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Brigada Militar recebe 118 novas viaturas 

                A Brigada Militar (BM) conta com 118 novas viaturas para o polici-

amento ostensivo e patrulha ambiental destinadas a diversos municípios.                                                                                                                                            

                                                                                                                                   

Bases Móveis Comunitárias 

iniciam atuação na orla gaúchas  

Comando Ambiental realiza ação em 

rios e lagoas do Litoral Norte 

   Os policiais militares que irão atuar 

nas Bases Móveis Comunitárias  no lito-

ral gaúcho receberam instruções de  

nivelamento operacional. 

                                                         

     O Batalhão Ambiental da Brigada 

Militar de Capão da Canoa realizou  

ação de combate à pesca ilegal na ma-

nhã de sexta-feira (29). 

                                      

Próximos eventos: 

-  03 de janeiro de 

2018, lançamento  da 

Operação Avante   

Visibilidade em Porto 

Alegre 
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Brigada Militar recebe 118 novas viaturas 

Página 2 

     A Brigada Militar conta com 118 novas viatu-

ras para o policiamento ostensivo e patrulha 

ambiental destinadas a diversos municípios.  A 

entrega foi realizada pelo Governador José Ivo 

Sartori, pelo secretário da Segurança Pública, 

Cezar Schirmer e pelo Comandante-Geral da 

Corporação, coronel Andreis Silvio Dal`Lago,  

na terça-feira (26), em Porto Alegre. 

     Essa é a primeira frota a ser repassada para a 

Corporação. Em fevereiro, outros 120 veículos 

serão entregues, totalizando um investimento 

de R$ 25 milhões. São R$ 14,4 milhões aporta-

dos pelo governo do Estado e R$ 10,6 milhões 

oriundos do Programa de Apoio ao Investimen-

to dos Estados e Distrito Federal (Proinveste). 

    Ao todo, 30 municípios serão beneficiados no 

primeiro lote. Somadas, essas cidades têm 5,1 

milhões de habitantes - o que representa apro-

ximadamente 45% da população do Rio Grande 

do Sul. A distribuição das viaturas obedeceu a 

critérios técnicos, priorizando os municípios 

com mais de 35 mil habitantes nas regiões com 

maiores índices de criminalidade (eixo Porto 

Alegre, Região Metropolitana, Vale dos Sinos e 

Serra), cidades turísticas e municípios dos lito-

rais Norte e Sul. 

   O Comandante-Geral da BM lembrou que as 

viaturas representam um investimento qualifi-

cado, que busca atender a todas as necessida-

des do policiamento ostensivo. 

“Nunca tivemos, em nossa frota, 

carros com essa tecnologia embar-

cada. São viaturas potentes, que 

darão mais efetividade no combate 

à criminalidade”, assegurou o coro-

nel Andreis. 

    No mesmo dia, foram destinadas 

47 viaturas para o Comando de Po-

liciamento da Capital que passaram 

a reforçar o policiamento em Porto 

Alegre e foram recebidas para o Co-

mandante do CPC, coronel Jeffer-

son de Barros Jacques. O ato sim-

bólico de entrega dos veículos para o CPC ocor-

reu na tarde de terça-feira (26),  no Largo Glê-

nio Peres, no Centro Histórico da Capital.  As 

42 Toyota Corolla e as cinco camionetas Mitsu-

bishi L 200 Triton fazem parte da primeira  

leva de viaturas a ser repassada para a Corpo-

ração. 

CPM 

    A entrega das 18 novas viaturas ao Comando 

de Policiamento Metropolitano  (CPM) foi rea-

lizada na manhã da quarta-feira (27), em Gra-

vataí. O Comandante interino do CPM, tenente

-coronel Vanderlei Mayer Padilha, recebeu as 

novas viaturas que foram distribuídas nas uni-

dades da Brigada Militar de Gravataí, Alvora-

da, Viamão, Cachoeirinha, Esteio e Sapucaia 

do Sul. 
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CRPO VRS 

    O Comandante de Policiamento do Vale do 

Rio dos Sinos, coronel Álvaro de Medeiros,  re-

cebeu 16 novas viaturas, ainda na quarta-feira 

(27), em Novo Hamburgo. As viaturas estão 

completamente equipadas para o policiamento 

ostensivo e serão destinadas para utilização em 

ações de visibilidade, patrulhamento e atendi-

mento 190. 

 

CRPO Serra 

     O policiamento ostensivo e o patrulhamento 

ambiental de municípios da Serra receberam o 

reforço, também na quarta-feira (27), de mais 

15 viaturas. Serão sete para Caxias do Sul, duas 

para Bento Gonçalves, duas para Farroupilha, 

duas para Vacaria, uma para Gramado e outra 

viatura para Canela. 

 

CRPO Litoral 

     O Litoral Norte conta agora com um reforço 

de sete viaturas para intensificar a segurança 

na região. A entrega dos veículos, recebida pelo 

Comandante do Policiamento Ostensivo do 

Litoral, coronel Ricardo Fraga Cardoso, ocor-

reu na quinta-feira (28), em Capão da Canoa. 

Os veículos passam a auxiliar a patrulha dos 

municípios de Capão da Canoa, Torres, Tra-

mandaí, Osório e Santo Antônio da Patrulha. 

 

 

CRPO Sul 

     A Zona Sul do Estado encerrou, na quinta-

feira (28), o roteiro de repasse das novas viatu-

ras que compõem o primeiro lote adquirido 

pelo Governo para a Brigada Militar (BM). Ao 

todo, oito veículos foram entregues ao Coman-

do  Regional de Policiamento Ostensivo do Sul,  

cinco para Pelotas e três para Rio Grande.       

O Chefe do Estado-Maior do CRPO Sul, tenen-

te-coronel Roberto Ortiz Pereira, recebeu as     

viaturas. 
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PMs das Bases Móveis Comunitárias recebem treinamento  

para atuar na 48º Operação Golfinho 

Página 4 

       Os policiais militares que irão atuar nas 

Bases Móveis Comunitárias no litoral gaúcho 

receberam instruções de nivelamento operaci-

onal na sexta-feira (29), na sede do Comando 

Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral 

(CRPO/Litoral), em Osório. O efetivo recebeu 

instrução sobre Doutrina de Policiamento Co-

munitário, Escrituração Técnica (específica de 

BMC), além de prática de tiro policial. 

    As bases estarão localizadas, preferencial-

mente, na beira mar, como ponto de referência 

às comunidades e veranistas de Capão da Canoa, 

Cidreira, Torres, Tramandaí e Cassino. 

 Além de orientações aos turistas, encaminha-

mentos e informações, os policiais das Bases 

Móveis Comunitárias prestarão os mesmos ser-

viços dos demais empregados no policiamento 

ostensivo, como atendimento de ocorrências nas 

proximidades de seus locais de instalação e re-

gistro de ocorrência. 

   As atividades iniciam no sábado (30), sob a 

coordenação da capitã Ana Maria Hermes. 
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Comando Ambiental realiza ação em rios e lagoas do Litoral Norte 

Página 5 

     O Batalhão Ambiental da Brigada Militar de 

Capão da Canoa realizou ação de combate à 

pesca ilegal na manhã de sexta-feira (29). Os 

policiais militares percorreram trechos da La-

goa dos Quadros e do Rio Cornélios, no Litoral 

Norte, com o objetivo de coibir a pesca, proibi-

da no período de proteção à reprodução das 

espécies de peixes, que se estende até o fim de 

janeiro. 

   De acordo com o Comandante da 2ª Compa-

nhia do 1º Batalhão Ambiental, capitão João 

César Verde Selva, neste período os policiais 

militares reforçam ações nas lagoas de Itapeva, 

Passo, Malvas, Quadros, Ramalhete, Casamen-

to, entre outras, além dos rios Tramandaí,   

Cornélios e Maquiné. O oficial também desta-

cou a função preventiva dessas ações. “Os poli-

ciais orientam os indivíduos sobre as condutas 

e os equipamentos permitidos e os proibidos, 

especialmente no período do defeso”, esclare-

ceu. 

F
o

to
s:

 S
g

t 
É

v
er

to
n

 U
b

a
l/

P
M

5
 

      Em Osório, a PATRAM realizou uma Opera-

ção contra pesca predatória, na manhã da sexta

-feira (29), nas cidades de Tramandaí e Imbé. 

Foram abordados vários pescadores no rio Tra-

mandaí que não possuíam carteira de autoriza-

ção de pesca. Com os pescadores  foram apre-

endidas sete varas de pesca com carretilhas. 

     A guarnição também fiscalizou  vários pe-

quenos portos mas nenhum barco atracado foi 

encontrado.  Os policiais ainda elaboraram um 

Termo Circunstanciado para dois pescadores 

que estavam com dois bagres capturados e que 

também não tinham licença de pesca. 

Em atendimento de denuncia na Barragem do 

Arroio Duro, a PATRAM Camaquã prendeu três 

indivíduos por pesca irregular,  portando duas 

tarrafas e uma rede de pesca malha  40 mm. 
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A Brigada Militar vai realizar a Operação 

“Boas-Vindas”, durante o feriado de Ano Novo, 

em diversos pontos do Litoral gaúcho. Com   

ações preventivas e de fiscalização, a iniciativa 

visa garantir a segurança de moradores e turis-

tas durante as festividades. 

Segundo o Subcomandante do 2º Batalhão 

de Policiamento em Áreas Turísticas (2ºBPAT), 

major Tiago Carvalho Almeida, os policiais mili-

tares vão atuar nas principais rodoviárias do 

Litoral Norte, coibindo crimes como tráfico de 

drogas, transporte de armas e com abordagens 

para possível localização de indivíduos foragidos 

do sistema penal. Também busca reprimir fur-

tos em locais de grande circulação de turistas 

como praças, parques e orlas. 

Para reforçar o policiamento ostensivo,       

Operação “Boas-Vindas” reforça a segurança no Litoral 

durante o feriado 

a Corporação conta com o apoio do efetivo 

destinado à 48ª Operação Golfinho e dos    

alunos-soldados da Escola de Formação de 

Osório. Conforme o major Almeida, além das    

viaturas, a Operação “Boas Vindas” são utiliza-

das motocicletas, bicicletas e policiamento 

montado. 

Desde o início da manhã de sexta-feira 

(29) estão sendo realizadas barreiras móveis 

para fiscalização de trânsito nos principais  

acessos às praias e balneários. “Também va-

mos intensificar a fiscalização e ações da Bala-

da Segura. Os veranistas devem respeitar a 

legislação de trânsito nas rodovias e praias, 

para evitar acidentes e mortes, aproveitando 

as   comemorações de Ano Novo”, destacou. 

F
o

to
s:

 S
d

 J
a

n
a

ín
a

 Z
el

in
sk

i 
/P

M
5

 



 
Página 7 

O Comandante-Geral da Brigada Militar, 

coronel Andreis Silvio Dal'Lago, prestigiou a 

posse da nova gestão do Instituição Beneficente 

Coronel Massot (IBCM). A solenidade, presidida 

pelo Diretor-Presidente do IBCM, tenente RR 

Daniel Lopes dos Santos, ocorreu na noite de 

quarta-feira (27), na sede da Associação dos 

Sargentos Subtenentes e Tenentes da BM 

(ASSTBM), no bairro Partenon, em Porto Ale-

gre. 

Presentes no ato, o presidente da ASSTBM, 

tenente RR Aparício Costa Santellano, o presi-

dente da ABAMF, Leonel Lucas; a vereadora de 

Porto Alegre, Comandante Nádia Gerharde o   

ex-prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, en-

tre outros. 

O coronel Andreis destacou o trabalho rea-

lizado pela IBCM, afirmando que a BM tem 

muito carinho com quem cuida dos cuidadores. 

“Neste ano, em especial, temos o sistema de sa-

úde como um dos eixos prioritários da nossa 

gestão. Investimos forte no Hospital da Brigada 

Militar. Só em 2017 foram R$ 9 milhões em me-

lhorias como, por exemplo, a ampliação do cen-

tro clínico.  

    Conseguimos aprovar o PM Temporário de 

Empossado Conselho Fiscal/Deliberativo do IBCM  gestão 

2018/2021 

Saúde que vai trazer grande economia para a 

Corporação. Tivemos o ingresso de 25 capitães 

do quadro de Oficiais Especialistas  em Saúde 

e, em breve, o nosso HBM será modelo de hos-

pital no Estado.  Também queremos ampliar 

os serviços oferecidos no interior. Por isso 

saudamos a IBCM, que em 2018 completa 90 

anos, com muito trabalho e empreendedoris-

mo,  para que ela siga forte e  complementar 

ao sistema de saúde existente na Corporação”, 

enfatizou o coronel Andreis. 

 

Histórico 

Criado em 18 de setembro de 1928, por 

iniciativa do então Comandante-Geral, coro-

nel Claudino Nunes Pereira, o IBCM tinha co-

mo objetivo centralizar as Caixas de Auxílios 

existentes na Corporação. 

Atualmente, possui  20.000 associados e 

mais de 70.000 beneficiários. A Instituição 

mantém convênios com aproximadamente 

900 profissionais em serviços de saúde. O 

quadro associativo é constituído de Policiais 

Militares e servidores públicos estaduais e 

municipais. 
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VRS: Mais de 40 quilos de maconha apreendidos 

Assessoria de Imprensa 

do Comando-Geral 

Rua dos Andradas, 522 

Centro Histórico - Porto 

Alegre/RS 

Telefones: 

51 3288-2767 / 51 3288-

2723 

 

Clélia Admar 

Assessora de Imprensa 

Celular: 51 98501-6549 

E-mail: clelia-

admar@bm.rs.gov.br 

 

Rafael Silva 

Fotógrafo 

E-mail: rafael-

silveira@bm.rs.gov.br 

 

Juliana de Brites 

Estagiária e Projeto 

Gráfico 

E-mail: juliana-

brites@bm.rs.gov.br 

 

Revisão 

Comunicação Social da 

BM-PM5 

3288-2930 

E-mail:                                

pm5-imprensa@bm.rs.gov.br 

Acompanhe  mais notícias 

da BM nas Redes Sociais 

nos links: 

Ocorrências em destaque 

       Dois homens foram presos por porte 

ilegal de arma de fogo e receptação, um de-

les com diversos antecedentes criminais,  na 

quarta-feira (27), no município de Viamão.  

O veículo no qual se encontravam estava em 

ocorrência de roubo e com placa clonada. 

Com eles foram apreendidos uma pistola 

calibre 9 mm com 19 munições, dois celula-

res, diversos documentos de identidade e 

habilitação, além de quantia e dinheiro. 

CPM: Dois  presos por porte ilegal de arma de fogo 

CRBM: Prisão por  veículo roubado   
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/comandogeraldabm 

@brigadamilitar_ 

/BrigadaMilitarRS 

BM  Números . Fonte: MCOp. Relatório de Produtividade I Dados até 27 de          

dezembro* I Tabela :    Assessoria de Imprensa do Comando -Geral.  

A Brigada Militar prendeu um homem e 

apreendeu dois adolescentes por tráfico de dro-

gas em Novo Hamburgo, na quinta-feira (28). 

Com eles, foram apreendidos 40 quilos de maco-

nha, duas balanças de precisão, 30 munições ca-

libre 9mm intactas, três cartuchos calibre 38 e 

dois celulares. 

 

O Batalhão Rodoviário da Brigada 

Militar de Osório prendeu um homem em 

flagrante por roubo de veículo na terça-

feira (26), durante abordagem na ERS-

030. O veículo havia sido roubado na ter-

ça-feira (19), em Porto Alegre. 
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http://facebook.com/comandandogeraldabm
https://twitter.com/brigadamilitar_
https://www.facebook.com/comandogeraldabm/
https://twitter.com/brigadamilitar_
http://facebook.com/comandandogeraldabm
https://www.facebook.com/BrigadaMilitarRS/

