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2º BPAT completa 16 anos de criação
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O 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas foi criado pelo Decreto
Estadual nº 43.447 de 11/11/2004, sendo efetivamente instalado em 18 de dezembro
de 2004, pela Portaria nº 019 (BG 059/05). Na sua área de ação, encontram-se 13
municípios inseridos, sendo seis pertencentes à faixa litorânea e sete na encosta da
Serra gaúcha, nos quais são desenvolvidas diversas atividades inerentes à Polícia
Ostensiva.

Desde sua instalação, o 2º BPAT se encontra
na Rua da Brigada Militar, 330, Centro de Capão
da Canoa, estando distante 156 Km da capital
Porto Alegre e a 34Km de Osório, cidade sede do
CRPO Litoral.

Através do 2º Batalhão de Áreas Turísticas,
a Brigada Militar se faz presente em uma das
regiões que mais cresce no Estado, mormente
na orla marítima, com inúmeros novos
moradores a cada ano, em especial nas cidades
pólo como Tramandaí, Capão da Canoa e Torres,
mantendo-se vigilante também nas demais
localidades.
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O Batalhão dedica especial atenção aos diversos eventos e festas de expressão
local, regional e nacional, com emprego do policiamento ostensivo e das Forças
Táticas, como Planeta Atlântida: maior festival de música do sul do País, com shows
nacionais e internacionais, o qual acontece há 24 anos na praia de Atlântida em
Xangri-lá; Festival Internacional de Balonismo: desenvolvido há mais de 30 anos em
Torres, consolidando o município como Capital Brasileira da Modalidade; Festa
Nacional do Peixe: realizada em Tramandaí, Febanana: em Terra de Areia; Festa do
Pescador: em Arroio do Sal, entre outros
grandes eventos.

Além disso, o 2º BPAT atua de forma ativa na maior operação da instituição, a
Operação Golfinho, a qual já se encontra na 51ª Edição.

Foto: Sd Eline

Foto: Sd Eline

O 2º BPAT completa em 18 de dezembro de 2020, 16 anos de instalação,
salientando sua nobre missão de manutenção da ordem pública nas comunidades
atendidas.

Foto: Sd Eline

Foto: Sd Eline
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2º BPAT realiza operação no feriado de Finados
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BM do Litoral intensifica ações durante eleições 

A Brigada Militar através do 2° BPAT reforçou o policiamento ostensivo na área de
abrangência da unidade, durante o pleito eleitoral municipal, ocorrido no dia 15 de
novembro. As ações contaram com o emprego das Forças Táticas do 2º BPAT, do
Policiamento Ostensivo e o apoio do efetivo dos alunos-soldados da EsFES/Osório.

O aumento da visibilidade e a aproximação dos locais de votação foram para garantir
que tudo transcorresse dentro da normalidade e do que prevê a legislação, dando segurança
ao eleitor exercer o seu direito ao voto. As guarnições de serviço atenderam a pedidos de
verificação de diversos tipos de denúncias, que foram averiguadas e resolvidas com
orientações aos eleitores, fiscais e consultas ao plantão da Justiça Eleitoral.

A Brigada Militar através do 2º BPAT,
realizou a Operação Avante: Feriado de
Finados, no período de sexta-feira (30/10) a
segunda-feira (2/11), em toda a região
pertencente a área do Batalhão. A presente
operação teve por objetivo principal zelar pela
segurança da comunidade do litoral norte e
encosta da serra, e dos veranistas que aqui
vieram para passar o feriadão. Foram
realizadas ações de saturação de áreas
sensíveis conforme os índices de
criminalidade, buscando-se a visibilidade e a
repressão qualificada, em busca de foragidos,
armas e drogas, sendo realizadas abordagens,
prisões e identificação de pessoas e veículo,
aumentando-se a percepção de segurança.

O 2º BPAT contou com o apoio dos 2º e 4º Batalhão de Polícia de Choque, 1º Batalhão
Ambiental da Brigada Militar, alunos soldados da EsFES/Osório e Guardas Municipais de
Tramandaí, Imbé e Torres, sendo realizadas ações integradas durante todo o feriado.
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2°BPAT lança Operação Papai Noel 2020
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BM realiza fiscalização na faixa de areia em Capão da 
Canoa e Xangri-lá

No fim do mês de novembro e início do mês de dezembro, a Brigada Militar realizou
fiscalização na faixa de areia de Capão da Canoa e Xangri-lá, através de policiamento
ostensivo preventivo em toda a extensão da Beira Mar dos municípios.

A ação teve como objetivo principal a orientação ao público referente ao Decreto
55.610/20, que institui o Sistema de Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de
enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19), no âmbito do Estado
do Rio Grande do Sul.

No início do mês de dezembro o 2º BPAT, realizou o lançamento da Operação Papai Noel,
na região do Litoral Norte Gaúcho e encosta da serra. Em Capão da Canoa, município sede da
unidade, a solenidade ocorreu no Largo do Baronda.

Anualmente, no mês de dezembro o aumento do movimento junto ao comércio se
intensifica, contribuindo para o crescimento de indicadores criminais.

Durante a Operação a Brigada Militar busca intensificar as ações de presença real e
potencial junto aos locais de risco, coibindo as ações criminosas, dando ênfase as
fiscalizações de transportes coletivos e aos veículos em geral, marcando presença no
exercício de polícia ostensiva.
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Canil do 2° BPAT participa de instrução na Capital

A unidade K9 (canil) do 2° BPAT,
participou da 1° Edição de Instrução Geral
do Canil na capital gaúcha, no mês de
novembro. O 3° Sgt Soares junto com os
cães Nero e Laika, ambos da raça pastor-
belga malinois, participaram do evento
com o objetivo de fomentar e debater
técnicas de adestramento dos cães de
trabalho, pertencentes à instituição, a qual
tem o cão como suplementação da tropa,
auxiliando nas mais variadas missões.

BM devolve tartaruga ao seu habitat em Capão da Canoa

Numa tarde de novembro, em Capão
da Canoa, uma guarnição do 2° BPAT
encontrou uma tartaruga no meio da via.
Ela estava na Rua da Brigada Militar,
próximo ao quartel da BM. Os policiais
resgataram o réptil, que corria risco de
atropelamento e o devolveram ao seu
hábitat natural.

Força Tática de Torres recebe instrução e treinamento

No início do mês de dezembro, as equipes da Força
Tática de Torres receberam instrução técnica e
treinamento. A instrução foi ministrada pelo Cap Araújo,
comandante da 2ª Cia/Torres, e na ocasião foram
repassadas técnicas individuais com o efetivo, sendo
transmitidas noções de posições de tiro, soluções de
panes, tipos de recargas, posição torre, entre outros
assuntos.

Os ensinamentos tiveram por objetivo principal
ampliar a capacidade técnica e tática da tropa, para
uma melhor resposta as necessidades da região.
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Fã da BM comemora aniversário com o 
efetivo da Força Tática do 2º BPAT

Numa linda tarde de novembro, o
efetivo da Força Tática do 2º BPAT recebeu a
visita do pequeno Kaleb, de Arroio do Sal,
para comemorar seu aniversário.

Ele completou 11 anos no dia 29/11, e
pediu de presente para a sua mãe que a
comemoração fosse junto de seus amigos da
Força Tática, de Capão da Canoa. O sonho do
menino é se tornar policial militar.
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Balanço de novembro 
O 2º BPAT apresenta os dados da operacionalidade em novembro/2020,

atuando de forma ostensiva e preventiva pela segurança dos cidadãos.
* Em torno de 9 mil pessoas abordadas           * 226 prisões, sendo 149 em flagrante
* 16 foragidos da Justiça recapturados            * 19 armas de fogo apreendidas
* Quase 86 quilos de drogas apreendidos       * 5,7 mil veículos fiscalizados

Comando do 2º BPAT realiza agradecimento a alunos-
soldados da EsFES/Osório 

O Comando do 2° BPAT realizou em novembro, um
agradecimento a seis alunos-soldados da
EsFES/Osório. Na ocasião, o Comando do Batalhão
ressaltou os bons serviços prestados pelos alunos
durante toda a semana, em missões de manutenção
do quartel e destaque durante o emprego no
policiamento ostensivo. O Comandante do 2º BPAT,
Major Aurélio da Rosa, agradeceu nominalmente cada
policial militar, ressaltando a dedicação, o espirito
policial militar e a iniciativa que os alunos tiveram
durante a realização das missões propostas.



Brigada Militar
CRPO Litoral

2º Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas 
Comandante: Major Aurélio da Rosa

Subcomandante: Major Jair Francisco de Oliveira
Revista elaborada pela Comunicação Social do 2º BPAT

Coordenação:  Major Aurélio da Rosa
Textos: Sd Mari Eline Witt dos Santos – Com Soc do 2º BPAT
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Destaques do 2º BPAT

Destacaram-se pelos excelentes serviços prestados à
Brigada Militar, salientando-se, neste ato, a apreensão de mais
de 1 milhão e oitocentos mil reais, com origem desconhecida,
no dia 09/11/2020, durante acompanhamento na Estrada do
Mar. Desta forma, o Comando do 2º BPAT deixa aqui registrado
todo o reconhecimento aos PMs.

Sd Jones e Sd Pollis

Sd Oliveira e Sd Zanatta

Destacam-se pelos excelentes serviços prestados no P3 do
2º BPAT. Os policiais militares demostram serem profissionais
comprometidos com a Seção, preocupados em bem assessorar
nas questões administrativas, acompanhamento da
ferramenta avante e indicadores do RS Seguro, merecendo
todo o reconhecimento deste Comando pelo empenho e
dedicação.

Sd Sadovick, Sd Santos e Sd Giancarlo e 
Agentes de Inteligência

Destacaram-se pelos excelentes serviços prestados
à Brigada Militar, salientando-se, neste ato, a apreensão
de 36 quilos de cocaína, no dia 05/12/2020, após a prisão
de um homem em Santo Antônio da Patrulha
transportando 27 quilos de maconha. Diante de
informações de que na casa do indivíduo havia mais
drogas, os policiais realizaram diligências lograram exito
na apreensão do restante da droga.


