
  

 

Comandante da BM acompanha desfile cívico-militar de Sete de Setembro 
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180 Olhares" 
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O Comandante-Geral da Brigada Militar, 

coronel Andreis Silvio Dal`Lago, acompanhou, 

na manhã da quinta-feira (7), o desfile dos 195 

anos da Independência do Brasil. O Subcoman-

dante-Geral, coronel Mário Yukio Ikeda, e o 

Chefe do Estado-Maior da Brigada Militar, co-

ronel Júlio César Rocha Lopes também presti-

giaram o desfile que ocorreu na Avenida Edval-

do Pereira Paiva, na capital.  

A Brigada Militar participou com efetivos 

do Comando de Polícia Rodoviária, 4º Regi-

mento de Polícia Montada, 1º Batalhão de   

Operações Especiais e Departamento de Ensi-

no, com alunos-soldados e alunos-tenentes. O 

Departamento de Ensino e 1º BOE 

desfilaram a pé, o Comando Rodo-

viário desfilou motorizado e 22 

conjuntos do 4ª Regimento de Polí-

cia Montada encerraram a participa-

ção da Brigada Militar. No total 180 

brigadianos, seis viaturas e oito 

motos estiveram envolvidos no 

desfile. O batalhão escolar do Colé-

gio Tiradentes da BM Porto Alegre 

desfilou com 262 alunos, comanda-

dos pela aluna Gabriela Mello dos 

Santos, acompanhada de seu auxili-

ar, o aluno Vicente Gabriel Winck Mattos e 

seu Estado-Maior. A aluna Rutchélle Marques 

Rodriguez Maciel conduziu o mascote do Colé-

gio Tiradentes, o cão Zucky. 

Após receber honras militares e passar 

em revista as tropas, o governador em exercí-

cio, José Paulo Cairoli, participou do ato de 

hasteamento das bandeiras do Brasil, Rio Gran-

de do Sul e Porto Alegre ao lado do Coman-

dante Militar do Sul, general Edson Leal Pu-

jol, e do prefeito Nelson Marchezan. O des-

file iniciou por volta das 10h e durou cerca 

de uma hora, reunindo cerca de cinco mil 

pessoas entre militares e civis.  

     De acordo com o Coman-

dante-Geral da BM, coronel An-

dreis Silvio Dal'Lago, o espetácu-

lo apresentado demonstrou ci-

vismo e patriotismo, pilares de 

qualquer civilização moderna.  

     Além da BM, o desfile cívico-

militar teve também a presença 

de unidades do Exército, Mari-

nha, Aeronáutica, Corpo de 

Bombeiros, Polícia Rodoviária 

Federal, Polícia Civil, EPTC e Guarda Muni-

cipal. Também se apresentaram ao público 

presente representações de grupamentos, 

ex-combatentes, veteranos, associações de 

oficiais da reserva, paraquedistas, ex-

integrantes do Batalhão de Suez, destaca-

mentos motorizados e hipomóveis (puxados 

a cavalo).  

 

Desfile marcou 195 anos da Independência 
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“O espetáculo 

apresentado 

demonstrou 

civismo e 

patriotismo, 

pilares de qualquer 

civilização 

moderna” 

 

Coronel Andreis 
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Coronel Andreis e autoridades no desfile 
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Desfile marcou os 195 anos da Independência 

do Brasil 
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Comandante-Geral da BM é palestrante em curso promovido pela ADESG 

O Comandante-Geral da Briga-

da Militar, coronel Andreis Silvio 

Dal`Lago, foi o palestrante do 24º 

Curso de Estudos de Política e Es-

tratégia (CEPE/ CEPEG) 2017, pro-

movido pela Associação dos Diplo-

mados da Escola Superior de Guerra 

(ADESG), na última terça-feira (5). 

O coronel Andreis, que integrou as 

fileiras do Exército Brasileiro por 

três anos, apresentou o tema 

“Segurança Pública no Estado Mo-

derno: Gestão da Polícia Ostensiva”, 

na sede do 3º Grupamento de Arti-

lharia Antiaérea, em Caxias do Sul. 

No ano de 2000 o Comandante-

Geral da BM fez este mesmo curso. 

Durante sua apresentação, o 

Comandante da BM tratou de temas 

como violência e criminalidade, de-

veres do Estado e gestão na Brigada 

Militar. Segundo ele, a Brigada Mili-

tar é uma Instituição permanente e 

regular, organizada com base na 

hierarquia e na disciplina, destinada à 

preservação da ordem pública e à 

incolumidade das pessoas e do patri-

mônio. 

Em relação às áreas na faixa de 

fronteira, o Comandante explicou 

que as principais dificuldades enfren-

tadas são os portos clandestinos às 

margens do Rio Uruguai, o grande 

número de estradas vicinais isoladas, 

vários centros urbanos nas frontei-

ras, existência de inúmeros aeródro-

mos clandestinos e crimes ambien-

tais, como caça, pesca ilegal e usur-

pação de águas públicas, além de 

abigeato, geralmente atribuído a 

pessoas da região. “A abrangência da 

fronteira com a Argentina tem uma 

extensão aproximada de 700 km e 

com o Uruguai, 1.000km, com gran-

de número de estradas isoladas, o 

que dificulta o trabalho de fiscaliza-

ção”. 

O coronel Andreis também 

destacou a questão do tráfico de 

drogas e armas. “O Rio Grande do 

Sul caracteriza-se por ser uma rota 

utilizada pelo tráfico de armas de 

uso restrito. A área de fronteira 

aberta é uma das portas de entrada 

de drogas, armas e outros ilícitos, 

os quais abastecem uma enorme 

rede de violência, o que acaba re-

percutindo diretamente nos indica-

dores de criminalidade e na ordem 

pública”, disse. 

Ao afirmar que a criminalida-

de não é somente um problema de 

polícia, o coronel Andreis destacou 

a prevenção primária com a educa-

ção, a habitação, o trabalho, a in-

serção do indivíduo no meio social 

e a qualidade de vida, fatores de-

terminantes para a prevenção do 

crime. Também lembrou as neces-

sárias políticas públicas municipais 

para crianças e adolescentes com 

saúde, educação, lazer, acompanha-

mento social, assistência social. E a 

infraestrutura – Iluminação pública, 

praças, plano diretor, ocupação 

regular do solo, além de oportuni-

dades para os jovens 

O coronel Andreis também 

apresentou os programas e proje-

tos implementados pela Corpora-

ção, como a Operação Avante que 

tem como objetivo qualificar a ges-

tão administrativa e operacional na 

Instituição, por meio de metodolo-

gias amplamente utilizadas na admi-

nistração. “O Programa foi concebi-

do com base em quatro pilares que 

são gestão por resultados, projetos 

e processos, compartilhamento de 

boas práticas e reconhecimento e 

valorização dos servidores, envol-

vendo toda a BM na melhoria dos 

serviços prestados à sociedade”. 

Outro programa citado pelo 

Comandante da BM foi a Operação 

Avante Sênior que propõe grupos 

de trabalho integrando servidores 

da Ativa e da Reserva, a partir de 

trabalho voluntário e colaborativo. 

“Há um imenso conhecimento em 

nossa Instituição. Queremos utilizar 

este conhecimento, técnico e tec-

nológico, mantendo a produção e o 

compartilhando a expertise de nos-

sos servidores”. 

Encerrando seu pronuncia-

mento, o coronel Andreis alertou: 

“As Instituições públicas têm o de-

ver de zelar pelo aprimoramento de 

seus processos de gestão, adotando 

metodologias de trabalho que tor-

nem mais efetiva a sua prestação de 

serviços à população. E é isto que a 

Brigada Militar, que em novembro 

completa 180 anos, vem fazendo em 

prol da segurança dos gaúchos”, 

finalizou. 

“O Programa foi 

concebido com base em 

quatro pilares: gestão por 

resultados, projetos e 

processos, 

compartilhamento de boas 

práticas e reconhecimento 

e valorização dos 

servidores, envolvendo 

toda a BM na melhoria dos 

serviços prestados à 

sociedade” 
 

Coronel Andreis Silvio Dal’Lago 

Coronel Andreis ministra palestra 
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O Colégio Tiradentes da Briga-

da Militar da Região Sul comemorou 

o 7º ano de instalação no município 

de Pelotas, na segunda-feira (4). O 

Comandante-Geral da Corporação, 

coronel Andreis Silvio Dal`Lago, foi 

um dos agraciados com a comenda 

do Colégio Tiradentes de Pelotas. 

Com unidades em Porto Ale-

gre, Santa Maria, Passo Fundo, Ijuí, 

São Gabriel e Santo Ângelo, além de 

Pelotas, o CTBM é referência como 

instituição pública de excelência na 

educação de ensino médio. Sua mis-

são é promover o desenvolvimento 

pessoal e intelectual do aluno bem 

como sua formação integral, através 

da disciplina, da hierarquia e do ensi-

no qualificado. 

Instalado em 2010, o CTBM/

Pelotas iniciou como unidade de 

Ensino da Brigada Militar, em prédio 

cedido pela Escola Profª. Silvia Mello, 

no bairro Fragata, e no ano seguinte 

teve ingresso a primeira turma de 

alunos do nível médio.  

Atualmente com 184 alunos, o 

Colégio conta com um Círculo de 

Pais e Mestres estruturado apoiando 

a escola, um Conselho Escolar for-

mado por professores, pais, alunos e 

funcionários, além de um atuante 

Grêmio Estudantil. 

O coronel Andreis, agraciado 

na solenidade, foi Comandante do 

Colégio Tiradentes de Porto Ale-

gre por três anos, de agosto de 

2009 a janeiro de 2011. “A presen-

ça de todos os senhores demons-

tra o carinho e a importância que 

tanto a escola como os brigadianos 

têm para a comunidade pelotense”. 

Ele também 

destacou o 

papel dos pro-

fessores na 

formação dos 

jovens ali pre-

sentes. “Uma 

profissão tão 

nobre que pre-

para nossos 

alunos e, a par-

tir daí, pode-

mos afirmar que o futuro será dife-

rente, será promissor, será muito 

melhor. Nossos valores de discipli-

na, hierarquia, civismo e amor à 

Pátria, contestado por alguns, não 

deveria ser uma prerrogativa dos 

militares, e sim valores para todos 

os cidadãos”, afirmou. 

Presentes á solenidade, o Co-

mandante da 8ª Brigada de Infantaria 

Motorizada do Exército Brasileiro, 

general Carlos Alberto Dahmer, o 

Comandante do CRPO Sul, tenente

-coronel Carlos Alberto Prado de 

Andrade, o Comandante do Colégio 

Tiradentes da BM Pelotas, major 

Paulo Renato Scherdien, o Coman-

dante do Colégio Tiradentes da BM 

Passo Fundo, major Marco Antonio 

Moraes dos Santos, demais autori-

dades civis e militares, familiares de 

alunos e convidados. 

Colégio Tiradentes de Pelotas há sete anos forma cidadãos de bem 

Colégio Tiradentes comemora sete anos de implantação em Pelotas 
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“Nossos valores de 

disciplina, hierarquia, 

civismo e amor à Pátria, 

contestado por alguns, não 

deveria ser uma 

prerrogativa dos militares, 

e sim valores para todos os 

cidadãos” 
 

Coronel Andreis Silvio Dal’Lago 
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O Subcomandante-Geral da Brigada Militar, coro-

nel Mario Yukio Ikeda, presidiu a solenidade de passa-

gem de comando no CRPO Fronteira Oeste, na quarta-

feira (6), na cidade de Livramento. O tenente-coronel 

José Nilo Corrêa Alves, que atuava no 34º Batalhão de 

Polícia Militar (BPM), em Esteio, passa a comandar a 

unidade no lugar do coronel Kleber Goulart, que assu-

me a Corregedoria da Corporação. 

Prestigiaram a solenidade os Comandantes do CR-

PO Vale do Taquari, coronel Gleider Cavalli; do Policia-

mento Metropolitano, coronel Altemir Lima; CRPO 

Vale do Rio dos Sinos, coronel Álvaro de Medeiros; 

CRPO Planalto, coronel Jair Euclésio Ely; CRPO Cen-

tral, tenente-coronel Ricardo Alex Hoffmann; CRPO 

Sul, tenente-coronel Carlos Alberto Prado de Andrade ; 

Comando Ambiental, coronel Vitor Hugo Konarzewski; 

Comando de Polícia Rodoviária, coronel Nelson Alexan-

dre Menuzzi, demais autoridades civis e militares do 

Brasil e do Uruguai.  

Atualmente, o CRPO/FO possui em sua estru-

tura operacional dois batalhões de área de fronteira 

o 1°BPAF com sede em Uruguaiana e o 2º BPAF em 

São Borja, com dois Regimento de Polícia Montada, o 

2° Regimento em Santana do Livramento e o 6º Regi-

mento em Bagé. Possui uma área de abrangência de 

66.101 km² (23,46% RS) e população 748.208 habi-

tantes (6,9% RS), em 22 municípios, fazendo, ainda, 

fronteira seca e fluvial com dois países do MERCO-

SUL, Uruguai e Argentina, por mais de 900km . 

Atuando em uma região caracterizada pela baixa 

densidade populacional, somada a grandes extensões 

de terra e com vocação para a produção no setor 

primário, o Comando Regional atua na preservação 

da ordem publica, através de suas unidades operacio-

nais, enfrentando o crime contra a vida e contra o 

patrimônio, combate ao abigeato, crime típico da 

região, no enfrentamento através de patrulhas rurais. 

Ministério Público de Contas foi representado pelo Pro-

curador-Geral Geraldo Costa da Camino.  

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) promo-

veu, na tarde da quarta-feira (6), sessão solene em ho-

menagem aos 195 anos da Independência do Brasil, co-

memorado em 07 de setembro. O Comandante-Geral 

da Brigada Militar, coronel Andreis Silvio Dal`Lago, 

prestigiou a cerimônia. A abertura da Sessão contou 

com o Coral dos Servidores do Tribunal, regido pela 

maestrina Maristela Zancan, interpretando o Hino Na-

cional.  

O evento aconteceu no Plenário Gaspar Silveira 

Martins e contou com a presença do presidente do 

TCE, Marco Peixoto, os conselheiros Iradir Pietroski, 

Pedro Figueiredo, Estilac Xavier, Cezar Miola, Algir Lo-

renzon e Alexandre Postal, o presidente da Liga da De-

fesa Nacional do Estado, coronel Marco Dangui Pinhei-

ro, oficiais da Brigada Militar e das Forças Armadas. O 

Subcomandante da BM prestigia passagem de comando na Fronteira Oeste 

TCE-RS homenageia o dia da Independência do Brasil 

Subcomandante da BM preside solenidade de passagem 
de comando na Fronteira Oeste 
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Tenente-coronel José Nilo Corrêa Alves assume o co-
mando do CRPO Fronteira Oeste 
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Comandante-Geral da BM prestigia solenidade  
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O Chefe do Estado-Maior da 

Brigada Militar, coronel Júlio César 

Rocha Lopes, recebeu nesta segun-

da-feira (4), a médica Sandra Fuchs, 

professora da Faculdade de Medici-

na da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul e pesquisadora junto 

ao Hospital de Clínicas de Porto 

Alegre. O objetivo da audiência, 

que ocorreu no quartel do Coman-

do-Geral da Corporação, foi a en-

trega de convite para participação 

de uma pesquisa sobre hipertensão 

entre o efetivo da BM, a fim de apri-

morar os estudos sobre esta condi-

ção e as indicações de tratamento. 

Acompanharam a visita o Che-

fe de gabinete do Comando-Geral 

da BM, tenente-coronel Marcus 

Vinícius Gonçalves Oliveira, o Dire-

tor-Geral do Hospital da Brigada 

Militar, tenente-coronel Igor Wol-

wacz Junior, e o Diretor Técnico 

do HBM, major Marcelo Marafon 

Maino. 

A Brigada Militar, através da Escola de Educação 

Física, realizou no sábado (9), a 1ª Copa Avante de 

Judô em comemoração aos 180 anos da Brigada Mili-

tar. O evento ocorreu na Escola de Educação Física da 

Brigada Militar, no bairro Santa Cecília, na capital, e 

reuniu 135 participantes nas categorias Infantil a Adul-

ta, nos naipes masculino, feminino, além de atletas  

paradesportivos. 

Na classificação geral da competição a Associação 

Escandiel, Porto Alegre ficou em primeiro lugar; o 

Projeto Futuro, de Glorinha, em segundo; o Instituto 

Superação CETE (Centro Estadual de Treinamento 

Esportivo), de Porto Alegre, em terceiro e a equipe da 

Brigada Militar, em quarto lugar. 

BM recebe convite para participar de pesquisa na área da saúde 

Equipe da BM fica em 4º lugar na 1ª Copa Avante de Judô 

Secretária do Desenvolvimento Social irá palestrar no aniversário  

da Patrulha Maria da Penha 

A Capitã Clarisse Heck 

presenteou a Secretária Maria 

Helena com um exemplar do 

livro “Práticas inovadoras de 

enfrentamento à violência con-

tra as mulheres: experiências 

desenvolvidas pelos profissionais 

de segurança pública”. Na obra, 

organizada pelo Fórum Brasilei-

ro de Segurança Pública, a Pa-

trulha Maria da Penha da Brigada 

Militar do Rio Grande do Sul 

aparece como um dos exemplos 

de sucesso na prevenção e no 

combate à violência doméstica 

no país. 

A Secretária de Desenvol-

vimento Social, Trabalho, Justiça 

e Direitos Humanos, Maria He-

lena Sartori, recebeu a visita da 

Chefe do Estado-Maior da Briga-

da Militar, coronel Júlio César 

Rocha Lopes, e da Coordenado-

ra técnica da Patrulha Maria da 

Penha, capitã Clarisse Heck, na 

manhã da terça-feira (5), no 

Palácio Piratini. Durante a audi-

ência, foi entregue o convite 

para a solenidade de aniversário 

dos cinco anos da Patrulha, que 

acontece no dia 19 de outubro, 

no Tribunal de Contas do Esta-

do. 
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Copa Avante de Judô celebra 180 anos da Corporação 

Professora e pesquisadora em visita ao 
Comando-Geral da BM 

Coronel Rocha e Capitã Clarisse entregam 

convite à secretária da SDSTJDH 
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O 1º Batalhão de Ope-

rações Especiais (1º BOE) 

comemorou 53 anos, em 

solenidade que ocorreu na 

manhã de quinta-feira (1), em 

Porto Alegre. Durante o e-

vento foram entregues co-

mendas e medalhas aos poli-

ciais militares homenageados, 

ex-integrantes e amigos. O 

Subcomandante-Geral da BM, 

coronel Mario Yukio Ikeda, 

prestigiou o ato. 

Segundo o Comandante 

do 1º BOE, Major Claudio 

dos Santos Feoli, a comenda 

entregue visa distinguir pes-

soas que tenham se destaca-

do no sentido de promover o 

desenvolvimento, além de 

reforçar positivamente a ima-

gem da unidade. É concedida, 

anualmente, na data de ani-

versário do Batalhão. 

Durante o evento, tam-

bém foi entregue a medalha 

Mérito de Operações Polici-

ais Especiais, que se destina a 

distinguir os militares, os civis 

ou ainda pessoas jurídicas, 

brasileiros ou estrangeiros, 

que, no exercício de suas 

atividades, tenham se desta-

cado por suas atitudes, dedi-

cação e capacidade profissio-

nal e com isto, tenham con-

tribuído eficazmente com 

ações de real benefício para o 

desenvolvimento, aperfeiçoa-

mento e aprimoramento do 

serviço da Brigada Militar. 

O BOE é a unidade de 

elite da Corporação, prepara-

da para atuar em todo o Esta-

do. Atualmente, o 1º BOE 

possui quatro subunidades de 

Operações Especiais. A 1ª e 

2ª Companhias desenvolvem 

atividades de choque, policia-

mento em praças desportivas, 

reintegrações de posse, entre 

outras missões. A 3ª Compa-

nhia engloba o Grupo de A-

ções Táticas Especiais, o Ga-

te, o Canil e o Pelotão de 

Batedores Motociclistas. A 4ª 

Companhia é composta pelas 

Patrulhas Especiais (Patres). 

No encerramento, as 

equipes participantes da copa 

2° Sargento Leonardo rece-

beram troféus e medalhas. 

A aula inaugural da 5º edição do Curso de Batedor Mo-

tociclista do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) 

ocorreu na manhã da segunda-feira (11), no auditório do 

DAER, no bairro Praia de Belas, na capital. O ato foi presidi-

do pelo Chefe do Estado-Maior da BM, coronel Júlio César 

Rocha Lopes e pelo Comandante Rodoviário da Corporação, 

coronel Nelson Alexandre de Moura  Menuzzi. 

O curso, com 39 alunos, terá a duração de oito sema-

nas. Entre os alunos, quatro são provenientes da Argentina e 

um de Santa Catarina. No currículo serão desenvolvidos te-

mas como Direção Defensiva, Noções Gerais de Mecânica, 

Técnica Básica de Pilotagens com Motocicletas (tático), Téc-

nicas Avançadas de Pilotagens, Proteção Armada e Escolta. 

O diretor de Ensino da Brigada Militar,  coronel Ronal-

do Buss, participou da solenidade. 

1º BOE comemora 53 anos de criação 

5ª Edição do Curso de Batedor Motociclista 
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Solenidade marca a comemoração pelo  

53º aniversário do 1º BOE 

Aula inaugural do curso de Batedor Motociclista 
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Celular: 51 985-016-549 

E-mail: clelia-
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Revisão 

Comunicação Social da BM-

PM5 

E-mail: embm-

pm5@bm.rs.gov.br 

CPC: Apreensão de adolescente por 

porte ilegal de arma em POA 

Policiais militares apreenderam um 

adolescente por porte ilegal de arma no 

bairro Mario Quintana, em Porto Alegre, 

na segunda-feira (4). Com ele foi apreen-

dida uma pistola com 57 munições e 

quantia em dinheiro. 

 

CRPO Sul: Prisão  por porte ilegal 

Um homem foi preso e um adoles-

cente apreendido  por porte ilegal de 

arma, na madrugada de sábado (2). O 

fato ocorreu no bairro Getúlio Vargas, 

em Pelotas. Com eles foram encontrados 

dois revólveres, um cal .38 e um cal .32 

com munições. 

 

Fotos: Divulgação/ BM 

CRPO VRS: Prisão em Novo Ham-

burgo 

Uma guarnição de Novo Hamburgo 

prendeu quatro indivíduos ao abordar, a 

partir de denúncia, um veículo Vectra, 

cor azul, de Charqueadas, no sábado (9).  

Nas laterais das portas traseiras do veícu-

lo, que se encontrava na Avenida Coro-

nel Travassos, no Bairro Rondônia, foram 

encontrados oito tijolos de cocaína, o 

que equivale a 8,300 quilos da droga,  

além de três celulares Samsung e quantia 

em dinheiro. 

 

CPC: Casal preso traficando drogas 

Um casal foi preso por tráfico de 

entorpecentes na segunda-feira (4).  Se-

gundo informações, o casal estaria entre-

gando drogas em um veículo Fiat Uno. 

Na ação, que ocorreu no bairro Santana, 

em Porto Alegre, foram apreendidos 23 

tabletes de maconha, equivalente a cerca 

de 20 quilos, que estavam escondidos sob 

o forro traseiro do veículo. 

Ocorrências em destaque 
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Redes Sociais: 

BM  Números . Fonte: MCOp. Relatório de Produtividade I Dados até 6 de setembro* I Tabela :    

Assessoria de Imprensa do Comando-Geral.  

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

