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Brasil e Argentina integram polícias em operação
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realizam parto em

01 de novembro de 2017
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Uma operação
simultânea na fronteira do Brasil e Argentina, nas regiões da
Fronteira Noroeste e
Missões, se encerrou
no domingo (29/10).
A finalidade foi coibir
delitos de qualquer
natureza e, em especial, os transfronteiriços, a fim de promover a segurança da comunidade regional. A operação conjunta entre as forças de Segurança
Pública Brasil/Argentina foi lançada no sábado
(28/10), na cidade de Porto Mauá. A ação contou com a participação de policiais brasileiros e
argentinos.
A Polícia de Misiones atuou com três unidades regionais e um efetivo de mais de 250
homens, nas localidades de Oberá, Alba Posse,
Aristóbulo del Valle, El Soberbio, San Pedro, San
Vicente e outros municípios limítrofes, em zonas urbanas, suburbanas e rurais.
Os argentinos detiveram 10 veículos e 35
motos, apreenderam 22 carteiras de habilitação
e lavraram 29 atos de infração. A Brigada
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Fotos: Divulgação BM

Alunos do CTBM Ijuí
recebem premiação em 5
olimpíadas

Operação integrada Brasil/Argentina

Militar, utilizando
processos motorizado, embarcado e
aéreo, fez patrulhas
e abordagens na
região e na linha de
fronteira. Foram
ainda executadas
patrulhas
volantes e fiscalização em
portos clandestinos
às margens do Rio
Uruguai, no final de semana.
Na região do Comando Regional de
Policiamento Ostensivo (CRPO) da Fronteira
Noroeste, a Brigada Militar empregou efetivo
de 28 PMs. Foram abordadas e identificadas
155 pessoas, 95 veículos, 23 portos clandestinos. A operação ocorreu em 12 pontos de
barreiras.
Entre os policiais que atuaram na operação, 18 são formandos do Curso de Patrulhamento de Fronteira, desenvolvido no 4º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira
(BPAF), do dias 23 a 27 de outubro, no município de Santa Rosa. Também participaram
policiais militares da Região das Missões. O
Comando Regional de Policiamento Ostensivo
(CRPO) das Missões, com um efetivo de 10
PMs, abordou e identificou 55 pessoas, fiscalizou 23 veículos, atuando seis e mais duas
motocicletas.
De acordo com o comandante-geral da
Brigada Militar, coronel Andreis Silvio
Dal’Lago, a operação simultânea, representa a
união das forças de segurança de ambos os
países. “É um marco do trabalho que ocorre
com frequência pelos integrantes das forças
policiais. Esta prática coloca em ação todos os
recursos humanos e materiais disponíveis
pelas corporações”, afirmou.
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Curso de Polícia Ostensiva de Fronteira encerrou na sexta, 27
Fronteira, aplicando o conhecimento adquirido e interagindo
com as forças locais e com a
comunidade.
No final, ocorreu a formatura
com a palestra do Comissário
Inspector Luis Roberto Escumbarti, Jefe Division Policía Montada de
Posadas, da Policia de Misiones,
Argentina, abordando a prevenção
e o controle do abigeato na área
de fronteira. A formatura também
teve a presença de autoridades
militares e civis.
Após a formatura, os policiais
foram empregados na “Operação
Simultânea”, com a participação da
Brigada Militar e da Policía de
Misiones, Argentina, nas áreas dos
comando regionais Fronteira Noroeste e Missões, lançada no sábado (28), na cidade de Porto Mauá.

Fotos: Divulgação BM

O Curso de Polícia Ostensiva
de Fronteira, realizado no 4º
Batalhão de Policiamento em
Áreas de Fronteira (BPAF), no
município de Santa Rosa, foi
encerrado na sexta-feira (27/10).
Promovido pelo Departamento
de Ensino da Brigada Militar, o
curso contou com a participação
de 20 policiais militares de unidades de fronteira da Brigada Militar e cinco da Policía de Misiones, Argentina.
Iniciado na segunda-feira (23),
com aspectos teóricos e práticos
relacionados à fronteira, a capacitação tratou de temas como a
legislação especial pertinente, as
características dos delitos transfronteiriços e a sua repercussão,
bem como a forma de prevenção
e de repressão. Os policiais realizaram exercício na área de

Delitos transfronteiriços são temas de
curso

Aniversários
CRPO/VRS promove evento de prevenção à câncer de mama
O Comando Regional de Polícia Ostensiva (CRPO) do Vale do Rio do Sinos proporcionou uma tarde
diferente para brigadianas e convidadas das forças de segurança, na sexta-feira (27), na sede da Sociedade
Ginástica, no bairro Rio Branco, em Novo Hamburgo. A iniciativa, batizada de “Heroínas também se cuidam – juntas somos mais fortes” teve a participação de todas brigadianas do Vale do Rio do Sinos e convidadas da Polícia Civil e Guarda Municipal.
O motivo foi o evento “Outubro Rosa” que teve palestras da psicóloga Michele Saldanha, da seção Biopsicossocial da Brigada Militar, do coronel da RR, Eduardo Othonelli Pithan, da Comandante Nádia e de
representante da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Novo Hamburgo. Além das palestras, as participantes puderam usufruir de oficinas de beleza, exposição de acessórios, vestuário e perfumaria, sorteios
de brindes e um coffee-break integrando todas as mulheres presentes.

Fotos: Comunicação social CRPO/VRS

Prevenção ao câncer de mama é tema de debate no VRS
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Projeto inovador será implantado em Bento Gonçalves
tecnológica num projeto inédito no
estado, voltado à segurança pública
e que possivelmente se espalhe por
outros municípios.

polícia, permitido que os módulos
inteligentes façam o reconhecimento de placas de veículos e pessoas
através das imagens captadas.

Com investimento inicial de
aproximadamente R$
250.000,00 um sistema de
monitoramento e cercamento eletrônico de última geração está sendo
implantado no município,
com previsão de funcionamento efetivo em 30 dias.

Entre as diversas funções, o
sistema armazena a imagem e emite
o alerta quando o veículo estiver
em situação irregular como furto e
roubo. O sistema permite, também,
o armazenamento de faces, e até
mesmo o cadastramento de pessoas, com emissão de alerta, caso elas
entrem na área de cercamento
eletrônico. A tecnologia propicia
que a Brigada Militar seja imediatamente avisada sobre a localização
de criminosos cadastrados.

Foto: Divulgação/BM

Uma parceria entre a Brigada
Militar e o Conselho Comunitário
Pró-Segurança Pública – CONSEPRO de Bento Gonçalves deve
marcar o início de uma nova era

Projeto inovador na área de segurança

Os equipamentos, softwares e câmeras adquiridas
serão conectados a
bancos de dados da

Brigada Militar lança edital com 4,1 mil vagas
formulário eletrônico de inscrição.
A taxa é de R$ 80.

As inscrições estão abertas e
se
estendem até 20 de novembro, no site da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e
Ciências (Fundatec). O candidato
precisa se cadastrar e preencher o

Exames de capacitação
O exame intelectual acontece
em 17 de dezembro, seguido pelo
exame de saúde, de capacitação
física e exame psicológico. Com a
aprovação nas quatro fases seletivas, o candidato
será incluído na
BM, na graduação de Soldado
de 1ª Classe.
Após a formalização da inclusão, o candidato
será matriculado no Curso
Básico de Formação Policial
M i l i t a r
(CBFPM),
na
condição
de
Militar Estadual.
Fotos: Divulgação

Os candidatos devem ter
Carteira Nacional
de
Habilitação
classificada
no
mínimo na categoria "B", estar em
dia com as
obrigações eleitorais, ter bons antecedentes e Sindicância da Vida
Pregressa.
O
concurso também

reserva 16% das vagas a pessoas
negras ou pardas,
mediante assinatura de termo de autodeclaração.

Foto: Sd Rafael Silva/GCG

A Brigada Militar lançou, na
segunda-feira (30/10), o edital do
concurso público que oferece 4,1
mil vagas de nível médio para o
cargo de militar no Rio Grande do
Sul. Publicado no Diário Oficial do
Estado, o processo destinado a
pessoas entre 18 e 25 anos, com
ensino médio completo, é uma nova medida do governo do Estado
para ampliar o
combate à criminalidade.

Mais de 4 mil vagas oferecidas
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Inscrições para a Rústica 180 anos da BM encerram dia 6
As inscrições para Rústica 180 anos da Brigada
Militar, promovida pelo 3º Batalhão de Policiamento de
Áreas de Fronteira (BPAF), na região sul, município de
Arroio Grande, encerram na próxima segunda-feira
(6). O evento acontece no próximo dia 15 de novembro, a partir das 9h, em frente à praça central. O
percurso será de 5km na categoria adulta, em ruas do
centro da cidade, e 2 km na categoria infantil, apenas
na rua Dr. Monteiro.
A Rústica é destinada a adultos e crianças, sendo
o valor para adultos de R$ 25,00 e 1kg de alimento não
perecível (opcional) e, para crianças, apenas um quilo
de alimento não perecível. A categoria adulta receberá
um kit com camiseta do evento, uma garrafa dobrável e
numeração com chip. Já a infantil (de 12 a 15 anos),
apenas uma camiseta.

do 3º BPAF, major Michel Ribeiro da Rosa, a premiação é uma medalha de participação a todos os competidores que completarem a prova em 60 min depois da
largada. “Também serão oferecidos troféu aos três
primeiros colocados nos dois quadros gerais (civis e
agentes de segurança ou militares) e medalhas nas categorias única infantil e adulto.
As inscrições podem ser realizadas nas lojas
Quero-Quero (rua. Dr. Monteiro, nº 147) ou pelo site:
https://goo.gl/6RzbES

Durante toda a manhã, das 8h às 13h, haverá apresentação da Banda de Música do CRPO SUL, Canil
do 4º BPM, brinquedos infláveis, bumerangues, corte
de cabelo gratuito, roda de chimarrão, além de atividades em prevenção à saúde, organizadas pelo Lions Club
local, exposições do Rotary Club e agricultura
familiar. De acordo com o Comandante da 2ª Companhia

Equipe do 1º Batalhão é campeã em competição de tiro no Exército

Foto: Divulgação

Uma equipe do 1º Batalhão de Polícia Militar, o “Batalhão
de Ferro”, sagrou-se campeã, nas modalidades militar e individual, durante competição de tiro realizada no 3º Batalhão de
Comunicações do Exército Brasileiro, no sábado (28). O evento
contou com mais de 30 equipes participantes e uma média de 90
competidores, entre militares, civis, atiradores, inclusive estrangeiros.

Equipe campeã de tiro

Os campeões, representantes do 1º BPM, são. Sd Gilmar
Antônio Marcon Dalenogare, Sd Wagner Balbueno Araujo e Sd
Juliano Farias Martins.

PMs de Canoas realizam parto em viatura

Prontamente a guarnição prestou apoio, conduzindo-a até o hospital.
Durante o trajeto, os policiais tiveram que parar a viatura já que a criança
estava nascendo. Os policiais militares tiveram que realizar o parto no
interior da viatura.
Posteriormente, mãe e criança foram levadas até o Hospital da Ulbra e
passam bem.

Fotos: Sd Rafael Silva / GCG
Foto: Arquivo/Divulgação BM

Policiais Militares do 15ºBPM estavam em patrulhamento de rotina no
Bairro Rio Branco, em Canoas, no sábado (28), quando se depararam com
uma gestante solicitando ajuda, pois estava prestes a entrar em trabalho de
parto.
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Alunos do CTBM Ijuí recebem premiação em olimpíada acadêmica em Brasília
bronze enquanto o aluno Robson Persson recebeu
medalha de ouro na OBG e na OBCT, representando a
instituição de ensino na competição internacional. A
equipe recebeu o troféu de prata pelo desempenho
conjunto na 1ª OBCT, obtido pela soma das notas
individuais dos integrantes do grupo.
Foto: Sd Rafael Silva/GCG
Foto: Clic JM/Ijuí

Uma equipe do Colégio Tiradentes da Brigada
Militar de Ijuí alcançou destaque na 3ª Olimpíada Brasileira de Geografia (OBG) e na 1ª Olimpíada Brasileira
de Ciências da Terra, no último final de semana, em
Brasília-DF. Os alunos Carlos Oleiniczak, Lucas Scherer
e Robson Persson, do segundo ano do Ensino Médio,
se sobressaíram na realização das provas finais das
olimpíadas nos dias 21 e 22 de outubro.
Segundo o major João Volnei Guerra Spagnol, que
liderou a equipe, os alunos representaram o Estado
junto com outra equipe do Colégio Marista de Porto
Alegre. “Isso foi possível depois da equipe ter chegado
em 1º lugar na fase estadual, que ocorreu online”,
afirmou. Na fase nacional, a avaliação ocorreu presencialmente e de forma individual, onde cada componente
respondeu questões objetivas de geografia geral e de
cartografia.
O aluno Lucas Scherer recebeu medalha de

Alunos do CTBM/Ijui são destaque em olimpíadas

Planejamento Estratégico da Brigada Militar 2018/2022
seu ambiente atual e futuro”, declarou.
Participaram da reunião, o Diretor do
Departamento Administrativo, coronel José Henrique
Botelho, o Chefe de Gabinete, tenente-coronel Marcus
Vinícius Gonçalves Oliveira, o Chefe do Escritório de
Gerenciamento de Projetos, tenente-coronel Luis
Fernando Linch, entre outros.
Foto: Sd Rafael Silva/GCG

O Comandante-Geral da Brigada Militar, coronel
Andreis Silvio Dal`Lago, coordenou a reunião de construção do processo de Planejamento Estratégico da
Brigada Militar 2018/2022, na terça-feira(10/10). Pelo
trabalho, a Instituição está revisitando sua estratégia e
avançando na cultura de gestão por resultados e na
consolidação de um gerenciamento organizacional,
estruturado através de projetos e processos estratégicos
De acordo com o coronel Andreis, o processo vai
permitir a disseminação de boas práticas entre os
Órgãos da Instituição, ao mesmo tempo em que se
amplia a valorização e o reconhecimento profissional
dos Policiais Militares. “É um processo no qual a
Brigada Militar se mobiliza para construir o seu futuro,
através de um comportamento proativo, considerando

Planejamento 2018/2022

Alunos entregam convite de formatura

Formatura será no próximo dia 14 de novembro

Fotos: Sd Rafael Silva / GCG

O Curso, que prepara policiais militares para a
promoção a sargentos, teve início em 17 de abril passado, com 84 alunos, com alunos e contou com 1200
horas-aula.

O Diretor interino do Departamento de Ensino
da BM, tenente-coronel Ronaldo Buss, acompanhou a
audiência.
Foto: Sd Rafael Silva/GCG

O Comandante-Geral da Brigada Militar, coronel
Andreis Sílvio Dal'Lago, recebeu o convite para a formatura do Curso Superior de Tecnologia Auxiliar de
Polícia Militar, na quarta-feira (01/11). O major Artur
Marques de Barcellos, comandante da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos (EsFAS) da BM, e
dois alunos, representando a comissão de formatura,
entregaram uma lembrança ao coronel Andreis. A solenidade está prevista para o dia 14/11, às 17h30h, no
Estádio da Guarnição de Santa Maria.
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Museu da Brigada Militar comemora 32 anos
O Museu da Brigada Militar comemorou 32 de
criação com um almoço realizado no salão de festas do
quartel-general da Corporação, na quarta-feira (01/11).
Participaram da homenagem o Comandante-Geral,
coronel Andreis Silvio Dal`Lago, o Subcomandante,
coronel Mario Yukio Ikeda, e o Chefe-do Estado Maior
da BM, integrantes da Associação dos Amigos do
Museu, o Diretor do Interino do Departamento de
Ensino, tenente-coronel Ronaldo Buss, o diretor do
Museu e o major Marco Antonio Dos Santos Amaral.
Idealizado pelo então tenente Hélio Moro Mariante, o Museu da Brigada Militar foi instalado no Quartel
do Comando-Geral, no início da década de 1950, porém teve uma duração efêmera, em decorrência da
falta de profissionais que pudessem desenvolver um
trabalho técnico com o seu acervo. Assim, as peças
foram entregues ao Museu Júlio de Castilhos, com a
condição de serem devolvidas quando da criação oficial
do Museu. Finalmente, em 14 de outubro de 1985, foi
criado o Museu da BM, instalado no antigo prédio da
Linha de Tiro, construído em 1910. Atualmente, está
localizado na Rua dos Andradas, 498, no centro histórico da capital.
O coronel Andreis saudou os antigos comandantes da Corporação presentes, agradecendo o apoio que
vem sendo dado não só ao Museu, mas em outras frentes. “Meu agradecimento pessoal, também, por ter sido
aluno, discípulo de vocês, fico muito honrado e agradecido por estarem aqui neste momento em que estamos
conduzindo a BM. Meu agradecimento pela energia,
pelo convívio, pela inteligência, contribuição e a memória dos senhores. Este é o momento de estarmos o
mais unido possível, pois quem cuida da Brigada somos
nós, os brigadianos”.
O Comandante ainda agradeceu aos colaboradores do Museu que atuam cuidando do passado da

Instituição . “Eu digo, sem dúvida nenhuma, que se nós
não cuidarmos do nosso passado com muito carinho,
teremos dificuldade no nosso futuro. E quando falo em
passado, lembro sempre da grande frase e grandes ensinamentos do coronel Jeronimo Braga. Ele dizia que a
nossa Brigada não tem valores por ser antiga, mas é
antiga porque têm valores. E esses valores são o que
nos dão fôlego para o futuro, aquela cultura e aqueles
valores que a cada ano nós aperfeiçoamos, mas que
tem origem lá em 1837, quando foi criada a nosso querida Brigada Militar”, destacou.
Segundo o coronel Andreis, é preciso avançar,
procurar formas de deixar registrado o cotidiano vivido
na Instituição. “Se nós não tivermos esse cuidado, daqui
a 10, 20 anos ninguém vai saber o que passou pelo Museu, o que aconteceu na Corporação. Com a ajuda dos
senhores, gostaríamos de uma caminhada para seguir
adiante, ampliando o que se pode fazer também na área
cultural, com parcerias, com maior orçamento, para
melhorar o que nós temos e estabelecer uma rotina,
um grupo de memória”.
Segundo o Comandante, este é o nosso desafio
de todos. “E contem com o apoio incondicional do
Comando para avançarmos nesse sentido. O Museu é
importante e vocês são importantes na construção da
história da Corporação. Quero agradecer a cada um
dos colaboradores que cuidam daquilo que é sagrado
para nós, a nossa memória e nossos valores”, alertou.
O Museu da Brigada Militar conta com acervo
composto por mais de cinco mil peças, incluindo um
canhão utilizado na Revolução Federalista (1893) e uma
motocicleta Harley-Davidson(1970). Destaque para
armamentos, espadas, mobiliário, fardamentos, medalhas e condecorações, troféus esportivos, material de
campanha, equipamento de policiamento ostensivo,
cavalaria e de bombeiros, entre outras peças.

Fotos: Sd Rafael Silva / GCG
Fotos: Sd Rafael Silva/GCG

Manequins com uniformes históricos

Comando da BM, servidores e amigos do Museu em confraternização
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Ocorrências em destaque
CRPO/Litoral: BM apreende mais de
50 bananas de dinamite
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os Distritos de Cadeinha e Juá, interior do
município de São Francisco de Paula, no
domingo (29). Os suspeitos estavam em
dois veículos Monzas. No porta-malas de
um dos carros estava um terneiro de
aproximadamente 150 quilos carneado que
acabara de ser abatido.

Ao avistar a viatura, os suspeitos
jogaram uma espingarda pela janela do
automóvel. Ao serem abordados, os
policiais encontraram uma carabina calibre
A Brigada Militar efetuou a apreensão 22, com numeração raspada, municiada
de 56 bananas de dinamite em uma
com quatro cartuchos.
residência, em Tramandaí, na noite do
Os seis indivíduos presos em flagrante
domingo (29), no bairro dos Presidentes
(antigo Agual). No local também foi encon- por abigeato foram conduzidos ao presídio
trada grande quantidade de drogas: 68 de Canela.
pinos de cocaína; 247 porções de maconha; 109 pedras de crack, sendo que uma
delas se destacava pelo peso de 59 gramas; CRBM: Prisão por porte ilegal de
arma de fogo
e uma bucha de cocaína com 36 gramas.
Ainda foram apreendidas uma pistola
calibre 9mm com 13 munições, duas munições de arma calibre 38 e uma munição
calibre 12, além de aproximadamente 100
metros de cordel detonante e 18 espoletas
para emulsão explosiva.
CRPO/Serra: BM prende quadrilha
de abigeatários
O Pelotão Rodoviário de Farroupilha
prendeu cinco pessoas, três homens e duas
mulheres, no sábado (28), na ERS 122 km
64, em Caxias do Sul. Após abordagem,
pelo Pelotão de Motos, a um veículo GM
VECTRA, placas de Caxias do Sul, foi
constatado que no interior do mesmo
A Brigada Militar realizou a prisão de seis
encontravam-se os cinco suspeitos com
indivíduos por abigeato (furtos envolvendo
dois revólveres calibre 38.
animais do campo), em uma fazenda entre

Acompanhe mais notícias da Brigada Militar
nas Redes Sociais:
/comandogeraldabm
@brigadamilitar_

BM Números . Fonte: MCOp. Relatório de Produtividade I Dados até 25 de outubro*
Tabela : Assessoria de Imprensa do Comando-Geral.

