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Militares são agraciados com a Comenda do CRPO Litoral
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Em uma segunda ocasião, na sede do 2º
BPAT/Capão da Canoa, o coronel Luz
entregou a Comenda ao subcomandante do
2º BPAT, major Eduardo Moura Mendes; e
aos comandantes das Companhias de Capão
da Canoa, capitão Juliano Antonio Giboski, e
de Tramandaí, capitão João César Verde
Selva.

No mês de junho, militares do
2º BPAT foram agraciados com a
Comenda do CRPO Litoral, honraria
instituída em março de 2021, que
marcou os 23 anos de criação da
Unidade. A Comenda homenageia
militares que se destacaram em
suas funções e civis que
colaboraram com o CRPO Litoral.

A primeira entrega ocorreu na
sede do CRPO Litoral, sendo
homenageado o comandante do 2º
BPAT, tenente-coronel Aurélio da
Rosa, que recebeu a Comenda das
mãos do comandante do CRPO
Litoral, coronel Leandro Oliveira da
Luz.

Foto: Sgt Ubal/PM5

Na mesma data, receberam a honraria três policiais militares da Agência de
Inteligência do 2º BPAT e três PMs da Força Tática do Batalhão, sendo os soldados
Bruno Alves Garcia, Brenda Domingues de Vasconcelos e Alexandro Ribeiro da Silva,
cujo trabalho teve destaque em uma ocorrência em março deste ano.
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Brigada Militar de Capão da Canoa prende 
homem após confronto com guarnições

Em junho, em Capão da Canoa, na praia de Capão Novo, a BM prendeu um

homem, após confronto armado contra guarnições do 2º BPAT.

Após informações de que um indivíduo estaria transitando em Capão Novo

com tornozeleira eletrônica e de que seus dois irmãos estariam em situação de foragidos

da Justiça pelo crime de homicídio doloso, a Agência de Inteligência do 2ºBPAT realizou

monitoramento desses homens.

Guarnições do Policiamento Ostensivo e da Força Tática do 2º BPAT foram

acionadas e abordaram os suspeitos, que tentaram fugir em um veículo, efetuando

diversos disparos de arma de fogo contra os PMs e acabaram entrando em um matagal. As

guarnições revidaram aos disparos, restando dois suspeitos atingidos e logo socorridos

para atendimento médico. Um deles entrou em óbito e o segundo restou ferido. Não foi

possível localizar o terceiro homem. Foram apreendidas pelos policiais duas armas de

fogo, utilizadas pelos suspeitos no confronto, sendo uma espingarda calibre .22, sete

munições do mesmo calibre, um revólver calibre .38, com duas munições intactas e quatro

deflagradas. Nenhum PM restou ferido.

Durante as buscas aos indivíduos, as guarnições receberam apoio aéreo do

Batalhão de Aviação da Brigada Militar de Porto Alegre, fundamental para a localização de

um dos suspeitos no matagal.
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BM e PM de Santa Catarina realizam 
Operação Integrada na divisa dos estados
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Numa tarde de junho, no município de Praia Grande/SC, foi realizada mais uma
etapa da Operação Integrada entre as Polícias Militares do Rio Grande do Sul e de
Santa Catarina.

O alvo principal desta Operação é a prevenção de delitos, a visibilidade policial e
a ostensividade nas divisas de área, contando com o emprego de policias militares
dos dois estados em ações direcionadas e paradas estratégicas, que iniciaram no
mês de maio.

Esta Operação é contínua, em etapas, abrangendo os municípios de Mampituba,
Morrinhos do Sul, Dom Pedro de Alcântara, Três Cachoeiras, Torres, Praia Grande,
São João do Sul e Passo de Torres.

Força-tarefa fiscalizou desmanches e oficinas em 

Osório e Tramandaí

Operação integrada fiscalizou locais de comércio de sucatas,
desmanche de veículos e oficinas mecânicas em Osório e
Tramandaí, no fim de junho. A força-tarefa foi planejada pela BM
e Polícia Civil e contou com equipes do 8º BPM, 2º BPAT, 1º
BABM, Corpo de Bombeiros, prefeitura de Osório, CEEE e Corsan.
Foram fiscalizadas possíveis ações de receptação de objetos
oriundos de furtos e roubos e orientados os proprietários dos
locais que órgãos de segurança estão em alerta permanente para
esse delito. Também foi verificado o cumprimento de normas
ambientais e medidas de prevenção contra incêndio.

Atuaram na força-tarefa 67 agentes de segurança e dos órgãos
participantes. Resultado: seis TCs por crime ambiental, aplicados
pelo 1º BABM, duas notificações por falta de alvará de medidas
de prevenção a incêndio, efetuadas pelos Bombeiros.
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Policiais Militares de Torres salvam bebê de um mês
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Em Torres, no bairro Guarita, em
junho, Policiais Militares do 2º BPAT
realizaram o salvamento de uma menina
com um mês de vida, que havia se
engasgado.

Os policiais militares estavam em
patrulhamento pela cidade, quando
receberam um chamado por causa de
uma bebê engasgada.

Campanha do Agasalho

Anualmente, é lançada, pelo Governo do
Estado e pela Defesa Civil, a Campanha do
Agasalho, que tem por objetivo a arrecadação
de roupas, calçados e cobertores. Neste ano,
também estão sendo arrecadados alimentos
não perecíveis, visando à doação para pessoas
em situação de vulnerabilidade
socioeconômica.

A Brigada Militar apoia esta campanha,
sendo todos os quartéis pontos de coleta.
Desta forma, convidamos a comunidade e o
comércio local, e os integrantes da Brigada
Militar, para realizarem suas doações.

Diante do pedido de socorro da mãe da menina, as policiais militares que
atenderam o chamado no 190, auxiliaram a mulher com as orientações
necessárias, até que uma guarnição chegasse ao local.

Os policiais foram à casa da mãe e realizaram procedimentos para
desobstruir as vias aéreas da bebê e a salvaram. Após, a guarnição encaminhou
a mãe e a bebê para atendimento médico, a fim de garantir a saúde da menina.

Sua doação aquece 
um coração!
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Aniversariantes do mês de julho

Balanço de junho

O 2º BPAT apresenta os dados da operacionalidade de junho/2021, resultado da
atuação ostensiva e preventiva pela segurança dos cidadãos.

* Em torno de 10 mil pessoas abordadas           * 86 prisões em flagrante
* 10 foragidos da Justiça capturados                   * 16 armas de fogo apreendidas
* Quase 15 quilos de drogas apreendidos          * 6 mil veículos fiscalizados

Sd DIEGO POLLIS 01 3º Sgt VALDIR RIBEIRO DE SOUZA 21

Sd ROGER DE CASTRO LEMES 01 SD ODIL PARANHOS ANELO 22

Sd RAFAEL MARTINS PINTO 04 2º Sgt PME JOEL DE MATIAS 23

SD VILSON KAZINSKI VERÇOSA 07 Sd MARCELO DOS SANTOS PEREIRA 23

Sd RAMZES DOS SANTOS DA SILVA 07 Sd MARCIANO DAL ONGARO 23

Sd GABRIEL GOULART GEHRKE 08 SD JAIR PAIVA DE VARGAS 23

Sd MARIANA DE SOUZA MOREIRA 11 1º Ten ROBSON MINUSSI FLORES 24

Sd ALLAN CASTRO LEITE 12 Sd CLEITON SILVEIRA DE FREITAS 25

Sd LUAN FERREIRA DINIZ 12 Sd CLEDSON SOUZA ROSA 26

2º Sgt PME PAULO CEZAR REZENDE ALAME 12 Sd JORDANA CAMILE VOIGT FURHMANN 28

Sd FRANCIELE MACHADO COUTO 13 Sd JONES PUCINELLI 29

Sd WILLIAN SILVEIRA TRAMONTIN 15 2 SGT PME ANDRÉ GARCIA 29

Sd JOÃO PEDRO MENDES BRIASCO 18 Sd SERGIO LEANDRO AGUIAR DO AMARAL 29

2º Sgt PME LUIZ FERNANDO MILLER DE AVILA 18 Sd FILIPE SANTOS DE FRAGA 30

Sd BRUNO JOSÉ DE A. SANTOS 19 Sd DOGLAS DE JESUS 31

2º Sgt PME MARCELO MACIEL MEDINA 19 1º Sgt MARCOS VINICIOS ROSA DE MATOS 31


