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Coronel Andreis participa de reunião de 

comandantes-gerais em São Paulo 

   O comandante-geral da Brigada Militar, coronel Andreis Silvio 

Dal`Lago,   participou do VII Seminário de Segurança da Feira Interna-

cional de Segurança Pública e Corporativa (LAAD Security 2018). 

                                                                                                                          Pág 2           

      O soldado Robson Alves é o pri-

meiro servidor da Brigada Militar a 

realizar o Curso de Operador de Aero-

nave Remotamente Pilotada (RPAS). 

                                                       Pág 5                                                                          

Próximos eventos: 

18/04 

Passagem de comando 

do 2ºRPMon e 9ºBPM 

21/04   

Formatura de Boina do 

Colégio Tiradentes de 

Passo de Fundo 
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    18°BPM inicia mais uma fase 

da Operação Avante, na quinta-

feira (12), em Viamão.       

                                                 Pág 7 
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Brigadiano realiza curso de 

operador de drone na Bahia  

Viamão deflagra nova fase da 

Operação Avante 



 Página 2 

    O comandante-geral da Bri-

gada Militar, coronel Andreis 

Silvio Dal`Lago,   participou do 

VII Seminário de Segurança da 

Feira Internacional de Seguran-

ça Pública e Corporativa (LAAD 

Security 2018), que ocorreu  

entre os dias 10 e 11 de abril , na 

cidade de São Paulo. O objetivo 

do evento foi debater a tecnolo-

gia e integração em ações de 

Segurança Pública. Além do 

seminário, a LAAD sediou a 

reunião ordinária do Conselho 

Nacional de Comandantes-

Gerais das Polícias Militares e 

Corpos de Bombeiros Militares 

(CNCG-PM/CBM). 

   Na quarta-feira (11), o Co-

mandante da Polícia Militar do 

Rio Grande do Sul foi  um dos 

convidados a participar do    

painel integrado pelos Coman-

dantes-Gerais de Polícia Militar 

que ocorreu durante o encon-

tro.  Além do coronel   Andreis, 

que falou sobre  “Gestão da   

Polícia Ostensiva e seus Desafi-

os”, participaram o presidente 

do CNCG, comandante-geral da 

Polícia Militar do DF, coronel 

Marco Antônio Nunes de Oli-

veira e os comandantes  de 

Amazonas (AM), Distrito Fe-

deral (DF), Rio Grande do 

Norte (RN), Rio de Janeiro 

(RJ) e São Paulo (SP). Cada 

comandante apresentou o tra-

balho desenvolvido no seu 

estado, seguido 

de um debate. 

      A i n d a  n a 

quarta-feira, os 

diretores de    

Departamentos 

da Secretaria Na-

cional de   Segu-

rança Pública 

(SENASP) apresentaram proje-

tos desenvolvidos pela entida-

de. 

   Na terça-feira (10) , o minis-

tro da Segurança Pública,     

Raul Jungmann, reuniu-se 

com os Comandantes Gerais 

das Polícias Militares e Corpo 

de Bombeiros Militares do Bra-

sil para tratar de assuntos es-

tratégicos para a Segurança 

Pública dos estados e do País. 

Os Comandantes entregaram 

ao ministro Jungmann a "Carta 

de São Paulo”, apresentando os 

anseios do colegiado, dos quais 

se destacam o Ciclo Completo 

de Polícia e o Termo Circuns-

tanciado de Ocorrências elabo-

rado pelas Polícias Militares. O 

Ministro reafirmou e reforçou 

apoio às Polícias Militares do 

Brasil. 

    Segundo o coronel Andreis, 

no final do encontro, ficou   

acertado a realização da  2ª 

edição da Operação Tiradentes 

em data a ser divulgada . “As 

Polícias Militares e Corpo de 

Bombeiros Militares estarão na 

rua executando esta operação, 

em nível nacional, visando o 

combate à criminalidade e à 

violência”, afirmou. 

Coronel Andreis participa de reunião de comandantes-gerais  
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“As Polícias Militares e 

Corpo de Bombeiros Mili-

tares estarão na rua execu-

tando esta operação, em 

nível nacional, visando o 

combate à criminalidade e 

à violência” 

Cel  Andreis Silvio Dal’Lago    

Comandante-Geral da BM 

 



 

BM promove encontro de comandantes de unidades operacionais 
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      A Brigada Mili-

tar (BM), dando 

continuidade ao 

processo de gover-

nança do Progra-

ma Avante da BM, 

realizou o 1º En-

contro de Coman-

dantes de Unida-

des Operacionais 

do ano de 2018. O 

evento foi realiza-

do no auditório da 

Universidade do 

Vale do Taquari 

(Univates), na ci-

dade de Lajeado. 

 O encontro contou com uma pa-

lestra sobre Gestão por Resulta-

dos, proferida pelo diretor de Pla-

nejamento do Grupo Makena, 

Eduardo Baltar Bernasiuk; que 

falou sobre a gestão por resulta-

dos. 

     Também foram debatidos  te-

mas com o  objetivo de  inspirar 

os Gestores da BM a melhorar os 

resultados em relação às metas 

estabelecidas.   

     Sob a coordenação do chefe do 

Estado-Maior da Brigada Militar, 

coronel Júlio César Rocha, foi 

feita a avaliação do projeto de 

redução dos índices de criminali-

dade do Programa Avante 2017. 

Na ocasião, o premio destaque 

foi  entregue às unidades operaci-

onais que obtiveram os melhores 

resultados na redução dos grupos 

criminais priorizados pela Briga-

da Militar: 1º BPM, 2º BPM, 7º 

RPMon, 11º BPM, 12º BPM e 19º 

BPM. O objetivo da premiação é 

valorizar os Batalhões que atingi-

ram os melhores resultados no 

ano de 2017. Esta é a segunda  

edição do Prêmio Destaque, 

a  primeira ocorreu em 2016. 

 

   Segundo o coronel Rocha, o  en-

contro foi excelente face aos deba-

tes promovidos e o engajamento 

de todos, além de proporcionar a 

troca de experiências e das boas 

práticas, ampliando os laços entre 

os participantes. Esse foi nosso 

melhor ano de Prêmio   Destaque, 

já que 52% dos Batalhões reduzi-

ram seus índices, o que demonstra 

o amadurecimento de todos no 

Programa Avante, destacou. 

    De acordo com o comandante-

geral, coronel Andreis Silvio 

Dal’Lago, a Brigada Militar possui 

um programa de Gestão Instituci-

nal com alta efetividade. “Este 

resultado é fruto de um trabalho 

com método e comprometimento 

de todos”, lembrou o coronel. 
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“Este resultado é fruto 

de um trabalho com  

método e comprometi-

mento de todos” 

Cel  Andreis Silvio Dal’Lago    

Comandante-Geral da BM 

 

        52% dos Batalhões reduziram os índices de criminalidade  

 



 

Representantes da BM na posse dos novos secretários do RS 
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      O subcomandante-geral da 

Brigada Militar (BM), coronel 

Mario Yukio Ikeda, o chefe do 

Estado-Maior, coronel Júlio 

César Rocha Lopes, e o 
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506 novos soldados nas ruas protegendo a população 

     Os soldados que se formaram na Brigada Militar na 

semana passada já estão na ativa nos municípios com 

maiores indicadores de criminalidade. Após 30 dias de 

estágio inicial, os soldados serão realocados em outras 

cidades. 

Cachoeirinha Viamão 

Canoas 

Porto Alegre 

comandante do Policiamento 

da Capital (CPC), coronel 

Jefferson de Barros Jacques, 

prestigiaram a posse dos novos 

secretários de governo durante 

o 5° Seminário de Governo 

promovido na quarta-feira (11). 

O evento ocorreu na Sala de 

Música da Ospa, no Centro 

Administrativo Fernando 

Ferrari (CAFF) com o tema “O 

futuro já começou”. 

      Além do seminário foram  

apresentados os resultados das 

políticas públicas executadas 

nos últimos três anos de 

governo, foram destacadas 

ferramentas de transparência e 

de comunicação como o site 

“Não Me Trova”. 
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Brigadiano realiza curso de operador de drone na Bahia  
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      O soldado Robson Alves é 

o primeiro servidor da Brigada 

Militar a realizar o Curso de 

Operador de Aeronave Remo-

tamente Pilotada (RPAS), or-

ganizado pela Polícia Militar 

da Bahia (PMBA), entre os 

dias 8 e 13 de abril.   O solda-

do Robson, que atua junto à 

Comunicação Social da BM, 

concluiu a segunda etapa da 

qualificação realizada em ou-

tro Estado da federação. RPAS 

é uma sigla em inglês que sig-

nifica Sistema de Aeronave 

Remotamente Pilotada, tam-

bém conhecido como drone. 

    Considerado referência na-

cional na qualificação de ope-

radores de RPAS, o curso pro-

movido pela PMBA capacitou, 

de forma teórica e prática, pro-

fissionais de segurança pública 

da Bahia, de outros Estados e 

das Forças Armadas. O curso, 

com 120 horas-aula em forma-

to EAD semipresencial, dividi-

das entre a fase inicial à distân-

cia e a fase presencial final, ha-

bilita legalmente os novos ope-

radores a utilizar o aparato tec-

nológico nas missões que lhe 

forem demandadas junto às 

respectivas Instituições. 

      A qualificação técnica é 

obrigatória para operadores de 

aeronaves não tripuladas com 

peso de decolagem superior a 

250 gramas e máximo de 25 

quilos e que não seja utilizado 

além da linha visual ou acima 

de 400 pés (120 metros) acima 

do nível do solo. 

   O soldado Robson Alves, re-

lata que, durante o período em 

que permaneceu  na Bahia,  

realizou visita à torre de con-

trole de voos de Salvador, par-

ticipou de aulas práticas sobre 

análise de risco operacional, 

captação de imagem aérea, ma-

nutenção e controle técnico de 

aeronave, além de um teste de 

prática de voo com RPAS, pré-

requisito para conclusão do 

curso. 

    “Para se tornar um operador 

de drone, os militares também 

precisam ter um cadastro no 

Sistema de Aeronaves não Tri-

puladas (SISANT), manual de 

voo, avaliação de risco, certifi-

cado de avaliação da Agência 

Nacional de Telecomunicações 

(Anatel) e da Agência Nacional 

de Aviação Civil (ANAC), além 

de um protocolo para acesso ao 

Espaço Aéreo Brasileiro. Para 

os civis ainda é necessário  ter 

um seguro aeronáutico para 

prática de voos com o drone”, 

explicou o soldado. 

    O currículo do curso foi ela-

borado com base nas doutrinas 

e nos conhecimentos previstos 

na lei, regulamentos e conteú-

dos em vigor no Brasil, além 

dos oferecidos pela Administra-

ção Federal de Aviação dos Es-

tados Unidos. 
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Prefeitura de Braga doa  GPS à Brigada Militar 

   A prefeitura municipal de 

Braga, localizada na região da 

Fronteira Noroeste do Estado, 

doou um GPS para a viatura 

da Brigada Militar que atende 

o município. O aparelho é in-

terligado à Central  de  Opera-

ções do 7º Batalhão de Polícia 

Militar (7º BPM), de Três 

Passos,  e monitora os deslo-

camentos e localização da via-

tura policial, servindo como 

uma excelente ferramenta em 

planejamento e  operacionali-

zação das atividades rotinei-

ras de policiamento ostensivo. 

O GPS também será utilizado 

nas atividades extraordinárias 

em que se exigem cercos e 

barreiras policias. 

     A entrega foi feita pelo pre-

feito de Braga, Carlos Vigne e 

o secretario municipal de Em-
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    A Penitenciária Estadual do 

Jacuí (PEJ) inaugura, na pró-

xima segunda-feira (16), uma 

Sala de Videomonitoramento.   

PEJ inaugura Sistema de Videomonitoramento                  

de última geração 

O sistema contará com 70 

câmeras de última geração 

que irão auxiliar na segu-

rança e vigilância de 2500 

apenados do regime fecha-

do e 70 apenados do regime 

semiaberto. O custo está 

orçado em  R$ 333.480,17. 

   O projeto, idealizado pela 

direção da PEJ, foi encami-

nhado em agosto de 2017 à 

Vara de Execuções Criminais 

de Novo Hamburgo, sendo 

aprovado pelo juiz de direito 

Carlos Fernando Noschang 

Júnior. As obras de instala-

ção iniciaram em  dezembro 

do ano passado, sob supervi-

são do Departamento de En-

genharia Prisional da Supe-

rintendência dos Serviços 

penitenciários (SUSEPE). 

    A iniciativa é fruto do tra-

balho e da parceria entre a 

Brigada Militar, Poder Judi-

ciário, Ministério Público e     

SUSEPE. 

preendedorismo e Segurança, 

Paulo Sergio Souza Dalpra,  

na terça-feira (10), na sede do 

7º BPM. 
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Homenagem da Câmara de Vereadores de Santa Maria 

     Policiais militares de Santa 

Maria foram homenageados 

com menção de congratula-

ções pela Câmara Municipal 

de Santa Maria, na segunda-

feira (09).   A iniciativa foi  

proposta pelo presidente  Ale-

xandre Vargas e aprovada por 

unanimidade pelos demais 

vereadores. O motivo da ho-

menagem aos soldados Anto-

nio Carlos, Bruno, André, Fa-

biane e Jeferson foi o pronto  

atendimento de ocorrência de 

roubo a um mercado, no bair-

ro Camobi, e a prisão dos cri-

minosos 10 minutos após o 

cometimento do crime.  

F
o

to
: D

iv
u

lg
a

çã
o

/ B
M

 



 
Página 7 

CRPO/VRS promove Curso de Educação Continuada 

     O Comando Regional de Po-

lícia Ostensiva do Vale do Rio 

dos Sinos (CRPO/VRS), com 

sede em Novo Hamburgo, inici-

ou as aulas do Plano Anual de 

Educação Continuada (PAEC), 

na primeira semana do mês de 

abril. O curso consiste em aulas 

teóricas e práticas de matérias 

diretamente relacionadas à ati-

vidade fim da Brigada Militar, 

que é a preservação da ordem 

pública. 

     A instrução conta com 60 ho-

ras/aula, com as disciplinas de 

Uso da Força e da Arma de Fogo 

(UFAF), Uso do bastão BPE-61 e 

Abordagem Policial.  

    O objetivo é que os policiais 

não apenas revejam conceitos 
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    A Brigada Militar vem pro-

movendo  solenidades de passa-

gem de comando em diversas 

Organizações Policiais Milita-

res, de forma sistemática em 

todo o estado. 

   No Comando Regional de Po-

liciamento Ostensivo Centro-

Sul (CRPO/CS) a tenente-

coronel Bianca Inês Garcia da 

Silva Burger assumiu o coman-

do com a saída do coronel Paulo 

Ricardo Quadros Remião, na 

quinta-feira (05), na sede  do 

CRPO-CS, no centro de Guaíba. 

Brigada Militar realiza passagem de comando 

    O 3° Regimento de Polícia 

Montada (3ºRPMon/Passo 

Fundo) teve cerimônia de troca 

de comando realizada na quar-

ta-feira (10), no quartel da BM 

de Passo Fundo. Na ocasião, o 

tenente-coronel Volnei Ceolin 

tomou posse no lugar do major 

Paulo César Carvalho. 

     Em Porto Alegre, ainda na 

quarta-feira (10), dois Bata-

lhões da Brigada Militar pro-

moveram formatura para pas-

sagem de comando.  No 20º 

BPM, localizado na zona norte 

da capital, o tenente-coronel 

Glademir Barbosa Otero pas-

sou a função de comando para 

o tenente-coronel Fernando 

Gralha Nunes. 

    No 1º BPM “Batalhão coro-

nel Aparício Borges”, situado 

no bairro Menino Deus, o te-

nente-coronel Mário Augusto 

da Silva Ferreira assumiu o 

cargo do comandante tenente-

coronel Alexandre Brite da 

Silva. A solenidade ocorreu na 

sede da unidade. 

básicos mas também tro-

quem experiências na  

atuação profissional. 
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      A Brigada Militar, através 

da Corregedoria-Geral da 

corporação, em ação conjunta 

com o Ministério Público, 

desencadeou a Operação Des-

temor visando à repressão ao 

tráfico de entorpecentes e aos 

homicídios no município de 

Viamão. A  operação, que foi 

realizada na terça-feira (10), 

resultou em nove prisões, 

apreensão de uma arma de 

fogo, 249 munições de diver-

sos calibres, grande quantia 

de entorpecentes, quatro rá-

dios HTs utilizados na comu-

nicação dos traficantes, além 

da recuperação de um veículo 

em ocorrência de roubo que es-

tava clonado.  

Os 250 Policiais Militares que 

atuam na Corregedoria, no     

Comando de Policiamento da 

Capital (CPC), do Comando de 

Policiamento Metropolitano 

(CPM) e ao   Comando Regi-

onal do Vale do Rio dos Sinos 

(CRPO/VRS) atuaram no 

cumprimento de 38 Manda-

dos de Busca e Apreensão e 

nove Mandados de Prisão.  

       

Brigada Militar e Ministério Público realizam          

Operação Destemor  
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Viamão deflagra nova fase da Operação Avante 

 

     Policiais do 18°BPM inicia-

ram mais uma fase da Opera-

ção Avante, na quinta-feira 

(12), em Viamão, visando o 

combate aos crimes de roubo a 

pedestre e de veículos, de car-

gas e ao transporte coletivo 

nos locais com maior índice de 

ocorrências. A ação registrou 

quatro prisões e uma apreen-

são de menor, sendo 

procurados, foragi-

dos e portadores de 

entorpecentes. Fo-

ram abordadas e 

identificadas 61 pes-

soas, fiscalizados 34 

veículos, dentre au-

tomóveis, motoci-

cletas e transporte 

coletivos. A Operação faz 

parte de mais uma das ações 

do Comando que visam a 

aumentar a percepção de 

segurança da comunidade. 

   A iniciativa contou com a 

atuação do  Pelotão de Ope-

rações Especiais, com apoio 

da Plataforma de Observa-

ção da Secretaria de Seguran-

ça Pública, em ações de polici-

amento ostensivo e de preser-

vação da ordem pública, bem 

como a repressão aos crimes 

com maior incidência na regi-

ão, visando reprimir ilícitos 

contra a vida e o patrimônio. 

   O 18º BPM abordou, identi-

ficou  pessoas, veículos e  ins-

pecionou coletivos, em pontos 

estratégicos de vulnerabilida-

de social. 

 

 

F
o

to
:s

  D
iv

u
lg

a
çã

o
/B

M
 



 
Página 9 

Ocorrências em destaque 

BM  Números . Fonte: MCOp. Relatório de Produtividade I Dados até  11 de abril 2018*  

Tabela :  Assessoria de Imprensa do Comando-Geral.  
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    A Patrulha Ambiental da Brigada Militar realizou operação 

nos rios Caí e Jacuí na quarta-feira (11), em Montenegro, 

com objetivo de coibir crimes ambientais. Foram abordadas 

20 pessoas e apreendidos 2,7 mil metros de redes de pesca e 

malhas predatória, posicionadas em desacordo com a legisla-

ção ambiental vigente. 
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CABM: Crime ambiental em operação nos rios Caí e Jacuí 

    Em apoio à Guarnição de Polícia Militar de São Luiz 

Gonzaga policiais militares abordaram um veículo de Santa 

Rosa onde encontraram, no interior do carro, quatro espécies 

de surubim pesando 105 quilos, além de uma espécie dourado 

e 13 piavas. A ocorrência ocorreu na noite de quinta-feira (12). 
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Produtividade da BM 07/04 a 11/04 01/01 a 11/04 

PRISÕES EM FLAGRANTE 740 16.038 

TERMOS CIRCUNSTANCIADOS 506 10.696 

PRISÕES DE FORAGIDOS 133 2.848 

TOTAL DE PRISÕES 1.379 29.582 

DROGAS APREENDIDAS 21,506kg 1.088,195kg 

ARMAS APREENDIDAS 84 1.541 

VEÍCULOS RECUPERADOS 203 4.361 

 

   Policiais militares prenderam um homem que estava co-

mercializando entorpecentes, segundo informação fornecida 

pelo 190, na madrugada de quarta-feira (10), no município 

de Canela. Em revista pessoal ao suspeito, foi localizado um 

invólucro plástico contendo seis porções de maconha e fare-

los pesando nove gramas, além de uma quantia em dinheiro. 

      A Brigada Militar de Canela tem trabalhado forte no com-

bate ao tráfico. Somente no primeiro trimestre de 2018, 45 

pessoas foram presas pelo crime de tráfico de entorpecentes, 

uma média de uma prisão a cada dois dias. 

 

CRPO/Serra: 45 prisões por tráfico de drogas no primeiro trimestre em Canela 

CRPO/Missões: Apreensão de peixes em situação ilegal 
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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 

 

Fotógrafo 

Rafael Silva  

E-mail: rafael-

silveira@bm.rs.gov.br 

 

Estagiária  

Gabriela Veiga 

 

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 

Patrulha Escolar da Brigada Militar promove 
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Comando da Brigada Militar 

   A Patrulha Escolar realizou, entre os 

dias 9 e 13 de abril, palestras de 

prevenção e conscientização sobre 

bullying, uso de drogas e violência no 

ambiente escolar nas áreas do 10º 

Batalhão de Polícia Militar (10º BPM/

Vacaria) e do 25º (BPM/São 

Leopoldo). Foram 240 alunos de 

primeiro ano do ensino médio atendidos pela atividade prevista no 

programa institucional “Volta às Aulas”, com o objetivo de 

aproximar a Brigada Militar com a comunidade escolar e  

conscientizar os alunos quanto à prevenção de delitos em locais de 

ensino. 

     A Brigada Militar, através da Patrulha Escolar e dos instrutores 

do Programa Educacional de Resistência as Drogas e a Violência 

(PROERD), atende toda a rede estadual de ensino. As palestras 

ministradas possuem temas diferentes para cada público, sejam 

crianças, adolescentes ou familiares, abrangendo questões de 

prevenção e do cotidiano da comunidade escolar. 
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2º RPMon recebe livro histórico alusivo aos 30 anos 

de criação da Brigada Militar 

    O Comandante do 2º 

Regimento de Polícia Mon-

tada (2º RPMon), tenente-

coronel Adilomar Jacson 

Silva, recebeu as visitas de 

Otalício Jorge Dutra do 

Amaral e José Leocádio do 

Amaral Braz, respectiva-

mente neto e bisneto  do 

coronel Davi José do Ama-

ral, ex-comandante da Unidade, na quarta-feira  (04), na sede do 

Regimento, em Santana do Livramento. 

    Durante o encontro, o 2º RPMon foi presenteado com uma relí-

quia literária ofertada aos oficiais. O livro histórico é uma homena-

gem pela passagem do 30º ano de criação da Brigada Militar. A obra 

é datada de 15 de outubro de 1922. 
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