesse cenário
heterogêneo de conhecimentos e culturas, tínhamos um objetivo em comum: o de nos
tornarmos capitães da Brigada Militar, propósito que nos moveu como um corpo só e
ora se concretiza.
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Assim, ao longo desses 454 dias de curso, compreendemos que um Capitão da
Brigada Militar precisa ser capaz de pensar e tomar as decisões mais acertadas,
mesmo em cenários inóspitos, tomados pelo caos e onde o desespero se faça
presente. É ele, o Oficial, que guiará as ações de sua tropa, com firmeza e segurança.
Deve liderar pelo exemplo e retidão de conduta, honestidade e senso de justiça. Um
militar que mantém uma vida pública e particular ilibada, ajuda a fortalecer e ama a
Instituição que pertence. Além disso, é capaz de entregar a melhor prestação de
serviço público possível para a sociedade a que serve, com muita criatividade, e o
ideal aproveitamento dos recursos públicos disponíveis. Senhoras e senhores, esses
novos Capitães, serão verdadeiros guardiões dos valores institucionais - sendo esses
a hierarquia, a disciplina, a ética, o comprometimento, a lealdade, a proatividade, o
profissionalismo e a excelência. Iremos promover todas essas virtudes e zelar para
que se perpetuem em nossas carreiras, bem como se materializem diariamente em
nossas ações. Dentre os vários ensinamentos que os nossos instrutores nos
trouxeram ao longo do Curso de Formação, gostaríamos de citar apenas um, o qual
representará todos os outros – e que ficará eternizado em nossa memórias – disse o
mestre: “Os senhores não tem o direito darem menos do que o seu melhor, não tem o
direito de serem medíocres em suas vidas profissionais, pois muitos bravos homens e
mulheres desta instituição, morreram, pelo simples fato de estarem envergando essa
farda!”

Finalmente, hoje, dia 09 de julho, a Brigada Militar não está entregando para
comunidade tão somente 141 Comandantes, mas sim, líderes, que estão dispostos a
utilizar todo o seu potencial para elevar o bom nome da Instituição, e honrar o poder
que a sociedade nos concede para enfrentar todo o tipo de conflito, mesmo que a
implicação seja o risco da própria vida.

Encerro a presente fala, com uma frase de Peter Drucker, o Pai da Administração
Moderna:

“Os resultados provêm do aproveitamento das oportunidades e não da solução
dos problemas. A solução de problemas só restaura a normalidade. As
oportunidades significam explorar novos caminhos.”

Texto: Formando EDIR ÁVILA SILVEIRA JÚNIOR
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Aqui encerramos essa
breve jornada, certo de que

os passos que nos
trouxeram e nos guiaram

até aqui foram e serão
fundamentais para

enfrentarmos os novos
desafios que virão. 

 
Sucesso à nova turma de

Capitães da Brigada Militar,
Turma CSPM 2021/2022!

 

mailto:apm@bm.rs.gov.br

