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De janeiro a julho de 2017, o Comando de 
Policiamento da Capital (CPC) realizou 3.322 
prisões, capturou 581 foragidos, recuperou 
3.090 veículos, e apreendeu 696 armas e cerca 
de 40 quilos de drogas, entre maconha, 
cocaína e crack. Os dados foram apresentados 
pelo Comandante do Policiamento da Capital, 
Coronel Jefferson de Barros Jacques, na quinta
-feira (17), na presença do Comandante-Geral 
da Brigada Militar, Coronel Andreis Silvio 
Dal`Lago, e do Subcomandante da BM, 
Coronel Mario Yukio Ikeda.  
 
De acordo com o Comandante do CPC, o 
Programa Educacional de Resistência às 
Drogas e à Violência (Proerd) formou 3.350 
alunos somente no primeiro semestre deste 
ano. Em apoio ao Ministério Público, a 
Patrulha Maria da Penha realizou visitas às 
vitimas com medida protetiva, com 3.059 
mulheres atendidas no período.  
 
O Coronel Andreis afirmou que o trabalho do 
CPC é complexo, seu efetivo está muito 
exposto e é muito exigido. “O que acontece 
em Porto Alegre e na Região Metropolitana 
reflete, inclusive, no cenário nacional”, 
explicou. Segundo ele, os comandos é que 
fazem a BM andar pela sua importância nos 
objetivos institucionais e operacionais da 
Corporação. “Viemos ouvir, conversar com os 
oficiais, investir na aproximação com os 
comandos”, ressaltou.  

AVANTE 
NOTÍCIAS 

Em nova sede desde junho, no prédio junto 
ao 4º RPMon, na Rua Aparício Borges, 2351, 
o CPC encontra-se em obras, adaptando os 
espaços para o trabalho integrado proposto 
pelo Comando da unidade. “Estamos 
quebrando paradigmas de limites territoriais, 
unificando estudos e ações entre todos os 
batalhões integrantes do CPC”, esclareceu o 
Coronel Jacques. “Com isso, queremos 
potencializar o conhecimento do ambiente 
criminal e dar novo significado à atividade de 
inteligência deste comando”, destacou.  
 
Retorno dos PMs 

Os policiais militares do Batalhão de 
Operações Especiais de Passo Fundo e Santa 
Maria encerraram sua participação em Porto 
Alegre na quinta-feira (17), retornado a suas 
unidades de origem. O Comandante-Geral da 
BM, Coronel Andreis Silvio Dal`Lago, 
agradeceu o empenho do efetivo que fez a 
diferença no combate à criminalidade na 
Operação Avante nos seis meses nos quais 
atuaram em Porto Alegre. 

“O empenho de cada um de vocês, que 
ficaram longe da família por um longo tempo, 
é reconhecido pelo comando. Desejamos um 
excelente retorno a todos e o agradecimento 
da Brigada Militar e da sociedade gaúcha”, 
salientou. 
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CPC  apresenta resultados ao Comando 

Comandante agradeceu o empenho dos PMs 
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Reunião trata  de melhorias no atendimento de saúde 

Melhorias no atendimento de saúde dos brigadianos 

O Comandante-Geral da Brigada Militar, Coronel 
Andreis Silvio Dal`Lago, participou de um encontro 
promovido pelo grupo Golfinho reunindo mais de 
40 oficiais da reserva no Litoral Norte. O evento 
ocorreu na quarta-feira (16) na sede do CRPO/
Litoral, em Osório, com a presença, também, de 
integrantes do Grupo Papo Roxo, do Vale do Rio 
dos Sinos, além de policiais militares da ativa 
integrantes do litoral.  
 
Durante a reunião-almoço, o Coronel Andreis 
saudou a presença de antigos companheiros que 
escreveram a história da gloriosa Brigada Militar. 
“Este é um momento especial onde encontro 
mestres a quem devo muito da minha formação 
nestes 33  anos de Brigada”, afirmou.  
 
Sobre o momento atual da Corporação, o Coronel 
Andreis apresentou as iniciativas, projetos e ações 
que vem sendo implementados pelo comando. 
“Estamos focando na área de gestão, ensino, 
tecnologia da informação e comunicação, a fim de 
reestruturar a instituição, tudo para termos uma 
Brigada forte, com alto grau de efetividade, para que 
a cada dia possamos fazer uma melhor entrega ao 
cidadão gaucho”, lembrou.  

De acordo com o Comandante do CRPO/Litoral e 
anfitrião do evento, Coronel Ricardo Fraga Cardoso, a 
presença do Comandante-Geral em uma reunião do 
grupo Golfinho se traduz em prestígio e incentivo aos 
encontros realizados mensalmente por oficiais da 
reserva, e outros ainda na ativa, onde são tratados 
assuntos relevantes da Corporação. “O Coronel Andreis 
atualizou informações referentes à operacionalidade e 
administração da BM. Esse contato com o Comando-
Geral é sempre importante”, disse o Coronel Cardoso.  
 
O Tenente-Coronel José Carlos Trevisan, presidente do 
grupo Golfinho, confraria dos oficiais, da ativa e da 
reserva, que se reúnem para debater diversos temas 
pertinentes à profissão de policial militar, destacou que o 
encontro foi de grande importância pela presença do 
Comandante-Geral da corporação. “Apesar de estarmos 
na reserva, ele será sempre o nosso Comandante, o que 
norteia nossa atuação e o qual seguimos com respeito 
pela posição que ocupa”, afirmou.  
 
Já o coordenador do Grupo Papo Roxo/VRS, Coronel 
Carlos Alberto Azeredo, destacou o caráter de 
confraternização da reunião e a presença do Coronel 
Andreis. “Recebemos o convite para participar deste 
encontro, fato que nos encheu de alegria, principalmente 
pela presença do nosso comandante. Temos que manter 
viva a chama da amizade e companheirismo entre ativos 
e inativos pois somos todos brigadianos”, declarou. 

 
Participou o prefeito de Tramandaí, major RR Luiz 
Carlos Gauto da Silva; o vice-presidente da Associação 
de Oficiais da BM, Coronel RR Marcos Paulo Beck; 
representando a Legião da Reserva Altiva, o Coronel RR  
Ataídes Moraes Rodrigues e o ex-Comandante-Geral,   
Coronel RR Sérgio Abreu. 
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O presidente do Instituto de Previdência do Estado 
(IPE), Otomar Vivian, juntamente com o diretor do 
Hospital da Brigada Militar (HBM/POA), Tenente-
Coronel Igor Wolwacz Júnior, foi recebido pelo 
Comandante-Geral da Corporação, Coronel Andreis 
Silvio Dal`Lago.  
 
Durante a audiência, que ocorreu na quarta-feira (16), 
no Quartel General da BM, foram tratados assuntos 
relacionados ao aperfeiçoamento do sistema de 
atendimento médico dos hospitais da Brigada Militar. 

Coronel Andreis saúda antigos companheiros 
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Policiais militares se qualificam em curso para gerir recursos públicos  

Policiamento comunitário é debatido em workshop 

Região Metropolitana e utilizada em Porto Alegre, no 
Litoral, durante a Operação Golfinho, e em áreas de 
vulnerabilidade social. Estamos ousando e criando 
doutrina. Queremos enraizar a atividade e ampliá-la", 
afirmou. 
 
Prestigiaram o seminário, o Chefe do Estado-Maior 
da BM, Coronel Júlio César Rocha Lopes; 
Comandante do 21º BPM, Tenente-Coronel Márcio 
Roberto Galdino; Chefe da PM3, Tenente-Coronel 
Egon Marques Kvietinski; além de oficiais gestores do 
Policiamento Comunitário núcleos e bases. 
 
O evento também contou com painéis sobre os 
temas A Polícia Comunitária na atualidade e 
Experiências e Boas Práticas. Segundo o coordenador 
do workshop, Major Ribeiro, é importante atualizar o 
trabalho dos gestores com um ponto comum. "O 
modelo de policiamento é aplicado com base nas 
nossas experiências de sucesso, atualizado em 
relação às práticas exitosas, em nível nacional e 
internacional", destacou. 

Uma turma com 25 policiais militares se formou, na 
sexta-feira (18), no curso de qualificação para gestão 
orçamentária. Direcionado a oficiais que 
desempenham funções nos setores da Quarta Seção, 
as 200 horas/aula permitiram aos brigadianos 
aprender sobre como exercer o controle mais 
adequado dos recursos públicos. A cerimônia no 
Quartel General da Brigada Militar teve a presença do 
Comandante-Geral Andreis Silvio Dal'Lago, oficiais, 
praças e familiares dos formandos. 

Coronel Andreis enfatizou a importância da gestão no 
trabalho feito pela Corporação. "O curso capacitou o 
oficial gestor em orçamentos para desempenhar bem 
o seu papel e assessorar melhor seu Comandante. Em 
momentos de crise, como o que vivemos, é 
fundamental melhorar o processo de trabalho e não 
temer a mudança", alertou o Coronel. 
 
Na opinião do Comandante, em momentos de crise, 
"quando a água bate no peito, quem sabe nadar vai 
mais longe e quem não sabe, morre afogado". 
Segundo ele, "quando a maré baixar e a situação 
econômica do estado melhorar, a BM estará melhor e 
mais forte para as novas gerações".  
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Gestão de recursos 
 
O curso tratou de temas como planejamento e 
execução orçamentária; gestão de projetos; legislação 
aplicada à logística de suprimento/Lei 9.666/93; gestão 
pública; gestão de convênios e contratos; métodos de 
captação de recursos; gestão patrimonial; ações de 
controle interno e metodologia da pesquisa.  

Mais de 60 brigadianos discutiram, na quarta-feira (16), 
no Quartel General da Brigada Militar, a importância 
do policiamento comunitário no combate à violência no 
Rio Grande do Sul. O workshop reuniu gestores que 
aplicam o modelo de policiamento em diversas regiões 
do estado. O método é voltado à prevenção criminal, 
integrando policial e cidadão na comunidade para 
reduzir os índices de violência. 
 
Conforme o Comandante-Geral da BM,  Coronel 
Andreis Silvio Dal'Lago, a base móvel comunitária 
criada em 2015 é um exemplo de sucesso e bons 
resultados. "É uma  experiência exitosa, iniciada na 

Curso foca na gestão 
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Brigada Militar comemora 62 anos de criação do 9º BPM 

Ajudância-Geral completa 64 anos com festa, bolo e muita alegria 

Os 64 anos da criação da Ajudância-Geral da Brigada 
Militar foi comemorado com um encontro de todos 
os seus integrantes e a presença do Chefe do Estado-
Maior da Corporação, Coronel Júlio César Rocha 
Lopes. O evento ocorreu na quinta-feira (17), no 
galpão crioulo do 4ª Regimento de Polícia Montada 
(RPMon), na zona leste da capital. 

 
Ao longo do tempo, a estrutura foi sendo modificada, 
abarcando o almoxarifado, rancho e a centenária 
Banda de Música, atualmente sediada no prédio da 
antiga Carriere em frente à Academia de Polícia 
Militar. 
 
Seu atual responsável, Tenente-Coronel Adair 
Zanotelli, lembrou que o trabalho da Ajudância é 
silencioso. “Quando tudo funciona bem, não somos 
lembrados,  sinal que  estamos  cumprindo  nossa  

Prestigiaram o evento, o Chefe de Gabinete do 
Comando-Geral e ex-comandante do 9º BPM , 
Tenente-Coronel Marcus Vinicius Gonçalves Oliveira; 
o comandante do CPC, Coronel Jefferson Barros 
Jacques; diretor do Departamento de Logística e 
Patrimônio, Coronel Carlos Armindo Thomé 
Marques;  presidente do Sindilojas, Paulo Kruse; 
presidente do CDL, Luiz Carlos Bohn; presidente da 
Fecomércio, Alcides Debus, demais autoridades civis e 
militares. 
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A solenidade alusiva ao 62º aniversário do 9º 
Batalhão de Policia Militar, conhecido como "Batalhão 
Voluntários da Pátria", presidida pelo Comandante da 
unidade, Tenente-Coronel Oto Eduardo Amorim, foi 
realizada na segunda-feira (14), no teatro do Sesc, no 
centro da capital. Na ocasião, foram concedidas 
comendas do 9º BPM aos policiais militares e 
personalidades da comunidade que se destacaram 
durante o ano. Um dos agraciados foi o Chefe de 
Gabinete do Comando-Geral e ex-comandante do 9º 
BPM , Tenente-Coronel Marcus Vinicius Gonçalves 
Oliveira, além de oficiais e praças da unidade.  
 
O Comandante Amorim destacou o apoio recebido 
de empresários parceiros para a realização do 
evento. “Gostaria também de agradecer e destacar o 
trabalho de nossos policiais militares, salientando a 
dedicação e iniciativa destes homens e mulheres que 
dia e noite zelam pela segurança da comunidade”, 
lembrou. 

missão que é de dar suporte ao Comando”, explicou. 

 
O Coronel Rocha saudou os servidores destacando a 
importância da atividade  exercida pelo setor para o 
bom andamento do QG. “Neste ano em que a 
Brigada comemora 180 anos registramos os bons 
serviços prestados por estes homens e mulheres que 
nos oportunizam, diariamente, alimentação de 
qualidade, resgate de nossa história na Corporação 
com os devidos assentamentos, entre outros. E ainda 
é responsável pela nossa Banda, orgulho da 
Corporação e do povo gaúcho, divulgada nacional e 
internacionalmente por ocasião da Copa do Mundo 
2014. Sua relevância é similar a qualquer outra 
unidade da BM. Parabéns pelo trabalho de vocês e 
vida longa à Ajudância-Geral da Brigada Militar”, 
finalizou. 
 
Presentes à comemoração, o Chefe de Gabinete do 
Comando-Geral, Tenente-Coronel Marcus Vinicius 
Gonçalves Oliveira; Chefe do Escritório de 
Gerenciamento de Projetos, Tenente-Coronel Luis 
Fernando de Oliveira Linch; Comandante do 4º 
RPMon, major Carlos Magno da Silva Vieira e o 
Subdiretor do Departamento Administrativo e ex-
Ajudante-Geral, Major João Luis Machado. 

62 anos de bons serviços 
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Encontro marca 64 anos da Ajudância-Geral 
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PMs do CRPO/Litoral que recusaram suborno de R$ 1 milhão são recebidos por Comando  

O 4°Regimento de Policia Montada (RPMon) promove, na próxima terça-
feira (22), a formatura de 25 militares integrantes da primeira turma no 
estágio de Policiamento Montado. Na quarta-feira (24), serão mais 30, 
entre soldados novos e transferidos para a unidade, totalizando 48 
militares. 
 
Os policiais já estão reforçando o Policiamento Montado nos Parques e 
nos eventos nos quais o Regimento Bento Gonçalves se faz presente. 

CRPO/Serra: PM devolve dinheiro achado   

Comandante do VRS participa de Audiência Pública no Parlamento 

O Comandante Regional de Polícia Ostensiva do Vale do 
Rio dos Sinos, Coronel Álvaro de Medeiros, apresentou 
dados relacionados ao efetivo e atuações da Brigada 
Militar na região, destacando o resultado das metas 
estabelecidas pela ferramenta de gestão do Programa 
Avante. O evento ocorreu na quarta-feira (16), na 
Câmara Municipal de Novo Hamburgo. 
  
Na ocasião, também foram tratados temas como a  
contribuição dos poderes públicos regionais e 
comunidade para maior eficácia do serviço policial. 

O Comando-Geral da Brigada Militar 
parabeniza o 32° Batalhão de Policia 
Militar e o 35º Batalhão de Policia 
Militar, pelos relevantes serviços 
prestados à sociedade gaúcha, ao 
completarem mais um ano de atividades 
atendendo à população. O Comando 
também cumprimenta o  Departamento 
de Saúde da Brigada Militar e o Sicredi 
Mil pelo aniversario de sua criação. 

Aniversários  

PMs recebidos pelo Comando da BM 
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O grupo de policiais militares que prendeu o traficante José 
Paulo Vieira de Mello, conhecido como Paulo Seco, foi 
recebido pelo Comando da Brigada Militar na segunda-feira 
(14). Os brigadianos recusaram suborno de R$ 1 milhão de 
Seco, em ação ocorrida na quinta-feira (11) que resultou na 
sua prisão e de outras oito pessoas em Tramandaí, no Litoral 
Norte. 
  
Para o Comandante-Geral da BM, Coronel Andreis Silvio 
Dal'Lago, a atitude demonstra na prática um ideal pregado na 
formação dos policiais. "É isso que sustenta a Corporação nos 
180 anos de existência. Nossa vida é resultado das decisões 
que tomamos. Estamos honrados em ter vocês como 
brigadianos", enalteceu. 
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CRPO/VRS no parlamento Metropolitano 

Formatura de novas turmas no estágio de Policiamento Montado 

O soldado da Brigada Militar Rodrigo Barella, lotado no 3º BPAT, em 
Coronel Pilar, encontrou uma quantia em dinheiro em um envelope 
na tarde na sexta-feira (11), em um estabelecimento bancário, 
localizado na área central de Bento Gonçalves, na serra gaúcha. 
Dentro do envelope havia uma quantia em dinheiro no valor de R$ 
792,00. 

 
Depois de conseguir localizar o proprietário do dinheiro, o soldado 
Barella encontrou-se com o mesmo, no município de Caxias do Sul, 
ocasião em que fez a entrega do valor encontrado ao seu legítimo 
dono. 

Estágio nos parques 



 

 

 

Ocorrências em destaque 
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Policiais militares  prenderam dois homens 
por tráfico de entorpecentes e porte ilegal 
de arma, no bairro Sarandi, em Porto 
Alegre, na quarta-feira (16). Com a dupla, 
foram encontradas duas pistolas cal.38 com 
47 munições, um rádio comunicador com 
duas bases, quatro tijolos e 59 pedras de 
crack, uma pedra de cocaína, oito tijolos 
de maconha, duas balanças de precisão, 
cinco balas de ecstasy e R$ 472,00 em 
dinheiro. 
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Material apreendido pelos PMs 

Armas e drogas apreendidas pela BM 

Um homem foi preso por tráfico de drogas 
na quarta-feira (16), em Cachoeirinha. No 
veículo em que o suspeito estava foram 
encontrados 10 tijolos de maconha.  A ação 
foi planejada pelas agências de Inteligência . 

Quatro indivíduos flagrados furtando gado 
receberam o proprietário a tiros de arma 
de fogo na segunda-feira (14), no bairro 
Novo Horizonte, em São Gabriel. Com um 
dos suspeitos, que acabou preso, foram 
encontradas duas facas, um celular e vários 
sacos. Os demais indivíduos fugiram em 
direção ao mato com as armas e não foram 
localizados. 

Em averiguação no campo foram 
encontradas duas vacas baleadas, uma na 
paleta esquerda e outra no lado da cabeça. 

VRS:  Dois homes presos por tráfico 

CPM: Prisão por tráfico de drogas  
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Tijolos de maconha apreendidos 

CRPO/Fronteira Oeste: Prisão por 
abigeato 

CPC: Prende por trafico e porte ilegal 
de arma de fogo 

A prisão de dois homens por tráfico de 
drogas e porte ilegal de arma, ocorreu na 
terça-feira (15), no bairro Arroio da 
Manteiga, em São Leopoldo.  Com os 
suspeitos foram apreendidos  31tabletes de 
maconha, 324 pedras de crack, 6 porções 
de cocaína e um revólver calibre 38 com 
21 munições, além de R$ 451,00 em 
dinheiro. 

http://facebook.com/comandantedabrigada
https://twitter.com/comandogeralbm

