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O 2° Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (2°BPAT) foi criado em 11 de
novembro de 2004, por meio do Decreto Estadual Nº 43.447, e a solenidade de
instalação ocorreu em 18 de dezembro daquele ano.

Comandante 

Comando do 2º BPAT

Major QOEM Aurélio da Rosa

Natural de São Gabriel, o Major Aurélio da
Rosa assumiu o comando do 2º BPAT no dia 12
de junho de 2020. Ingressou na Brigada Militar
em fevereiro de 1992, em Porto Alegre,
cursando a Academia de Polícia Militar e
formando-se Oficial da Corporação no ano de
1995.

Subcomandante 

Major QOEM Jair Francisco de Oliveira

Natural de Cruz Alta, o Major Jair
Francisco de Oliveira chegou ao 2º BPAT no
dia 07 de abril de 2020. Incluiu na Brigada
Militar em fevereiro de 1990, em Porto
Alegre. Ingressou na EsFAS/Santa Maria,
formando-se Oficial da Brigada Militar no
ano de 1997.
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A sede do 2º BPAT fica em Capão da Canoa e sua responsabilidade de atuação vai além
desse município, abrangendo Xangri-lá, Terra de Areia, Itati e Três Forquilhas, na área da 1ª
Companhia; Torres, Arroio do Sal, Três Cachoeiras, Mampituba, Morrinhos do Sul e Dom
Pedro de Alcântara, na área da 2ª Companhia; e Tramandaí e Imbé, na área da 3ª
Companhia.

COMPANHIAS DO 2º BPAT

Sede do 2º BPAT e
da 1ª Companhia

Rua da Brigada Militar, nº 330,
Capão da Canoa

Sede da 2ª Companhia do 2º BPAT
Avenida Castelo Branco, nº 1579 

Torres

Sede da 3ª Companhia do 2º BPAT
Avenida Emancipação, nº 1945  

Tramandaí

ESTADO-MAIOR

O Estado-Maior do 2º BPAT é formado por quatro seções, responsáveis pelo
funcionamento administrativo do Batalhão. A 1ª Seção é encarregada do controle de
efetivo e da vida funcional dos PMs . A 2º Seção é responsável pelo aparato de inteligência,
auxiliando diretamente o Comando e o efetivo do policiamento ostensivo. A 3ª Seção tem o
encargo da operacionalidade, regulando instruções e treinamento. E, por sua vez, a 4ª
Seção, ocupa-se com a logística e patrimônio do Batalhão.
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A missão geral do 2º BPAT é proporcionar segurança aos cidadãos, preservando a
ordem pública com ações de polícia ostensiva, de forma integrada com a sociedade.

Os objetivos do comando são visibilidade, repressão qualificada e o bem-estar dos
policiais militares.

Missão do 2º BPAT

O 2º BPAT conta com um Pelotão de Força Tática e equipes de Forças Táticas, que
trabalham nas Companhias sediadas em Capão da Canoa, Torres e Tramandaí, formadas

Também atua com Patrulhas Maria
da Penha e desenvolve o programa
Proerd.

por efetivo altamente treinado e
habilitado para a utilização de
armamento e equipamentos para
operações de choque, em
condições de atuar em situações de
alto risco.
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Neste ano, muitas mulheres continuaram
doando seus cabelos cortados para a campanha
solidária Cabelos de Aço da Brigada Militar, que
teve início em 2019. No 2º BPAT, foram doadas
pouco mais de 50 mechas. Vale lembrar que os
quartéis da BM são pontos de coleta e a
campanha se tornou permanente. As doações são
destinadas a instituições que confeccionam
perucas para pessoas com câncer.
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Campanha Cabelos de Aço

Força Tática recebe novos braceletes

No mês de julho, o Comando do 2º
BPAT homenageou o efetivo que
compõe o pelotão de Força Tática da
Unidade. Foi realizada a entrega de
novos braceletes aos integrantes do
pelotão. Na ocasião, o comandante do
2º BPAT, Major Aurélio, agradeceu os
integrantes e enfatizou a necessidade de
aperfeiçoamento das equipes de Força
Tática, com a contínua capacitação dos
policiais.

Campanha Caixa Lilás

No mês de agosto, a Brigada Militar realizou a
Campanha Caixa Lilás, na programação comemorativa
dos 14 anos da Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei
Maria da Penha. O objetivo foi arrecadar produtos para
doação a vítimas de violência doméstica em situação
de vulnerabilidade social e que são acompanhadas
pelas Patrulhas Maria da Penha. Alimentos não
perecíveis, agasalhos, produtos de higiene e limpeza
doados na Caixa Lilás do 2º BPAT foram entregues para
as vítimas durante a Operação Marias, ocorrida no dia
31 de agosto.



“Visibilidade, repressão qualificada e bem-estar policial militar” – Ano 1 – Nº 01 – Agosto 2020                       05

2º BPAT faz doações de alimentos e roupas

Nos meses de junho, julho e agosto,
PMs do 2º BPAT distribuíram roupas,
cobertores e alimentos a famílias
necessitadas, doados durante a
Campanha do Agasalho 2020, com
ponto de recolhimento no quartel.

Uma foto com a Brigada...

Às vezes, na rotina exaustiva de
trabalhar contra a criminalidade,
acontecem fatos que fazem os policiais
sorrir com leveza.

Numa tarde de julho, em Capão da
canoa, além das ações preventivas de
policiamento ostensivo e atendimento de
ocorrências, uma guarnição da BM
conheceu um novo amigo e admirador. Os
PMs foram surpreendidos pelo pequeno
Bernardo, que quis fazer uma foto com
eles dentro da viatura e seu pedido foi
atendido com alegria.

O menino estava acompanhado de sua
mãe, que autorizou a fotografia.
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Primeiro semestre de 2020:
✓ Pouco mais de 97 mil pessoas abordadas  
✓ 1.500 prisões, sendo 985 em flagrante
✓ 101 foragidos da Justiça recapturados
✓ 92 armas de fogo apreendidas
✓ Pouco mais de 120 quilos de drogas 

retirados das ruas
✓ 55 mil veículos fiscalizados

Balanço Operacional do 2º BPAT

Revista Digital do 2º BPAT – Capão da Canoa/RS

Destaque do 2º BPAT

Semanalmente, o Comando do 2º BPAT reverencia policiais militares que, de alguma forma,
destacam-se pelos bons serviços prestados à Brigada Militar e à
comunidade litorânea.

O Comando do 2º BPAT
entende a importância de
ressaltar e agradecer o

empenho de cada brigadiano
e brigadiana, que labuta,

diuturnamente, cumprindo
as demandas diárias da
Corporação e da sociedade.

Destaques


