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BM em Torres repassa informações para Polícia Federal 
e criminoso internacional é preso no Paraná
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A partir de informações
repassadas pela Brigada Militar de
Torres, no início de setembro, em
Curitiba (PR), a Polícia Federal (PF)
prendeu um estrangeiro que vinha
sendo investigado por homicídio
qualificado em Portugal, pela
suspeita de ter matado um
homem a pedradas, em 2011.

No final do mês de agosto,
uma guarnição da Companhia Po-

licial-Militar de Torres abordou um indivíduo em atitude suspeita. Durante a identificação,
os PMs desconfiaram da documentação do homem estrangeiro e informaram a
representação regional da Interpol do Rio Grande do Sul. A partir disso, a PF iniciou
diligências, constatando que a documentação do suspeito era falsa e que o homem estava
foragido do seu país de origem. O indivíduo estava no Brasil desde o ano de 2012 e foi preso
em Curitiba, onde aguardará o processo de extradição.



2º BPAT arrecada quase 3 mil itens para 
Campanha Criança Feliz da BM 

“Visibilidade, repressão qualificada e bem-estar policial militar” – Ano 1 – Nº 03 – Outubro 2020                       02

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

Durante o mês de outubro, a Brigada Militar promoveu a Campanha Criança Feliz,
por meio do Proerd, para presentear crianças em situação de vulnerabilidade.

O 2º BPAT participou da ação solidária e contou com a adesão do comércio e das
comunidades de munícipios da sua área de abrangência. Foram recebidos cerca de mil
brinquedos, 1.300 máscaras de proteção e em torno de 500 livros infantis.

Os policiais militares, além de contribuírem com suas doações para a campanha,
fizeram a alegria da criançada quando foram distribuir os presentes em Capão da Canoa,
Xangri-lá e Torres.

PMs fizeram a alegria da galerinha no mês de outubro

Ainda em comemoração ao Dia da
Criança, 14 crianças foram presenteadas com
bicicletas seminovas, na sede do 2º Batalhão de
Policiamento em Áreas Turísticas, em Capão da
Canoa. A Benetti Bicicletas se aliou à BM para
colocar as bikes arrecadadas em condições de
doá-las e o custo das reformas, em valor
reduzido, foi pago por policiais militares do 2º
BPAT. Esta foi mais uma ação na Campanha
Criança Feliz realizada pela Brigada Militar, por
meio do Proerd.

Fotos: Sd Eline
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Entidades civis de Torres agradecem trabalho
da Brigada Militar na cidade
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Patrulha Maria da Penha: instrução e novos celulares 

A Patrulha Maria da Penha de Capão da
Canoa, em outubro, participou do
treinamento de Práticas Sistêmicas para
Abordagem e Acolhimento de Mulheres em
Situação de Violência, ministrado pela
advogada Ana Carolina Martins Lisboa. A
ministrante reforçou a importância da
constante capacitação dos policiais que
atuam diretamente no enfrentamento à
violência doméstica.

Também em outubro, as Patrulhas Maria
da Penha do 2º BPAT receberam do Comando-
Geral da Brigada Militar três novos celulares.
Os aparelhos serão utilizados pelas Patrulhas
de Capão da Canoa, Tramandaí e Torres e
servirão para facilitar o contato com as
vítimas assistidas e com a rede de apoio à
violência doméstica.

A Companhia Policial-Militar em Torres recebeu, em
outubro, cumprimentos da sociedade civil local pelo
trabalho de segurança pública realizado na cidade.
Representantes do Consepro, OAB/Subseção de Torres,
Fórum Empresarial, Rotary Club, Universidade Luterana do
Brasil e Associação dos Moradores da Prainha estiveram na
sede da Companhia, parabenizando os policiais militares
que, sob o comando do capitão Araújo, vêm realizando
ações e operações com grande visibilidade, que aumentam
a percepção de segurança dos cidadãos torrenses.

As entidades destacaram a redução considerável de infrações como a perturbação do
sossego alheio, sobretudo na Prainha, que, há tempos, causavam incômodo aos moradores e
proprietários de hotéis e pousadas da região.

O subcomandante do 2º BPAT, major Jair, esteve presente e salientou a importância da
integração da comunidade com a BM. “União essa que permitirá alcançar grandes feitos no
âmbito da segurança pública”, afirmou o oficial.
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2º BPAT recebe micro-ônibus novo

O 2º BPAT recebeu do Departamento
de Logística da BM e do CRPO Litoral um
micro-ônibus novo, modelo Mascarello
Gran Micro, equipado com chassi
Mercedes-Benz. A entrega do veículo foi
feita em outubro. O micro-ônibus tem
capacidade de 30 lugares e renova a frota
do Batalhão, melhorando o transporte em
serviço dos militares do Litoral.

Emprego dos alunos-soldados da Esfes/Osório
na área do 2º BPAT resulta em prisões

Alunos-soldados da Esfes/Osório reforçaram o trabalho do efetivo do 2º BPAT
durante o mês de outubro, realizando estágio supervisionado. Com o emprego dos
alunos, foram efetuadas ações de visibilidade, barreiras policiais qualitativas e prisões.

Quatro homens foram presos pelo efetivo da escola: um por porte ilegal de arma de
fogo em Xangri-lá, outro que estava foragido em Tramandaí e mais dois que portavam
simulacros de revólver, com a intenção de cometer roubos em Tramandaí.

A ação dos alunos foi de grande importância diante do aumento de pessoas no
Litoral Norte no último mês, em decorrência de feriado e finais de semana de tempo
bom.
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Missão dada é missão cumprida...

O sonho do pequeno Alisson Kaue era
conhecer a Brigada Militar pessoalmente e
lá foram os PMs. O pedido havia sido feito
por uma tia do menino, que esteve no
quartel da BM em Capão da Canoa e
relatou o sonho do sobrinho em se tornar
policial militar. Na tarde do Dia da Criança
(12/10), uma guarnição foi até a casa do
garoto lhe presentear com a visita,
realizando o seu sonho.
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Balanço de setembro 

O 2º BPAT apresenta os dados da operacionalidade em outubro/2020, atuando
de forma ostensiva e preventiva pela segurança dos cidadãos.

* Em torno de 8 mil pessoas abordadas                 
* 147 prisões, sendo 89 em flagrante
* 14 foragidos da Justiça recapturados            
* 12 armas de fogo apreendidas
* Quase 2 quilos de drogas apreendidos
* 4,7 mil veículos fiscalizados
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Destaques do 2º BPAT

Destacaram-se pelos excelentes serviços prestados à BM,
salientando-se, neste ato, a prisão efetuada pela Polícia Federal de
um foragido internacional, no dia 01/10, após abordagem feita pela
BM no final de agosto. Os PMs desconfiaram do indivíduo,
repassando informações à PF, que acabou prendendo o criminoso,
que estava foragido por ter matado um homem a pedradas em
Portugal no ano de 2012.

Sd Ferraz, Sd Elizandra e Sd Roger

3º Sgt Sieglitz, Sd Eline e Sd Brenda
Destacaram-se no mês de outubro pela realização da

Campanha Criança Feliz da BM. O empenho e o comprometimento
dos PMs ficaram evidentes ao arrecadar brinquedos, preparar as
bicicletas doadas, e por fim, distribuir os itens arrecadados.

1º Ten Witter, Sd Davi, Sd Jonas e Sd Diniz
Salienta-se, neste ato, o destaque pela condução dos trabalhos
junto à seção de Logística e Patrimônio do 2º BPAT, diante do
empenho, comprometimento e agilidade nas demandas do
setor, ficando evidente o alto grau de profissionalismo dos
PMs.

Guarnições de Tramandaí e Imbé
Destacaram-se pelos excelentes serviços prestados à BM,

demonstrados no decorrer das ações que resultaram na prisão de quatro
pessoas envolvidas em roubo de malote com dinheiro de conhecida rede
de lojas, no centro de Tramandaí, no dia 03/11. Os PMs das guarnições de
serviço de Imbé e Tramandaí (guarnição motorizada, Força Tática e
radioperadores) demonstraram inteligência policial, comprometimento,
dedicação e empenho.


