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OPERAÇÃO ELEIÇÃO 2020

Na última segunda-feira, 30, o Coronel PM Márcio de Oliveira, Comandante Geral da Polícia Militar do
Ceará (PMCE), participou da Formatura em alusão à conclusão do XX Curso de Policiamento Montado
(CPMont), realizado no Regimento de Polícia Montada Cel Moura Brasil (RPMONT) da PMCE.
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VISITA DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA, SANDRO CARON, E DO CORONEL COMANDANTE
GERAL DA PMCE, MÁRCIO OLIVEIRA, NAS SEGUINTES UNIDADES EM SOBRAL/CE:
CPRAIO

3º BPM

CIOPS

CIOPAER

REUNIÃO CEARÁ PACÍFICO EM SOBRAL/CE
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PASSAGEM DE COMANDO DA COORDENADORIA DOS COLÉGIOS DA PMCE

REUNIÃO DA DPGI SOBRE O PROGRAMA UTILIZADO
PELO CBM PARA GESTÃO DE CONTRATOS
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REUNIÃO COM A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS
PÚBLICAS DO CEARÁ
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VISITA TÉCNICA DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PMCE A PMESP

CONFRATERNIZAÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCOM

Na confraternização de Natal da ASCOM, estiveram presentes pra prestigiar ao evento o Subcomandante Geral
da PMCE - Cel De Paula e o Sub -Chefe do Estado Maior Cel. Klênio Savyo
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA
Dupla é capturada e veículo
é recuperado pela PMCE
com o apoio do Nuvid da
SSPDS

O condutor, identificado como Claudio Alves da
Silva Santos (25), foi ouvido e informou ter
adquirido o automóvel em Pacajus, mas não
soube informar quem o vendeu e não apresentou
os documentos que comprovassem a transação.
Os suspeitos foram conduzidos para a DCA para
a realização dos procedimentos necessários.
Claudio foi autuado por roubo e corrupção de
menor. Já a adolescente responderá por ato
infracional análogo a roubo. O procedimento será
transferido para a Delegacia Municipal de
Pacajus, que conduzirá as investigações.

Dois suspeitos foram capturados por roubo a veículo,
na manhã dessa sexta-feira (4) no bairro José
Bonifácio, na Área Integrada de Segurança 5 (AIS 5)
de Fortaleza. A captura foi realizada por equipes do
motopatrulhamento e do Comando de Policiamento
de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio)
da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e contaram com
o apoio do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid)
da Coordenadoria Integrada de Operações de
Segurança (Ciops) da Secretaria da Segurança
Pública e Defesa Social (SSPDS).
Os operadores das câmeras de videomonitoramento
da Ciops visualizaram um Fiat Palio de cor verde,
com registro de roubo, que seguia em direção ao
bairro Centro. Logo após, uma equipe policial que se
encontrava nas proximidades foi acionada para
atender a ocorrência e deu voz de parada ao
condutor do veículo.
O carro foi abordado pelos PMs, que confirmaram
tratar-se de um veículo roubado. Os ocupantes do
veículo foram rendidos, revistados e encaminhados à
Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) da
Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), devido ao
fato de um dos suspeitos se tratar de uma adolescente
de 16 anos.
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Denúncias
A Polícia Civil ressalta que a população pode
contribuir com as investigações repassando
informações que possam auxiliar os trabalhos
policiais. As denúncias podem ser feitas pelo
número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da
Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou
para o telefone (85) 3348-4591, da Delegacia
Metropolitana de Pacajus. O sigilo e o anonimato
são garantidos.
Fonte: SSPDS
POLICIAIS

SGT MARCIANO
CB KECIO
SD SANTOS
SD ARRUDA
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA

CPRAIO da PMCE
prende homem
suspeito com R$
13.669,00 em espécie
e arma de fogo em
Iguatu

O suspeito confessou participação no delito e na
residência do mesmo foi localizado um revólver
Taurus calibre .38, seis munições intactas, R$
13.669,00 em espécie, cinco aparelhos celulares,
um tablet Samsung, um coldre de arma de fogo,
uma carteira de cor preta, uma bolsa feminina
dourada, um boné vermelho
O suspeito e o material apreendido foram
conduzidos para a Delegacia Regional de Iguatu,
onde foi feita autuação no artigo 157 do Código
Penal e artigo 16 do Estatuto do Desarmamento.
Assessoria de Comunicação da PMCE
POLICIAIS

RAIO 01

RAIO 02

CB PM Benigno

CB PM Emanoel

CB PM Matos

SD PM John

SD PM Erick

SD PM Luiz Carlos

SD PM Freires

SD PM Helber

A Polícia Militar do Ceará por meio do Comando de
Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e
Ostensivas (CPRAIO), prendeu na tarde desta quintafeira, 4, em Iguatu-CE, no bairro Cobobô, Jailson
Soares da Silva (29), suspeito de praticar roubo.
A ação aconteceu quando equipes do CPRAIO, em
patrulhamento de rotina, foram acionados para
ocorrência de um roubo. Com a placa do veículo
utilizado no crime, os policiais militares localizaram
o endereço do proprietário, e o mesmo informou que
havia emprestado a motocicleta para indivíduo de
nome Jailson, e disse onde o mesmo residia. A equipe
se deslocou para a residência de Jailson, e na
chegada das equipes o suspeito empreendeu fuga
pulando os muros das casas vizinhas, mas foi detido
pelos agentes de segurança.
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA

PMCE captura uma
adolescente e uma
mulher com arma de
fogo em motocicleta
roubada

A Polícia Militar do Ceará, através da Força
Tática da 1ª companhia do 18º Batalhão Policial
Militar, capturou uma adolescente e uma mulher
após informação de que uma motocicleta roubada
trafegava na avenida Bezerra de Menezes nesta
sexta-feira, 5, em Fortaleza-CE.

As suspeitas e o material apreendido foram
conduzidos à Delegacia da Criança e do
Adolescente. Na ocasião a maior de idade foi
enquadrada pelos crimes previstos nos artigos 157,
180, 244 do Código Penal e artigo 14 do Estatuto do
Desarmamento. A adolescente responderá por ato
infracional análogo aos mesmos crimes. Ainda, na
ocasião, as vítimas foram contatadas para
recuperaram seus pertences.
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POLICIAIS

Com as características e local, os militares foram
atrás das pistas e conseguiram achar e parar a
motocicleta para realizar a abordagem. Na
ocasião, uma adolescente de 17 anos e Maria
Vitória de Sousa Leal (19) estavam no veículo e
tentaram se evadir.

SD Jorge
SD Sabino
SD Jhon

Com elas foi encontrado um revólver calibre .32
com quatro munições deflagradas e uma intacta,
material fruto de roubos, além da própria
motocicleta com queixa de roubo. As duas
envolvidas são suspeitas de cometerem diversos
delitos nos bairros Henrique Jorge e João XXIII,
e momentos antes de serem capturadas,
participaram de uma tentativa de latrocínio.
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Apoio
SD E. Moreira
SD Saldanha
SD Denner
SD Braga
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA
Quatro armas de fogo são
apreendidas e três
suspeitos são presos em
ação rápida da PMCE , em
Maranguape-CE

por uma das composições que fechavam o cerco.
Durante a tentativa de fuga, ameaçou os policiais
com uma arma em punho. Foi dada, então, a
ordem para que o mesmo soltasse a arma, fato
não atendido pelo suspeito. Após ter ficado ferido,
foi socorrido por uma ambulância do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
Dando continuidade à ação policial, os outros
suspeitos foram capturados pela polícia militar,
tendo uma das armas apreendidas sido localizada
por um cão farejador da 4ª Companhia do 2º
Batalhão de Policiamento de Choque (ROCA) no
matagal no entorno. Além do armamento, uma
quantidade de maconha e crack e dois aparelhos
celulares também foram apreendidos com os
suspeitos.

Na manhã de hoje, 03, a Polícia Militar do Ceará
(PMCE), por meio de composições do Comando de
Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e
Ostensivas (CPRAIO) e do 24º Batalhão Policial
Militar, com o apoio do Comando de Policiamento de
Choque (CPChoque), apreendeu, durante operação
em Maranguape-CE, dois revólveres calibre .38, uma
pistola calibre .380 e uma submetralhadora artesanal
calibre .380, 33 (trinta e três) munições de .380 e 14
(catorze) de .38, sendo duas dessas deflagradas. Na
ocorrência, Italo Matheus Quinto Moreira, 20, David
Lima Santos, 28, e Antônia Rosângela de Araújo dos
Santos, 33, foram presos.
A exitosa ação da PMCE ocorreu após receber
informes acerca de indivíduos armados que estariam
cobrando pedágios e ameaçando moradores da
localidade de Alto do João Grande, no bairro Novo
Parque Iracema. A fim de constatar a veracidade da
denúncia, a Corporação montou uma operação e se
dirigiu ao local.
Durante as diligências, Ítalo Matheus tentou se
evadir pelos telhados da residência, sendo abordado
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Diante do exposto, os indivíduos e o material
apreendido na ocorrência foram apresentados na
Delegacia de Polícia Civil em Maranguape. Na
referida delegacia, os indivíduos foram autuados
por porte ilegal de arma de fogo, tráfico e
associação para o tráfico de drogas.
Assessoria de Comunicação da PMCE

POLICIAIS

SUB TEN EDIGILDO
SD J ALVES
SD DA SILVA
Apoio
SUB TEN GOMES E SUA COMPOSIÇÃO
CB SIMPLÍCIO E SUA COMPOSIÇÃO
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CPRaio da PMCE apreende
mais de 30 quilos de
maconha em Jijoca de
Jericoacoara-CE

A Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio de
uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas
e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio),
apreendeu, na noite de ontem, 30, no município de
Jijoca de Jericoacoara, 30,136 quilos de maconha e
52 gramas de crack. Na ocorrência, dois suspeitos
foram presos por tráfico de drogas.
A ação policial ocorreu por volta das 20h 30min na
localidade de Córrego 1, após a composição policial
receber informações sobre uma casa utilizada para a
comercialização de drogas. A fim de constatar a
veracidade dos informes, a equipe compareceu ao
local informado.
Na residência os militares do CPRaio abordaram
Douglas Pereira Rodrigues, 19, e José Leandro de
Sousa, 18, e, nas buscas pelo interior da casa, os
entorpecentes foram encontrados e apreendidos.
Diante do exposto, os suspeitos foram presos e,
juntamente com a droga, foram encaminhadas à
Delegacia de Polícia Civil em Camocim-CE, onde o
procedimento foi instaurado. No local, os dois
suspeitos foram autuados em tráfico e associação
para o tráfico de drogas.
Assessoria de Comunicação da PMCE
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CB NORMANDIO

Mãe dar à luz em posto de
fiscalização da BPRE com
auxílio dos policiais
militares

Policiais militares do Batalhão de Polícia de Trânsito
Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) foram
surpreendidos com uma ocorrência atípica em suas
rotinas de trabalho, enquanto realizavam serviço de
fiscalização no posto fixo da unidade do município de
Campos Sales-CE, no dia 21 de novembro, um carro
parou e pediu socorro porque um bebê estava prestes
a nascer.
Era por volta de 19h, quando um cidadão, nervoso,
pediu ajuda porque levava uma mulher que estava
com muitas contrações e na iminência de dar à luz.
Os policiais do BPRE não hesitaram e logo se
prontificaram a fazer o possível para auxiliar no
nascimento. Eliana já estava em trabalho de parto e
os militares realizaram os primeiros socorros. A
criança nasceu saudável, ali mesmo, no posto
policial rodoviário.
“É difícil explicar a emoção de poder auxiliar em
algo tão sublime que é a chegada de um ser humano
a este mundo”, afirmou, emocionado, o cabo
Cordeiro, um dos policiais que atuou na ocorrência.
Logo após o nascimento, os militares levaram a mãe
e o recém-nascido ao hospital municipal da cidade,
onde foram atendidos pela equipe médica plantonista
e receberam alta no dia seguinte.
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SD CESÁRIO
CB ALVES
SD DANIEL
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SUBTENENTE BRITO
3º SARGENTO MARTIM
CABO CORDEIRO
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA

CPRAIO prende dois
homens e apreende
uma arma de fogo,
durante abordagem a
veículo, em CaucaiaCE

Ante os fatos apresentados, os militares
realizaram a condução dos dois – Jaime dos
Santos da Silva (22) e Felipe Almeida Sousa (25)
– à Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde a
autoridade policial resolveu autuar ambos em
flagrante por violação ao artigo 14 do Estatuto do
Desarmamento.
Assessoria de Comunicação da PMCE
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CB VIERIA
SD JUSTO
SD FREITAS
SD PINHEIRO

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

A Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio do
Comando de Policiamento de Rondas e Ações
Intensivas e Ostensivas (CPRAIO), realizou, na tarde
de hoje (2), na Caucaia-CE, a prisão de dois homem
por porte ilegal de um revólver calibre .38. A ação
faz parte da operação “Corrida Segura”, que tem a
finalidade de garantir a segurança e reduzir o
número de ocorrências envolvendo taxistas,
motoristas de aplicativo e os passageiros desses tipos
de transporte.
O fato aconteceu por volta de 14h20min, quando, em
uma das abordagem, os policiais encontraram em
poder do passageiro a arma de fogo.
O condutor do veículo se apresentou como motorista
de aplicativo, mas não fazia a corrida via sistema da
empresa, bem como afirmou conhecer a pessoa que
transportava.
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PMCE

@policiamilitardoceara

pmceara

policiamilitardoceara

