SEMANA DA POLÍCIA MILITAR
INFORMATIVO Nº 02/21 - FORTALEZA/CE, 10 JANEIRO DE 2021

REUNIÃO COM OS GRANDES COMANDOS SOBRE O BALANÇO DO RÉVEILLON

COMANDANTE GERAL VISITA A COLOG

Esse é o subtenente Albuquerque,
integrante da Banda de Música da
Polícia Militar do Ceará Major Xavier
Torres.
Conheça como o policial militar e
músico se tornou o “mito
pentecostal”.
Click no Link e assista em nosso
Youtube:

https://bit.ly/2XgPN6k
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GOVERNO DO CEARÁ ANUNCIA PROMOÇÃO E
ASCENSÃO FUNCIONAL DE CERCA DE 6 MIL
PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Em uma transmissão ao vivo, direto do Palácio da
Abolição, o governador do Ceará, Camilo Santana
anunciou que o Governo do Ceará promoverá e
fará a ascensão funcional de servidores da Polícia
Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e
da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce),
totalizando cerca de seis mil homens e mulheres.

PARCERIA COM O TCE VISANDO DOAÇÃO DE BENS À
PMCE

ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DO CENTRO
INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (CISP)

RECONHECIMENTO DOS POLICIAIS DO 12º BPM E
ASINT

O Coronel Comandante Geral da PMCE, Márcio
Oliveira, e o Subcomandante Geral, Coronel de
Paula, receberam os policiais militares do 12º BPM
(Caucaia) que prenderam o suspeito de ter
praticado o estupro de uma adolescente de 13 anos,
no Bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza-CE.
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PREFEITO DO EUSÉBIO, ACILON GONÇALVES, E
PREFEITO DE PINDORETAMA, DEDÉ SOLDADO,
VISITARAM O COMANDO GERAL

REUNIÃO DE ESTUDOS PARA A CELEBRAÇÃO DE
CONVÊNIO COM A FACULDADE CDL E RECEBIMENTO
DAS BICICLETAS E EPI’S DOADOS PELA CÂMERA DE
DIRIGENTES LOGISTAS .

REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DA PMCE
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA
Em 2020, BPRE da PMCE
registra redução no
número de acidentes e de
vítimas fatais nas
rodovias estaduais do
Ceará

O Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e
Rodoviário Estadual (BPRE), da Polícia Militar do
Ceará (PMCE), divulgou os dados de acidentes e de
vítimas fatais registrados ao longo do ano de 2020
nas rodovias cearenses. No total, houve redução de
22,86% de acidentes em geral e de 21,20% de
acidentes envolvendo veículos de duas rodas, em
comparação com 2019. Além disso, observa-se que
os dados positivos também podem ser constatados
em relação à diminuição da quantidade de mortos
nesses sinistros, já que há 3,51% de mortes a menos
nos acidentes e 9,88% de vítimas fatais a menos em
acidentes envolvendo veículos sobre duas rodas. Em
relação a feridos, o decréscimo foi de 29,83 em
relação a 2019.
Em todos os meses do ano de 2020, exceto o de
janeiro, houve redução no quantitativo de acidentes
envolvendo veículos em geral. Em 2019, foram
registrados o total de 2.756 acidentes e, em 2020,
foram 2.126, o que representa uma diminuição de
22,86% em comparação ao ano anterior.
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Desse total de acidentes, 784 envolviam veículos
sobre duas rodas, como motocicletas, motonetas e
ciclomotores. No ano anterior, foram 995 registros.
Portanto, em 2020, o número é 21,20% menor.
Desses acidentes com motocicletas e ciclomotores,
foram 689 feridos, enquanto em 2019 foram
registrados 982.
O levantamento traz ainda uma diminuição nos
óbitos. No ano passado, foram 357, dentre os quais
237 em acidentes envolvendo veículos sobre duas
rodas. Em comparação com o ano anterior, houve
redução de 3,51% e 9,88%, respectivamente, tendo
em vista os dados de 370 vítimas fatais, sendo 263
mortos em acidentes com veículos de duas rodas.
De acordo com o 1º tenente Bruno Henrique Lopes,
chefe de Operações e Planejamento do BPRE, a
redução dos acidentes com vítimas fatais durante o
ano de 2020 está relacionada à adoção de novas
medidas implantadas desde janeiro.

“Esses dados são frutos de um trabalho em
conjunto. Verificamos as estatísticas e, com base
nos resultados, passamos a orientar melhor as
nossas equipes e a desenvolver ações efetivas em
áreas mais críticas, onde ocorriam mais acidentes
de trânsito. Além disso, os números são reflexo de
uma nova política de fiscalização, implantada desde
janeiro, como forma de intensificar essas ações e
abordagens, o que vem desencadeando um
resultado positivo, com a parceria mais efetiva com
órgãos municipais de trânsito”, frisou o
Comandante do BPRE, o Tenente Coronel
Alexandre Holanda.
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA
Policiais Militares
arrecadam alimentos e
distribuem para vítimas de
violência doméstica em
situação de
vulnerabilidade
encontram famílias em condições precárias, sem
nada para comer. Assim, sensibilizados com a
situação, os próprios militares se mobilizaram e
foram até os estabelecimentos comerciais tentar
uma parceria. Não deu em outra, os proprietários
dos comércios se comoveram e decidiram ajudar. A
ação, que teve início no ano 2020, já chegou a
arrecadar mais de 200 quilos de alimentos por
semana.

Em um gesto de amor ao próximo, policiais
militares do Grupo de Apoio às Vítimas de Violência
(GAVV) da Polícia Militar do Ceará (PMCE)
arrecadam, semanalmente, alimentos para serem
distribuídos às pessoas em condição de
vulnerabilidade nas comunidades dos bairros
Serviluz, Vicente Pinzón e Mucuripe, em
Fortaleza/CE. A campanha conta com a ajuda de
supermercados e mercadinhos da área, que se unem
aos militares para realizar esta ação generosa. O
momento acontece toda sexta-feira e tem como
objetivo estreitar os laços entre a Polícia Militar e a
população, ajudando quem precisa e não sabe a
quem recorrer.
Os maiores beneficiados com as doações são
famílias cadastradas no GAVV, modalidade de
policiamento que atende mulheres, crianças e
idosos, vítimas de violência doméstica. Esse tipo de
policiamento aplica fundamentos comunitários, com
uma maior aproximação da população e, em visitas
de acompanhamento, os agentes de segurança

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PMCE

Um dos policiais militares que participou da ação
social, o sentimento é de gratidão ao ver a
felicidade no rosto daqueles que mais precisam.
“Nosso sentimento é extremamente gratificante pois
tratamos da violência doméstica e ainda ajudamos,
um pouco, a solucionar o problema da fome de
muitas pessoas e, principalmente, de crianças e
idosos”, disse o Cabo PM Ronald.
Todas as sextas-feiras, os alimentos são recolhidos,
separados e distribuídos. “Às vezes a quantidade
arrecadada é acima do esperado e, além das
famílias cadastradas, ajudamos outras pessoas que
não estão cadastradas no programa”, explica o
cabo.
Assessoria de Comunicação da PMCE
POLICIAIS

CB RONALD
SD EMERSSON

SD RAILSON
SD VERÍSSIMO

SD JULIANA

@policiamilitardoceara

pmceara

policiamilitardoceara

SEMANA DA POLÍCIA MILITAR
INFORMATIVO Nº 02/21 - FORTALEZA/CE, 10 JANEIRO DE 2021

DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA
PMCE prende suspeito de
ter matado adolescente no
centro de Fortaleza

POLICIAIS

ST NERES
SGT ALEXANDRE
SGT GUEDES
SD NOGUEIRA

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu, na
terça-feira, 5, Rickson Emanuel de Melo Queiroz
(23), suspeito de matar um adolescente na noite
anterior no centro de Fortaleza-CE. Após trabalho
de inteligência policial, foi possível localizar o
suspeito. Equipes da Força Tática capturaram
Rickson, conhecido como “RK”, em uma pousada
com um revólver e várias munições. O homem preso
confessou ter matado o menor de idade.

SD J.NASCIMENTO
SD PAIXÃO
SD J.NASCIMENTO
SD EDÊNIO
SD A.MOREIRA

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

No dia do crime, policiais militares da 3ª
Companhia do 5º Batalhão Policial Militar,
obtiveram informações que o suspeito seria Rickson
Emanuel, sendo feito operações a fim de o capturar.
Após um trabalho de inteligência, equipes da Força
Tática encontraram o esconderijo do suspeito, uma
pousada na rua Jaime Benévolo, no centro da
capital. Ele estava armado com um revólver e foi
dada voz de prisão. O suspeito confessou ter
praticado o homicídio no dia anterior à sua prisão.
Rickson Emanuel tem antecedentes criminais nos
artigos 157, 155, três vezes no artigo 121 do
Código Penal. Responde também pelo artigo 28 da
Lei das Drogas e artigo 2 da Lei de Organização
Criminosa.Ele foi conduzido para o Departamento
de Homicídios e Proteção à Pessoa, onde foi
autuado no artigo 121 do Código Penal.
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