
  

 

Brigada Militar abre desfile de 20 de setembro 
Próximos eventos e 

previsão de pautas: 

25/09  Inauguração do Centro 

Clínico do HBM 

30/09 a 01/10  Festival Hípico - 

5ª Etapa da Copa Comandante-

Geral da Brigada Militar 

02/10 e 03/10 III Seminário 

Internacional de Polícia Comuni-

tária  

05/10 Aniversário do 3º RPMon 
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A Brigada Militar abriu as comemora-

ções de 20 de Setembro com o Comandante-

Geral da Corporação, coronel Andreis Silvio 

Dal`Lago, passando em revista a tropa, junto 

com o Comandante-Geral do Corpo de Bom-

beiros Militares, coronel Cleber Valinodo 

Pereira. À frente do efetivo, desfilou o Subco-

mandante-Geral da Corporação, coronel Ma-

rio Yukio Ikeda. A Brigada Militar contou com 

representação de integrantes da Legião da 

Reserva Altiva, Comando Ambiental, Coman-

do Rodoviário,  4º Regimento de Polícia Mon-

tada, 1º Batalhão de Operações Especiais, 

Grupo de Ações Táticas Especiais, Departa-

mentos, alunos-soldados e alunos-tenentes.      

Um sobrevoo do Batalhão de Aviação e 

as centenárias  bandas da Ajudância da Briga-

da Militar e do Vale do Rio dos Sinos integra-

ram o desfile. 

O Colégio Tiradentes de Porto Alegre 

também esteve presente com 262 alunos e 30 

ex-alunos, além da banda de música militar 

formada por alunos. 

Milhares de pessoas prestigiaram o tradi-

cional desfile cívico-militar em homenagem 

aos 182 anos da Revolução Farroupilha, 

que iniciou às 10h da manhã de quarta-feira 

(20), na Avenida Edvaldo Pereira Paiva, em 

Porto Alegre, e durou cerca de  duas    

horas. 

O Comandante-Geral da BM comen-

tou a participação da Brigada Militar no 

desfile. “Mais uma vez a Corporação de-

monstrou capacidade técnica e amor à tra-

dição gaúcha”, destacou. 

Entre as autoridades presentes, o  

vice-governador José Paulo Cairoli, o Co-

mandante Militar do Sul, General Edson 

Leal Pujol, o Chefe do Estado-Maior, coro-

nel Júlio César Rocha Lopes, e demais au-

toridades civis e militares do Estado. 

A solenidade de encerramento da 

Semana Farroupilha, com a extinção da 

Chama Crioula, ocorreu na noite de  quar-

ta-feira (20).  

Em seguida, foi apagada a centelha que 

permaneceu durante a semana no quartel 

do Comando-Geral da Brigada Militar. 

Brigada Militar no Desfile de 20 de Setembro 

AVANTE BM 
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A solenidade alusiva aos 120 

anos do Hospital da Brigada Militar de 

Porto Alegre ocorreu na sexta-feira 

(22), celebrando os serviços prestados 

ao policial militar e sua família. A cen-

tenária banda do Vale do Rio dos Si-

nos e o coral da Fundação Tiago de 

Moraes Gonzaga receberam autorida-

des, funcionários, prestadores de ser-

viços e demais convidados para lem-

brar de quem faz de todos os dias 

uma luta pela vida.  

O complexo Hospitalar da Briga-

da Militar de Porto Alegre dispõe de 

91 leitos em várias especialidades, sete 

leitos para a Unidade de Terapia In-

tensiva, atendimento clínico no Ambu-

latório e Pronto Atendimento médico 

nas 24 horas.  Serviços de diagnósti-

cos são mantidos através de empresas 

terceirizadas e, com esta parceria, é 

possível oferecer serviços especializa-

dos de primeira qualidade. 

O HMBM/PA possui Pronto 

Atendimento 24h, com profissional 

médico qualificado para o atendimen-

to de urgências de saúde. Além disso, 

o Pronto Atendimento conta com a 

conveniência dos serviços de labora-

tório e de diagnóstico por imagem, 

disponíveis dentro do próprio hospi-

tal.  

No ano 2000 foi criada a Farmá-

cia Comunitária com o objetivo de 

disponibilizar, gratuitamente,  medica-

mentos para a comunidade brigadiana. 

A farmácia funciona em regime de 

voluntariado.  

Em 2016, por força de Lei 

Complementar, o HBM passou a 

atender os segurados civis do IPE, 

guardada a prioridade aos policiais 

militares e a seus dependentes.  

O Bloco Cirúrgico foi comple-

tamente reestruturado nos últimos 

anos. Conta, atualmente, com equi-

pamentos de última geração para a 

realização de cirurgias em várias 

especialidades. São quatro salas 

cirúrgicas completamente equipadas 

e sala de recuperação com cinco 

leitos. Além disso, o local conta 

com um corpo de cirurgiões alta-

mente capacitados, podendo reali-

zar procedimentos de pequena, 

média ou alta complexidade.  

A Unidade de Internação  Psi-

quiátrica possui leitos de internação 

para adultos militares e dependen-

tes. O Hospital ainda mantém Ser-

viço de Fisioterapia e Reabilitação 

funcional, Setor de Serviço Social e 

Acidentados em Serviço. Em com-

passo com as novas tecnologias, na 

próxima segunda-feira (25) será  

inaugurado o Centro Clínico que 

propiciará enorme conforto e efici-

ência no atendimento aos pacientes 

através de 24 consultórios, anfitea-

tro, centro cirúrgico ambulatorial e 

serviço de ortopedia. 

De acordo com o Comandante-

Geral da BM, coronel Andreis Silvio 

Dal’Lago, é necessário ressaltar o 

esforço coletivo dos funcionários  

para constante aprimoramento. “Em 

120 anos, o Hospital da Brigada Mili-

tar manteve-se firme apesar das difi-

culdades. O Hospital tem dado a sua 

contribuição ao Estado, através de um 

sistema de saúde construído com       

sangue, suor e muita dedicação dos 

servidores, no entanto, nós queremos 

avançar”, destacou. 

O Diretor do HBM/PA, tenente-

coronel Igor Wolwacz Junior, agrade-

ceu o apoio e o incentivo do Coman-

do da BM na garantia de um atendi-

mento de qualidade a toda a família 

brigadiana. “Hoje também é um dia de 

agradecimento. Agradecimento à Bri-

gada Militar pelo que é, pelo que re-

presenta e por sempre estar presente. 

O hospital da BM de Porto Alegre 

tem o dever de agradecer a estas pes-

soas que tornam possível a realização 

de obras que serão   importantíssimas 

para tantas vidas. Por isso podemos 

afirmar que nosso hospital pode ser 

definido como a soma de concreto, 

aço, ideais e seres humanos”, afirmou. 

 

 Hospital da BM  completa 120 anos e moderniza seu atendimento 
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Brigada Militar festeja os 43 anos do CPC 

O Comando de Policiamento 

Capital (CPC) comemorou os 43 

anos de criação na terça-feira (19), 

no Galpão Crioulo do 4º Regimento 

de Polícia Montada. Presidida pelo 

Comandante do CPC, coronel Jef-

ferson de Barros Jacques, a solenida-

de reuniu o Comando-Geral da Bri-

gada Militar, comandos e órgãos 

vinculados à segurança pública e ex-

comandantes do CPC. Durante café 

da manhã organizado para comemo-

rar a data, foram entregues comen-

das aos homenageados, entre eles o 

Secretário Adjunto da Segurança 

Pública, coronel Everton Oltramari, 

o Chefe da Casa Militar, coronel 

Alexandre Martins de Lima, o Co-

mandante-Geral da BM, coronel 

Andreis Silvio Dal`Lago, o Subco-

mandante, coronel Mario Yukio Ike-

da e o Chefe do Estado-Maior da 

BM, coronel Júlio César Rocha Lo-

pes. 

O CPC atua na preservação da 

ordem pública em prol da sociedade 

realizando o policiamento ostensivo 

nos processos a pé, motorizado e 

em bicicletas através de suas oito 

Unidades Operacionais, compreen-

dendo o 1º, 9º , 11º , 19º , 20º,    e 

21º BPM, 4º RPMon e 1º BOE. Atu-

almente, o CPC está localizado na 

Av. Aparício Borges, 2351, bairro 

Partenon, em Porto Alegre. 

                                                   

Segundo o coronel Jacques, 

estar à frente do CPC é motivo de 

honra e orgulho. “Porém, o orgu-

lho sendo uma virtude que não 

deve ser cultivada para que não 

nos leve à vaidade e corrompa a 

virtude da humildade com que de-

vemos enfrentar os desafios”, dis-

se.  

Ele afirmou que a interação 

político-institucional, os conflitos 

diários de ordem na cidade, as 

questões com a criminalidade, a 

violência, a exclusão, a miséria, 

tudo isso faz parte do contexto da 

gestão. 

O Comandante do CPC tam-

bém lembrou a importância de sua 

equipe no bom resultado alcança-

do. “Para tratar cada um desses 

aspectos é necessário uma equipe 

de assessoramento firme, com pro-

pósito e, principalmente, com dedi-

cação, na qual eu honro essas   

pessoas que estão hoje aqui comigo, 

oficiais e praças do Comando de 

Policiamento da Capital, recebendo 

a cada um dos senhores”, concluiu. 

De acordo com o Comandan-

te-Geral da Brigada Militar, o CPC é 

o mais complexo entre os 16 co-

mandos da BM pois cerca de 70% 

dos delitos de maior complexidade, 

maior gravidade do estado, estão 

concentrados na capital. “A exigên-

cia, o trabalho, a tensão, desde o 

comandante até o policial mais mo-

derno, é diferenciado, é maior, pelas 

contingências que circulam na capi-

tal gaúcha”. O coronel Andreis des-

tacou a dedicação dos integrantes 

do CPC e, individualmente, de cada 

policial militar deste Comando. 

Citando o antigo Comandante-

Geral, coronel RR Jerônimo Braga, 

o coronel Andreis afirmou que a 

Brigada Militar, que completa 180 

anos no próximo mês de novem-

bro, não se destaca apenas por ser 

antiga, mas porque tem valor, tem 

trabalho, tem dedicação de seu  

efetivo.  

"A exigência do Comando 

da Capital, o trabalho, a 

atenção, é diferenciado 

pelas contingências que 

circulam na capital 

gaúcha” 
 

Coronel Andreis Silvio Dal’Lago 

Comando de Policiamento da Capital comemora 43 anos de criação 
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A Brigada Militar promoveu, de segunda (18) a 

quinta-feira (21), na Serra, a primeira edição do Curso 

Internacional de Polícia Comunitária - Sistema Koban 

2017. Coordenado pela Adjuntoria de Polícia Comunitá-

ria da BM, o evento aconteceu nas instalações do 12º 

Batalhão de Polícia Militar, em Caxias do Sul. Durante 

quatro dias, os participantes trocaram experiências em 

policiamento comunitário nacional e internacional. O 

curso conta com a participação de 16 policiais militares 

do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, do 

Mato Grosso e de Tocantins. 

Os instrutores, provenientes da Brigada Militar do 

RS e das polícias militares de Minas Gerais e de São 

Paulo, realizaram visitas técnicas aos programas de poli-

ciamento comunitário da Serra, em bases e em núcleos 

comunitários. Também foram apresentados projetos à 

coordenação do curso, a fim de concorrer a vagas de 

intercâmbio no Japão em 2017, custeados por esse país 

e pelo governo federal. 

De acordo com o responsável pelos cursos, major 

André Marcelo Ribeiro Machado, a iniciativa faz parte 

do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre Brasil 

e Japão. O objetivo é a implantação e difusão da filosofia 

de Polícia Comunitária, sendo que sua descentralização 

busca o prestígio e o protagonismo das unidades mode-

lo de atuação nesse cenário. 

A segunda edição do curso está prevista para mês 

de  outubro, no município de Novo Hamburgo. 

BM sedia cursos de Polícia Comunitária para oficiais das PMs brasileiras 
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Oficiais no Curso Internacional de Polícia Comunitária  

O Comando do Batalhão de Polícia Fazendária 

da Brigada Militar avaliou, na sexta-feira (15), os resul-

tados obtidos por suas unidades, em apoio às ações 

da Receita Estadual nas rodovias e cidades do estado, 

no período 26 de junho a 13 de setembro. Foram 

realizadas sete operações integradas em parceria com 

outros Órgãos do Estado, 478 barreiras e 959 ocor-

rências atendidas. Também foram fiscalizados 12 esta-

belecimentos comerciais; duas propriedades rurais; 

109 veículos de produtos perigosos; 69 transportes 

coletivos; 2.582 veículos de passeio; 14.735 caminhões 

e abordadas 53 motocicletas e 22.065 pessoas. 

A Brigada Militar participa em ações conjuntas 

com a Secretaria da Fazenda, por meio do Batalhão 

Fazendário, desde 1946. Na década de 60, o 9º Bata-

lhão de Polícia Militar criou o primeiro Destacamento 

Fazendário, que em 1997 seria transformado em Gru-

po de Polícia Fazendária. No ano seguinte, por decre-

to, foi criado o Batalhão Fazendário. 

Subordinado ao Comando de Órgãos Especiais 

(COE), o Batalhão é composto por duas companhias 

operacionais e um efetivo administrativo, além do 

Comando e Estado-Maior.  

A unidade atua em postos fiscais, tanto na fron-

teira como em outras regiões do estado, dando apoio 

à fiscalização do trânsito de mercadorias da Secretaria 

da Fazenda, e em ações diversas, como as blitze do 

IPVA. 

Batalhão de Polícia Fazendária avalia resultados de suas operações 

Batalhão de Polícia Fazendária durante fiscalizações  
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A aula inaugural do Curso para Instrutores do 

Uso Diferenciado da Força e da Arma de Fogo 

(CIUFAF) aconteceu na segunda-feira (18), na Acade-

mia de Polícia Militar (APM), com a presença do   

Subcomandante-Geral da Brigada Militar, coronel Ma-

rio Yukio Ikeda.  

A turma é composta por 37 oficiais da BM e a 

formatura está prevista para novembro de 2017. 

Estiveram presentes o Diretor do Departamento 

de Ensino, tenente-coronel Ronaldo Buss e o Coman-

dante da APM, tenente-coronel Armin Hugo Müller 

Neto. 

A Brigada Militar e o Hospital de Clínicas 

de Porto Alegre firmaram parceria para aten-

dimento de militares com 30 a 75 anos que 

apresentem hipertensão arterial, em uso de 

um ou dois medicamentos, e que estejam com 

valores de pressão do sangue acima de 140 ou 

90 mmHg. Os militares serão atendidos gratui-

tamente no Hospital, recebendo orientação 

para medidas não farmacológicas no controle 

de pressão. Uma das exigências é que o militar 

possua telefone celular com acesso à internet. 

Informações e agendamento deverão ser 

solicitadas pelos fones (51)3359-8449 ou  

3359-6362 com Sandra Fuchs. 

Subcomandante da BM participa de aula inaugural na APM 

Parceria entre a Brigada Militar 

e o Hospital de Clínicas 

Comando-Geral recebe convite para a 28ª Festa do Peixe em Tramandaí 

O Subcomandante-Geral da Brigada Militar, coronel Mário 

Yukio Ikeda, recebeu o prefeito de Tramandaí, tenente-coronel 

RR Luiz Carlos Gauto da Silva, na terça-feira (19), no quartel-

general da Corporação. Na audiência, o prefeito entregou o con-

vite para a abertura oficial do 28º Festival Nacional de Peixes e 

Frutos do Mar, que ocorre no próximo dia 24, no Centro de 

Eventos do município. Na mesma data, Tramandaí também estará 

comemorando seu 52º aniversário de emancipação político-

administrativa. 

Página 5 Ano 1 | Edição 19 

Subcomandante ministra aula inaugural na APM 

Subcomandante-Geral da BM recebe convite  
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A revista geral na Cadeia Pública de Porto Alegre (CPPA) 

resultou na apreensão de 21 aparelhos de telefone celular, 58 

chips de celular, 45 gramas de maconha e uma faca artesanal. 

Comandada pelo major André Ferreira Pinheiro, a ação contou 

com 111 policiais militares integrantes da Força Tarefa da CPPA.  

Realizada durante a última quinta-feira (22), a revista ocor-

reu no Pavilhão B, o qual possui uma população carcerária de 

1160 apenados, sendo 352 na 1ª 

galeria; 401 na 2ª e 361 na 3º 

galeria. A operação teve como 

objetivo a busca por materiais 

ilícitos. 

Hoje, a casa prisional encon-

tra-se com 4.788 detentos. 

Revista geral na Cadeia Pública apreende 

celulares, droga e arma 
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Apreensões na CPPA 



  

 

O Comandante-Geral da BM, coronel Andreis 

Silvio Dal’Lago, recebeu, na manhã da quinta-feira 

(21), a visita de cortesia do Cônsul da Espanha em 

Porto Alegre, Francisco de Asis Benítez Salas.   

        O Consulado em Porto Alegre é o órgão espa-

nhol que tem a responsabilidade de fazer as avaliações 

de solicitações de cidadania espanhola para os estados 

de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

Setenta alunos-soldado da Escola de Formação e 

Especialização de Soldados da BM/Porto Alegre, se re-

vezaram, entre os dias 1º e 13 de setembro, para uma 

ação voluntária e solidária de doação de sangue. A 

ação, em prol do Hospital da Brigada Militar de Porto 

Alegre, teve o objetivo de repor e abastecer o estoque 

de sangue daquele Hospital. 

Cônsul da Espanha em POA é recebido pelo Comandante-Geral da BM 

Alunos-soldado doam sangue em ação 

solidária 

Comandante-Geral da BM recebe presidente do IPE 

O Presidente do Instituto de Previdência do Estado 

(IPE), Otomar Vivian, foi recebido,  na quinta-feira (21), pelo 

Comandante-Geral da Brigada Militar, coronel Andreis Silvio 

Dal`Lago. No encontro, Otomar Vivian parabenizou a BM 

pelos projetos na área da saúde. 

Criado em 1931, atualmente o Instituto concentra-se 

na gestão da saúde e previdência do servidor público. Desde 

2005 é, oficialmente, o gestor do Regime Próprio de Previ-

dência Social, responsável pelo pagamento de                  

aposentadorias e pensões dos servidores estaduais. O IPE-

Saúde atua junto a uma rede de médicos, hospitais e  clínicas 

credenciados. 
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Comandante recebe cônsul da Espanha 

Presidente do IPE visita Comandante-Geral 

Aniversários 

O Comando-Geral da Brigada Militar parabeniza o 

16º Batalhão de Polícia Militar e o 17º Batalhão de Polí-

cia Militar pelos valorosos serviços prestados à comu-

nidade gaúcha na passagem de mais um aniversário. 
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Alunos-soldado doam sangue  
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Comando-Geral 
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Telefones: 
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silveira@bm.rs.gov.br 

 

Juliana de Brites 

Estagiária e Projeto Gráfico 

E-mail: juliana-

brites@bm.rs.gov.br 
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Comunicação Social da BM-

PM5 

3288-2930 

E-mail: embm-

pm5@bm.rs.gov.br 

CPC: Adolescente apreendido por 

porte ilegal de armas e tráfico de 

drogas 

A Brigada Militar apreendeu um adoles-

cente por porte ilegal de armas e tráfico 

de drogas no Beco dos Tabajaras, Morro 

Embratel, durante patrulhamento. O ado-

lescente portava dois  revólveres argenti-

nos calibre 38; 23  munições para diver-

sos calibres;  uma balança de precisão; 

cerca de dois quilos de drogas, entre 

maconha,  cocaína e crack, além de quan-

tia em dinheiro. 

CPC: Quatro homens presos por 

roubo a veículo e sequestro 

Quatro homens foram presos, na segun-

da-feira (18), por roubo a veículo e se-

questro em Porto Alegre.  Os indivíduos 

foram presos em flagrante, durante abor-

dagem ao veículo, e a vítima salva. Os 

suspeitos foram encaminhados à 2ª Dele-

gacia de Polícia de Pronto Atendimento e 

o veículo recolhido. 

CABM: Um preso e redes sem proce-

dência  

O Batalhão Ambiental  da Brigada Militar 

de Montenegro prendeu um homem e 

apreendeu mais de 700 metros de redes 

sem procedência. A fiscalização ocorreu na 

quinta-feira (21), nas cidades de Montene-

gro e Triunfo, quando foram fiscalizados 

10 acampamentos. Mais de 150 peixes 

apreendidos foram devolvidos ao mar. 

CRPO Serra: BM prende trio com 

mais de 14 quilos de maconha em 

Caxias do Sul 

 Policiais militares de Caxias do Sul pren-

deram duas mulheres e um homem por 

tráfico de entorpecentes na segunda-feira 

(18). Foram apreendidos mais de 14 quilos 

de maconha e uma balança de precisão. 

O trio foi encaminhado à Delegacia de 

Polícia de Pronto Atendimento para regis-

tro do flagrante. 

                         

 

Ocorrências em destaque 
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