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REUNIÃO COM PROCURADOR DR MANUEL PINHEIRO DA PGJ

APRESENTAÇÃO OPERAÇÃO ELEIÇÕES – 8º BPM

APRESENTAÇÃO OPERAÇÃO ELEIÇÕES – 19º BPM

REUNIÃO COM A OUVIDORIA

REUNIÃO COM ANTIGO COMANDANTE E
SUBCOMANDANTE GERAL DA PMCE
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PMs são capacitados para atuar no COTAM da PMCE

Um grupo de 22 Policiais Militares (PMs) concluíram, nessa sexta-feira, 06, o Curso de Patrulhamento Urbano
(Cotam) da Polícia Militar do Ceará (PMCE). O momento contou com uma solenidade que marcou o
encerramento da XXI edição do Curso promovido pela Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp/
CE). A solenidade contou com a presença do Comandante Geral da PMCE, Coronel Márcio de Oliveira;
Subcomandante da Corporação, Coronel De Paula; Diretor da AESP, Coronel Clairton; Diretor da
Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas, Coronel RR Ronaldo Pires e o Comandante do CPCHOQUE,
Coronel Ronaldo.
O Alto Comando participou de um almoço realizado no Batalhão de Segurança Patrimonial
(BSP). Tendo como atual comandante o Ten Cel PM Jander,
e o Subcomandante, Ten Cel PM Beviláqua
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O COMANDO DA NOSSA CORPORAÇÃO VISITOU O COMANDO DE POLICIAMENTO
ESPECIALIZADO - CPE

TESTAGEM COVID-19

Com foco na saúde e segurança dos policiais militares e da população em geral, a Polícia Militar do Ceará
(PMCE), por meio da Coordenadoria de Saúde e Assistência Social e Religiosa (CSASR) e em parceria com a
Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), irá realizar a testagem de Covid-19 em todo o efetivo que precisará ser
deslocado para municípios no interior do estado na Operação Eleição 2020. A intenção é manter os policiais
saudáveis para o trabalho, não propagar o vírus e garantir a segurança sanitária.
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA

PMCE aprende
suspeitos de
homicídios e apreende
armas de fogo na RMF

O primeiro indivíduo encontrado foi Gabriel da Silva
do Nascimento (18), o qual confessou ser o autor do
assassinato de uma mulher ocorrido em uma praça
no Cumbuco e em uma tentativa de homicídio contra
um borracheiro no mesmo local. Na ocasião, ele
informou onde estaria escondida a arma usada no
delito.
Os PMs se deslocaram para o local repassado, onde
um revólver foi apreendido, momento em que também
foi preso Marcos Vinicius da Silva (21), também
suspeito de homicídios na região. Ao ser indagado
acerca da posse de materiais ilícitos, o infrator
relatou que guardava armas de um grupo criminoso.
Prontamente, os PMs se dirigiram até a localização
citada, onde o restante do material foi encontrado.

Por volta de 08h de hoje, 07, a Polícia Militar do
Ceará (PMCE), por intermédio da Força Tática do
12º Batalhão Policial Militar (12ºBPM), efetuou a
prisão de três indivíduos suspeitos de homicídios na
rua Francisco Edson da Silva, bairro Mestre Antônio,
Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).
Durante a ação, foi apreendido um revólver calibre
38, uma pistola calibre .40, uma submetralhadora
calibre 380 de fabricação artesanal, uma escopeta
calibre 12 de fabricação artesanal, várias munições,
uma capa de colete balístico, um binóculo, pinos
para armazenar cocaína e um veículo de placa HXE8876.
De posse de informações repassadas pelo serviço de
inteligência do 12°BPM, bem como do titular do 31°
Distrito Policial (DP) da Polícia Civil do Estado do
Ceará (PCCE), de imediato, os agentes iniciaram as
buscas pelos suspeitos de homicídios ocorridos na
região litorânea de Caucaia.
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Diante dos fatos, foi indagado aos suspeitos a
identificação do mandante dos homicídios, momento
em que foi indicado o nome de Paulo Henrique da
Silva Rodrigues (21), confirmando o que o serviço de
inteligência já havia informado. Com base na
informação, os militares foram até a casa do terceiro
suspeito e o prenderam juntamente uma pistola .40.
O trio foi conduzido para a Delegacia Metropolitana
de Caucaia (DMC), juntamente com o material
apreendido. Na unidade de Polícia Judiciária, eles
foram autuados por porte ilegal de arma de fogo e
organização criminosa.
Assessoria de Comunicação da PMCE

POLICIAIS

CB ASSIS
SD PEIXOTO
SD SANTIAGO DANTAS
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA

Durante Operação,
PMCE prende homem
que mantinha oficina
para fabricação e
conserto de armas na
região do Cariri

O trabalho da PM teve início com o apoio da
Subagência de Inteligência do 2º Batalhão Policial
Militar (2ºBPM), quando foi descoberta a localização
do indivíduo. No momento da prisão, foi encontrado
vasto material e ferramentas para fabricação ilegal
de armas de fogo na casa dele.
Após os fatos, José Ferreira foi conduzido para a
Delegacia Municipal de Missão Velha para os
procedimentos cabíveis.
Assessoria de Comunicação da PMCE
POLICIAIS

1º TEN. QOPM RAMALHO
ST ALCÂNTARA
Uma Operação da Polícia Militar do Ceará (PMCE),
desencadeada na última quinta-feira, 05, resultou na
prisão de um homem identificado como José Ferreira
da Silva (59) de alcunha "Zé da Trempa" e "Vovô das
Armas", foragido da Justiça. O indivíduo era
responsável pela fabricação e conserto de diversos
tipos de armamento na região do Cariri,
principalmente nas cidades de Farias Brito, Nova
Olinda, Caririaçu e Juazeiro do Norte.

2º SGT PM BRANDÃO

Durante a abordagem, o infrator tentou fugir, porém,
devido ao cerco policial montado, ele foi capturado
em um matagal próximo a sua residência.

SD PM ALBERTO -
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2º SGT PM ROBERTO
CB PM JAYDI
SD CLEBERSON
SD PM G.PEREIRA
SD PM CARLOS EDUARDO
SD PM FIRMINO
SD PM VIEIRA
SD PM MENDES
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA

Mais de R$ 10 mil em
espécie e drogas são
apreendidos em
operação contra o
tráfico em Quixadá

Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou
que Rafael Lopes de Souza, de 33 anos, é um dos alvos
da investigação sobre o tráfico de narcóticos que
culminou na deflagração da Operação Carrocinha II,
em 19 de maio, em Quixadá e Banabuiú.

As apurações policiais da Delegacia Regional de
Quixadá iniciaram no fim de 2019, e resultaram nos
cumprimentos de mandados de prisão, de busca e
apreensão, além de prisões em flagrante, contra sete
suspeitos de integrarem a associação criminosa. No dia
da operação, Rafael conseguiu fugir da cadeia pública
e estava foragido desde então.

Fonte: Diário do Nordeste

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apreendeu
mais de R$ 10 mil em espécie e drogas na 3ª fase da
operação Carrocinha II, deflagrada na manhã desta
sexta-feira (6), em Quixadá, na região do Sertão
Central. Cinco pessoas foram presas por força de
mandados de prisão até o momento e houve uma
captura em flagrante.
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1º TEN QUEIROGA
CB VIANA

A ação, realizada em parceria com a Polícia Militar,
tem o objetivo de cumprir 15 mandados de busca e
apreensão e 13 mandados de prisão preventiva por
crimes como tráfico de drogas, associação para o
tráfico e organização criminosa. A Delegacia Regional
de Quixadá é responsável por conduzir as
investigações da operação.
Em junho deste ano, um dos alvos da primeira fase da
Operação, apontado como o chefe do tráfico de drogas
de Banabuiú, foi preso no bairro Vila Velha, em
Fortaleza. Na época, a Secretaria da Segurança
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SD SANTOS FILHO
SD JONNAS
ST RIBEIRO
CB OLIVEIRA
SD CARDOSO
SD BARBOSA
CB FREITAS
CB DANTAS
SD PAULO COSTA
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA

Suspeito de homicídios
é detido com drogas em
sua residência

Os senhores merecem o título de
Destaque operacional desta
semana!!! Sucesso a Todos

“Raça de Fortes, Povo de Bravos”
Um indivíduo identificado como Kelvio Magalhães
Moura (27) foi detido pelo efetivo do 6º Batalhão
Policial Militar (6ºBPM). Ele foi abordado pelos PMs,
momento em que trafegava em um veículo de placa
POY-6H32 na avenida João Pessoa, em Fortaleza/CE.
Kelvio é suspeito de ser autor de vários homicídios.
Durante a ação, foram localizadas 20g de crack, 15g
de cocaína e duas balanças de precisão na residência
do suspeito.
Na abordagem, ele informou que escondia o material
em sua casa localizada na rua Santa Helena. Após os
fatos, ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia
Civil para os procedimentos cabíveis.
Assessoria de Comunicação da PMCE
POLICIAIS

CB MARCELINO
SD LUIS FILHO
SD JHON SILVA
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