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Bicicletas reforçam policiamento ostensivo e                             

aproximam comunidade 

      Buscando atender diferentes necessidades relativas à segurança pública, 

a Brigada Militar tem ampliado o uso de bicicletas no policiamento ostensi-

vo.                                                                                                                           Pág 3 

Patrulhamento nas rodovias é 

realizado pelo CRBM 

Banda de Música da BM tem    

novos integrantes 

Dentre as atividades,  em sua missão 

de garantir a segurança das rodovias esta-

tuais, está a escolta, serviço realizado   

pelos Batedores Motociclistas. 

                                                 Pág 4     

        A Brigada Militar formou cinco 

policiais militares na 1ª Edição do Cur-

so Básico de Música (CBMus) na quin-

ta-feira (1). 

                                                        Pág 2 

Próximos eventos: 

 

-  15 de fevereiro    

aniversário do 2º BPM 

- 22 a 25 de fevereiro 

17ª Copa ABAMF       

em Cidreira  
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Banda de Música da BM tem novos integrantes 

 

Página 2 

     A Brigada Militar formou 

cinco policiais militares na 1ª 

Edição do Curso Básico de Mú-

sica (CBMus) na quinta-feira 

(1), em solenidade realizada no 

auditório do Comando-Geral 

da Corporação, no centro de 

Porto Alegre. O curso, promo-

vido pelo Departamento de En-

sino da Brigada Militar, teve a 

supervisão da Escola de Espe-

cialização de Soldados de Porto 

Alegre e com 300 horas-aula, o 

curso teve início em 22 de    

novembro e formou instru-

mentistas que poderão ser dis-

tribuídos pelas bandas de mú-

sica da BM de Porto Alegre, 

Novo Hamburgo, Pelotas e 

Santa Maria. 

  O regente da Centenária Ban-

da de Música da Ajudância-

Geral da BM, tenente Zonir 

Pereira Menezes, agradeceu ao 

Comando pelo apoio para a 

realização da 1ª edição do   cur-

so, possibilitando o fortaleci-

mento da corporação  através 

de sua banda. “São tantas     

coisas que precisamos enalte-

cer sobre as bandas da Brigada 

Militar que adjetivos não são    

capazes de descrever a grandi-

osidade de sua existência e a 

abnegação de seus integran-

tes”, afirmou. 

   A importância institucional 

das bandas de música da     

Corporação foi destacada pelo  

chefe de gabinete 

do  Co mando-

Geral, tenente-

coronel Marcus 

Vinícius Gonçalves 

Oliveira. “Ficamos 

felizes em ver   

nossa banda reno-

vada e revitalizada 

com o ingresso de    

novos integrantes, 

sabendo do devido  valor que 

elas têm para a Brigada Mili-

tar”, declarou. 
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“ São tantas as coisas 

que precisamos           

enaltecer sobre as     

bandas da Brigada   

Militar que adjetivos 

não são capazes de   

descrever” 

1º Ten Zonir Pereira Menezes 

Regente da Banda de Música 
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Bicicletas reforçam policiamento ostensivo e           

aproximam comunidade 

   Buscando atender diferentes 

necessidades relativas à segu-

rança pública, a Brigada Mili-

tar tem ampliado o uso de bi-

cicletas no policiamento os-

tensivo. Em Xangri-lá, Capão 

da Canoa, Capão Novo, Arroio 

Teixeira e Curumim, nos últi-

mos dois anos, a modalidade 

tem sido utilizada, com suces-

so, na Operação Golfinho. No 

Litoral Norte, de acordo com 

o comandante da 1ª Compa-

nhia, capitão Juliano Giboski, 

os policiais militares, devida-

mente equipados, atuam em 

duplas ou até em trios, geral-

mente durante o dia, podendo 

serem empregados à noite em 

algum evento específico. Tal 

policiamento segue um rotei-

ro pré-definido, como paradas 

ostensivas e patrulhamento. 

    Um dos pontos benéficos 

do uso da bicicleta é a aproxi-

mação com a comunidade, 

pois a Instituição consegue 

manter as características do 

policiamento a pé, preventivo 

e comunitário, porém com 

mais agilidade.  

    Além de gerar maior sensa-

ção de segurança, o capitão 

ainda destaca que “é uma for-

ma de policiamento simpática 

que aproxima os policiais da 

sociedade, desde idosos até 

crianças, mantendo uma rela-

ção de cordialidade. “Tanto é 

assim, que a própria comuni-

dade nos incentiva, auxilian-

do na manutenção das bicicle-

tas”, disse. 

   Outro fator positivo é em 

relação à agilidade e à área de 

atuação. “Se eu empregasse 

uma dupla a pé para 

o policiamento na 

orla de Capão da 

Canoa, provavel-

mente esses milita-

res iriam cobrir cer-

ca de dois quartei-

rões. Com a dupla 

de bicicletas, é pos-

sível ampliar essa área em, no 

mínimo, dez quarteirões”, afir-

mou o capitão. 

Funcionamento 

     Cada base dispõe de duas bi-

cicletas utilizadas para o deslo-

camento dos policias militares 

nas visitas comerciais e residen-

ciais, dentro do raio de atuação 

da base, que é de cerca de três 

quilômetros a partir do ponto de 

estacionamento. 

    De acordo com a capitã Ana 

Maria Hermes, coordenadora 

das BMC, é importante salientar 

que as bases acolhem todas as 

necessidades dos usuários do 

seu raio de atuação, mesmo que 

não seja de competência da BM. 

“Neste caso, o cidadão é orienta-

do e devidamente encaminhado 

a outros órgãos, conforme cada 

caso,” destacou a oficial.  

Nas BMC também são realiza-

dos registros de ocorrências e 

termos circunstanciados, além 

de visitas, palestras, eventos, 

orientações e reuniões, sempre 

em busca do objetivo principal 

da filosofia de policiamento co-

munitário, que é a aproximação 

com a comunidade. 
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Dentre as atividades reali-

zadas pelo Comando Rodoviá-

rio da Brigada Militar, em sua 

missão de garantir a segurança 

das rodovias estatuais, está a 

escolta, serviço realizado pelos 

Batedores Motociclistas do 

CRBM. 

Para integrar esse grupo, 

após indicações feitas pelos 

órgãos de segurança, os bate-

dores frequentam um curso 

com mais de 300 horas-aulas, 

em cerca de 35 dias de instru-

ções. 

A formação, uma iniciati-

va da Brigada Militar, fica a 

cargo dos próprios brigadianos 

do CRBM que já possuem o 

brevê de Batedor Motociclista, 

uma vez que as aulas teóricas e 

Patrulhamento nas rodovias é realizado pelo Comando 

Rodoviário da BM 

práticas são ministradas por 

esses militares. 

Já participaram do curso, 

que teve sua 6ª edição em 

2017, integrantes da Polícia 

Rodoviária Federal (PRF), da 

Polícia Militar de Santa Catari-

na, da Policia de Missiones – 

Argentina, Guardas Munici-

pais e a Empresa Pública de 

Transporte e Circulação 

(EPTC). 

Essa procura de outras 

instituições representa 

muito, quando se pensa 

em integração entre as 

instituições de segurança, 

com ganhos significativos 

para a sociedade.  

Os batedores motoci-

clistas realizam o patru-

lhamento nas rodovias Esta-

duais e durante a 48º Opera-

ção Golfinho atuam em todo o 

Litoral e também na Operação 

Avante, trabalho realizado pe-

la BM o ano todo. 

Além do policiamento nas 

estradas, os policiais militares 

do CRBM realizam escoltas de 

dignitários, autoridades e per-

sonalidades, mas sempre bus-

cando garantir a segurança no 

tráfego para todas as pessoas. 
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Comando Rodoviário da BM traça estratégias para aumentar 

segurança nas rodovias 

Página 5 

      A reunião de planejamento 

estratégico da Operação Avan-

te do Comando Rodoviário da 

Brigada Militar (CRBM) reali-

zada na quarta-feira (7), na 

sede da unidade, em Porto  

Alegre, teve a finalidade de 

avaliar a atividade operacional 

desenvolvida nas ações da  

Operação Avante. Na ocasião, 

também foram traçadas novas 

estratégias para me-

lhorias na segurança 

das rodovias estadu-

ais do RS. 

    Durante o encon-

tro, foi apresentado 

o novo sistema de 

gerenciamento de 

dados operacionais 

do CRBM que visa o 

levantamento e a análise de 

dados estatísticos sobre o trân-

sito das rodovias estaduais, 

considerando as peculiaridades 

de cada região e evidenciando 

os seus pontos críticos, para 

maior eficiência na adoção de 

ações corretivas. 

   Segundo o comandante do 

CRBM, coronel Nelson Alexan-

dre de Moura Menuzzi, que 

presidiu a reunião, a Operação 

AVANTE acontece em todo o 

Estado com o objetivo de pro-

mover o enfrentamento à cri-

minalidade por meio de ações 

preventivas qualificadas e re-

pressivas imediatas, visando à 

redução dos índices de crimina-

lidade. “As ações da Operação 

Avante são baseadas na    meto-

dologia de Gestão por Resulta-

dos, de Análise Criminal e de 

Análise de Inteligência”,  afir-

mou o coronel Menuzzi. 

    Participaram do encontro os 

comandantes dos 1º, 2º e 3º 

Batalhões Rodoviários, com 

sede em Passo Fundo, Cachoei-

ra do Sul e Bento Gonçalves, 

respectivamente. 
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Ação combate ilícitos na região de fronteira 

Uma barreira de fiscalização de trânsito realizada no 

KM 01 da Rodovia ERS-699, no município do Chuí, resul-

tou na confecção de 18 autos de infração de trânsito, sen-

do que 13 foram para condutores uruguaios e ainda seis 

veículos removidos ao depósito. No total foram fiscaliza-

dos 69 veículos, abordadas 127 pessoas e realizados 34 

testes de etilômetro. O objetivo foi combater ilícitos na 

região de fronteira com o Uruguai. 

A ação ocorreu na quarta-feira (7) e contou com a 

participação do Exército, através do 6° Grupo de Artilha-

ria de Campanha (GAC), com apoio de Policiais Rodoviá-

rios do 2°Batalhão Rodoviário da Brigada Militar 

(CRBM )e 2ª Seção do 2°BRBM.  
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O Escritório de Gerencia-

mento de Projetos (EGP)   

avançou no trabalho de forta-

lecer a cultura da gestão orga-

nizacional através da melhori-

a dos processos e do gerencia-

mento de projetos. Atualmen-

te, o planejamento encontra-

se em fase final de aprimora-

mento do “Sistema Avante”. 

De acordo com o chefe do 

EGP, tenente-coronel Luis 

Fernando Linch, serão intro-

duzidas iniciativas que torna-

rão o sistema ainda mais    

dinâmico e capaz de aprofun-

dar a análise do fenômeno 

criminal, da identificação das 

prioridades operacionais, do 

planejamento e da implemen-

tação de iniciativas de impac-

to que perpassarão pelos    

níveis estratégico, tático e  

operacional da Corporação. 

“Estamos trabalhando para 

aprimorar o mapeamento   

Escritório de Gerenciamento de Projetos avança na melhoria 

da gestão do Sistema Avante 

georreferenciado das ocorrên-

cias por dia da  semana e faixa 

horária, bem como a possibili-

dade de se montar painéis di-

nâmicos cruzando as variáveis 

disponíveis nos bancos de da-

dos”, destacou. 

Destaca-se, ainda, o trei-

namento e monitoria do Siste-

ma Avante que o EGP vem  

realizando. 

 “Participamos de reuni-

ões ministrando instruções em 

11 dos 16 Comandos Regionais 

até o momento”, lembrou o 

tenente-coronel Linch. 

Também estão sendo rea-

lizados encontros em diversas 

Unidades Operacionais da Ca-

pital, Região Metropolitana, 

Vale do Rio dos Sinos e Vale 

do Caí, contribuindo assim 

para a sedimentação da meto-

dologia do Gerenciamento  

pelas Diretrizes (GPD) do Pro-

grama Avante. 

Os procedimentos de in-

clusão do Comando Rodoviário 

(CRBM) e do Comando Ambi-

ental (CABM) no sistema de 

gerenciamento pelas diretrizes 

e na governança do Programa 

Avante encontram-se em fase 

final. 

 

 

 

 

Instrução  sobre Sistema Avante  no CPC 

Reunião como o Comando Rodoviário  
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Conselho Nacional dos Comandantes-Gerais parabeniza BM  
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      O Conselho Nacional dos   

Comandantes-Gerais das Polí-

cias Militares e Corpos de 

Bombeiro Militares (CNCG) 

publicou nota em seu site para-

benizando a Brigada Militar 

(BM) pelo trabalho desenvolvi-

do durante o julgamento      

ocorrido na se-

de do Tribunal 

Regional Fede-

ral da 4ªRegião 

(TRF4), no dia 

24 de janeiro 

deste ano, em 

Porto Alegre.  

    Na ocasião, o 

planejamento e 

as ações inte-

gradas imple-

mentadas pelo Comando-Geral 

da Corporação garantiram o 

êxito da Operação no entorno 

do TRF4.  

 O que é CNCG PM/CBM? 

   O CNCG é um colegiado com-

posto por todos os Comandan-

tes-Gerais de Polícias Militares 

e Corpos de Bombeiros Milita-

res dos Estados e do Distrito 

Federal. Instituído em 12 de 

fevereiro 1993 tem como mis-

são o fortalecimento e a articu-

lação dos Sistemas de Seguran-

ça Pública, Defesa  Social e   

Defesa Civil, atuando em rede 

de cooperação com as Institui-

ções Militares Estaduais do 

Brasil, consolidando a eficiên-

cia dos serviços e a promoção 

da cidadania. 

     Seu atual presidente é o co-

mandante da Polícia Militar do 

Distrito Federal, coronel Mar-

cos Antônio Nunes de Oliveira. 

 

Proerd orienta gurizada no litoral gaúcho 

     As Bases Móveis Comunitá-

rias (BMC) que atuam na Ope-

ração Golfinho nos Litorais 

Norte e Sul do estado vêm de-

senvolvendo diversas ativida-

des voltadas ao entretenimen-

to infantil, em especial, ações 

do Proed-Praia.  A iniciativa, 

que tem como protagonistas, 

além das crianças da comuni-

dade provenientes de escolas 

públicas e particulares e que 

se encontram no Litoral, os 

próprios instrutores do Pro-

grama, conta com distribuição 

de cartilhas explicativas e bo-

nés. 

No contato com as crianças os 

instrutores abordam temas 

afetos à cidadania e cultura da 

não violência e resistência às 

drogas. 

    Segundo o Chefe da PM3, 

tenente-coronel Marcus Vini-

cius Dutra, as ações feitas jun-

to às comunidades locais e ve-

ranistas proporcionam uma 

interação permanente entre 

estes e a Brigada Militar. “A 

Corporação objetiva, cada vez 

mais, fortalecer sua relevância 

perante o povo gaúcho, em 

especial as famílias que se en-

contram em nossas praias, 

fazendo com que os laços de 

confiança e respeito sejam  

perenes e que possam fomen-

tar aos nossos jovens ações de  

cidadania, uma cultura de paz 

e um preparo qualificado na  

resistência às drogas, destacou 

o tenente-coronel Dutra. 

Coronel Andreis em coletiva no TRF4 
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2º RPMon completa 105 anos 

Página 8 

      A Brigada Militar comemo-

rou mais um ano de uma de 

suas Unidades mais antigas. O 

2º Regimento de Polícia Mon-

tada (2º RPMon), de Livra-

mento, completou 105 anos no 

domingo (4). 

     Após a instalação provisória 

de um contingente oriundo de 

Santa Maria no ano de 1910, o 

então Comandante-Geral da 

Brigada Militar, Cel. Cypriano 

da Costa Ferreira, propôs a 

criação, em sua terra natal, de 

um Regimento de Cavalaria 

para vigiar a área de Frontei-

ra. Assim, em 4 de fevereiro de 

1913, o presidente Antônio 

Augusto Borges de Medeiros 

autorizou a criação do 2 º Re-

gimento de Cavalaria, concre-

tizando de forma efetiva a pre-

sença da Instituição em Santa-

na do Livramento. 

    Com o passar dos 

anos, o 2º Regimento 

teve como sede a  

antiga sede do então 

Clube Pinheiro Ma-

chado e  a Estância 

Velha da Tradição, 

que na atualidade 

abriga o CTG Estân-

cia Velha da Tradi-

ção. Sua atual locali-

zação, junto ao CRPO Frontei-

ra Oeste, foi inaugurada em 15 

de outubro de 1921 e ocupada 

em 27 de março de 1922, por 

determinação do governo do 

Estado. 

     O Regimento abrange as   

ações nos municípios de Santa-

na do Livramento, Rosário do 

Sul, Alegrete, São Gabriel, Ma-

noel Viana, Santa Margarida e 

Vila Nova do Sul, tendo em seu 

comando o tenente-coronel  

Adilomar Jacson Silva. De    

acordo com ele, é um orgulho 

estar à frente desta Unidade tão 

importante da Brigada Militar. 

“É uma Unidade  possuidora de  

história brilhante de fatos que 

auxiliam a construir a    credibi-

lidade que a Instituição tem 

junto ao Rio Grande do Sul. 

Sou gestor de um efetivo que 

vence as dificuldades com pro-

fissionalismo e eficiência”,    

declarou. 
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Policiais salvam vida de bebê de 15 dias em Caxias do Sul 

Policiais do 12° Batalhão 

de Polícia Militar (12° BPM) 

de Caxias do Sul ajudaram a 

salvar a vida de um bebê de 

apenas 15 dias na manhã da 

quarta-feira (7). 

Por volta das 6h15min, 

um casal foi até o quartel da 

BM pedindo socorro, porque 

a filha deles estava com as 

vias respiratórias obstruídas 

por ter se afogado com vômi-

to. Imediatamente, a 2º Sar-

gento Daniele iniciou os pri-

meiros socorros através da 

Manobra de Heimlich, en-

quanto o Soldado Emerson, 

que se preparava para assumir 

o serviço, percebendo gravida-

de da situação, entrou no carro 

da família e, dando continui-

dade ao procedimento iniciado 

pela Sargento, deslocou até o 

Hospital Pompéia. 

Lá, a bebê foi reanimada 

pela equipe médica. A criança 

passa bem e ficou em observa-

ção no pronto-socorro. 

 

Manobra de Heimlich 

É o melhor método pré-

hospitalar de desobstrução das 

vias aéreas superiores por cor-

po estranho. Essa manobra foi 

descrita pela primeira vez pelo 

médico estadunidense Henry 

Heimlich, em 1974. O método 

induz uma tosse artificial, que 

deve expelir o objeto da tra-

queia da vítima. 
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Ocorrências em destaque 
CRPO Serra: Forte ação dos órgãos de segurança pública garante o sucesso do 

cerco a criminosos que atacaram carro-forte em Bento Gonçalves 

       A Brigada Militar de Três 

Passos agiu rápido e, em pou-

co tempo, resolveu uma situa-

ção que estava trazendo inqui-

etação à cidade. Na terça-feira 

(6) prendeu dois suspeitos de 

quatro roubos a estabeleci-

mentos comerciais ocorridos 

na cidade desde o final de ja-

neiro. Um dos homens se    

encontrava em prisão domici-

liar e possuía vasto histórico 

de crimes contra o patrimônio, 

realizados em várias cidades 

da região. 

BM  Números . Fonte: MCOp. Relatório de Produtividade I Dados até 07 de fevereiro 2018*  

Tabela :  Assessoria de Imprensa do Comando-Geral.  
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    Na segunda-feira (5), a BM 

prendeu dois indivíduos, um 

deles foragido do sistema pri-

sional de Ijuí desde 2014 por 

diversos crimes contra o patri-

mônio. Dessa força tarefa poli-

cial ainda resultou a prisão de 

três foragidos e recuperados 

uma motocicleta e um veículo 

que haviam sido furtados/

roubados na região. No mes-

mo período também foi preso 

um dos suspeitos mais procu-

rados por crimes de arromba-

mento em residências na cida-

de de Três Passos. 

    Nos últimos dias, com esforço 

máximo do efetivo e apoio do 

Serviço de Inteligência, a BM 

atendeu 22 ocorrências de fur-

tos em residências e conseguiu 

prender os suspeitos de autoria 

dos crimes. 

     Mais de 80 policiais da Bri-

gada Militar (BM), da Polícia 

Civil (PC) e da Polícia Rodoviá-

ria Federal (PRF) de pelo menos 

sete cidades da região (Bento 

Gonçalves, Garibaldi, Veranó-

polis, Carlos Barbosa, Caxias, 

Monte Belo do Sul, Santa Tere-

za) foram empregados no cerco 

e na captura do grupo que ata-

cou um carro-forte na terça-

feira (6), na BR-470, em Bento 

Gonçalves. As equipes locais 

ganharam o reforço de três heli-

cópteros da BM, PC e PRF e 

mais policiais do Grupo de   

Ações Táticas Especiais (Gate) 

da BM e do Deic de Porto Ale-

gre, assim como cães farejado-

res do 12º Batalhão da Polícia 

Militar, com sede em Ca-

xias. As forças policiais 

que continuam atuando 

na região contam, tam-

bém, com o reforço do 

Batalhão de Operações 

Especiais (BOE) de POA. 

    Até o momento, três ho-

mens foram presos e dois fu-

giram. A estimativa é que o 

bando seja integrado por oito 

assaltantes.  

 

CRPO/FN: 7º BPM é destaque na resolução de ocorrências na cidade 

Produtividade da BM 03/02  a  07/02 01/01 a 07/02 
PRISÕES EM FLAGRANTE 817 5.944 

TERMOS CIRCUNSTANCIADOS 700 4.203 

PRISÕES DE FORAGIDOS 123 950 

TOTAL DE PRISÕES 1.640 11.097 

DROGAS APREENDIDAS 15,644kg 265,258kg 

ARMAS APREENDIDAS 60 522 

VEÍCULOS RECUPERADOS 198 2.620 
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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: imprensa-

comandante@bm.rs.gov.br 

 

Rafael Silva 

Fotógrafo 

E-mail: rafael-

silveira@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: 

Geral 

/comandogeraldabm 

@brigadamilitar_ 

/BrigadaMilitarRS 

    O soldado José Rodrigo Vie-

gas Gomes foi homenageado, na 

segunda-feira (5), por integran-

tes da Brigada Militar, Polícia 

Civil e Guarda Municipal de São 

Leopoldo. Após um minuto de 

silêncio, as sirenes das viaturas 

foram acionadas. Eles circula-

Policiais homenageiam soldado alvejado               

ram pelas ruas 1º de Março 

e Independência, no Centro 

da cidade. A homenagem 

ao Sd Viegas ocorreu às 11h, 

no mesmo momento em 

que ele era sepultado no 

Memorial Pelotas Cemité-

rio Parque, em Capão do 

Leão. 

    O soldado, que estava há 

nove anos na Corporação, 

era lotado no 25° Batalhão 

de Polícia Militar (BPM) de 

São Leopoldo e foi morto 

no sábado (3) na cidade de 

São Leopoldo, no Vale do 

Sinos. Natural de Pelotas, o 

Sd Viegas, 33 anos, faria aniver-

sário no próximo dia 13 de feve-

reiro. Ele deixa a mulher e três 

filhos, dois adolescentes gêmeos, 

de 13 anos, e uma menina de 

quatro anos. 
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Com as sirenes das viaturas 

acionadas, carreata passou 

por ruas do Centro da cida-

de do Vale do Sinos. 

Cel Andreis Silvio Dal’Lago    

Comandante-Geral da BM 

 

Cel Mário Yukio Ikeda 

Subcomandante-Geral 

 

Cel Júlio César Rocha Lopes 

Chefe do Estado-Maior 

 

 

 

Comando da Brigada Militar 

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/

