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ENTREGA DA MEDALHA JOSÉ MOREIRA DA ROCHA AOS POLICIAIS MILITARES QUE SE
DESTACARAM EM 2020

COMANDO DA PMCE RECEBE CONCLUDENTES DO CHO - 2020
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PALESTRA DA SRª JANE CRIS A RESPEITO DAS ORIENTAÇÕES PARA AS FORÇAS POLICIAIS SOBRE O
CUMPRIMENTO DO DECRETO COVID-19

REUNIÃO COM GRANDES COMANDOS

ESCOLHA DA BASE FIXA DA POLÍCIA MILITAR NA AV. BEIRA MAR
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POLICIAIS SÃO RECEBIDOS PELO COMANDANTE GERAL APÓS AÇÕES POLICIAIS EXITOSAS

VISÍTA DO JUIZ DO TRABALHO E PRESIDENTE DA
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADO DO TRABALHO AO
COMANDO GERAL DA PMCE

Visita do Dr Ronaldo Feitosa Juiz do Trabalho e
Presidente da Associação dos Magistrados do
Trabalho da 7 Região-ANAMATRA, ao Comando
Geral, recepcionados pelo Cel PM Clauber De
Paula, SubComandante Geral da PMCE. Na
ocasião
o
Dr
Ronaldo
encontrava-se
acompanhado do Capitão da Reserva Clayton
Coelho, Diretor de Segurança do TRT7.
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VÍDEO DE UM POLICIAL DA BANDA DE MÚSICA DA
PMCE VIRALIZA NA INTERNET

Um vídeo de um policial militar em sua folga tem
repercutido, nos últimos dias, devido a habilidade
com que ele desenvolve os arranjos na guitarra
acompanhando uma pessoa atonal, que muda de
tom com frequência. Esse policial é o subtenente
Albuquerque, integrante da Banda de Música da
Polícia Militar do Ceará (PMCE), Major Xavier
Torres.
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA
Policiais Militares do
CPRAIO realizam desejo de
natal de criança carente

Os peixes que ele estava levando foi doação e a
bicicleta que ele conduzia é dividida com os
irmãos. Foi quando os militares do CPRAIO de São
Gonçalo resolveram ajudar, tentando reverter esse
trauma. Eles perguntaram para o menino o que ele
queria ganhar de natal e seu desejo foi atendido.
Ontem, 24 de dezembro, véspera de natal, o
garotinho e sua família tiveram um Natal diferente
com a presença da PMCE. Os raianos em uma
atitude humana e solidaria se cotizaram e foram
pessoalmente atender o pedido do menino. Ele
recebeu uma bicicleta nova, roupas e cestas básicas
para toda sua família. Feliz Natal!
Assessoria de Comunicação da PMCE

POLICIAIS

Existem dias que nossa missão merece um pouco
mais de atenção e cuidado, e essa foi a atitude que os
policiais militares do Comando de Policiamento de
Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO)
tiveram ao abordar, no último dia 17, um garoto de
12 anos. O menino é autista e ficava nervoso ao ver a
polícia. A solução foi transformar essa visão negativa
em positiva. E como resultado? A Polícia Militar do
Ceará (PMCE) ganhou mais um amigo.
Tudo começou quando a equipe militar estava em
patrulhamento de rotina no conjunto Anacetaba, na
localidade de São Gonçalo do Amarante, e avistou o
menino. Ao perceber a presença dos militares, o
garoto largou a bicicleta que estava conduzindo e
correu segurando uma sacola.
Os militares ficaram alerta com a atitude e
conseguiram abordar o menino. Ao verificar sua
sacola foi constatado tinha dois peixes. Os
moradores próximos disseram que toda vez que ele
via a polícia ficava nervoso e desesperado por isso
que ele correu. Ainda, a população informou que é
uma criança carente e de família muito humilde de 11
irmãos.
Com as informações, os militares foram verificar os
dados e constataram os fatos. O menino tem 12 anos
e colhe latinhas para ajudar no sustento da família.
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2 Sgt Henrique
Sd Queiroga
Sd De Oliveira
Sd C Moreira
Sd S Soares

PMCE prende homem com
extensa ficha criminal
suspeito de ameaçar padre
durante missa em Pedra
Branca
Em menos de 24 horas, uma equipe do Comando de
Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e
Ostensivas (CPRAIO) da Polícia Militar do Ceará
(PMCE) realizou a captura de um homem suspeito de
ameaçar um padre.
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA
O fato foi registrando na noite dessa sexta-feira (25),
em Pedra Branca, município pertencente à Área
Integrada de Segurança 20 (AIS 20) do Estado. O
suspeito, que fugiu após cometer a ação criminosa,
foi capturado e conduzido para a Delegacia Regional
de Crateús.

PMCE apreende grupo
armado, suspeito de roubo,
no bairro Jóquei Clube

O suspeito, identificado como Francisco Denis
Ferreira da Silva (33), com antecedentes criminais
por tentativa de homicídio, lesão corporal e ameaça
no contexto de violência doméstica e familiar, porte
ilegal de arma de fogo, crime contra a administração
pública, desacato, fornecer aparelho celular para
preso e dano, foi preso depois que entrou na igreja
momentos antes de começar a missa para ameaçar o
padre.
Segundo informações policiais, o investigado
invadiu, com sua motocicleta, a paróquia e começou
a ameaçar e desferir palavras de baixo calão contra
a vítima, que estava se preparando para realizar o
evento religioso. No local, havia cerca de 60 fiéis. O
homem, que fugiu logo em seguida e aparentava
estar alcoolizado, foi localizado na rodovia BR 226.
O homem, que utilizava tornozeleira eletrônica, foi
conduzido para a delegacia Regional de Crateús.
Na unidade, o homem foi autuado em flagrante por
perturbação de cerimônia religiosa, ameaça, injúria,
embriaguez ao volante e direção perigosa. A Polícia
Civil do Estado do Ceará (PCCE) segue investigando
o caso para identificar a motivação do crime.
Fonte: SSPDS

POLICIAIS

2º SGT PM LEITE
SD PM BOSCO
SD PM BATISTA
SD PM WANDERSON

Uma composição da 2ª Companhia do 18º
Batalhão da Polícia Militar do Ceará (PMCE)
prendeu três adultos e apreendeu dois
adolescentes, todos suspeitos de assaltos na área
do bairro Jóquei Clube. Com eles, um revólver
calibre .38 e cinco munições intactas foram
apreendidos. O fato aconteceu na manhã de hoje,
23, em Fortaleza-CE.
A ação ocorreu após a PMCE ser acionada para
uma ocorrência de roubo efetuado por
indivíduos que estavam no interior de um
veículo. Na avenida Senador Fernandes Távora,
o carro com as mesmas características
repassadas à polícia foi localizado pelos
militares. Durante a busca veicular, a arma de
fogo foi encontrada.
Diante do exposto, Gisele Gomes Andrade, 35,
João Célio Carneiro Caetano, 18, Joab da Silva
Rodrigues, 19, e dois adolescentes foram
apresentados à Delegacia da Criança e do
Adolescente (DCA), onde foi instaurado o
procedimento cabível.
Assessoria de Comunicação da PMCE
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA

SD Nonato Silva

conduzidos à Delegacia Metropolitana de
Maracanaú
(DMM)
para
realização
dos
procedimentos cabíveis. Na unidade policial, eles
foram autuados pelos crimes de estelionato,
associação criminosa e uso de documento falso.

SD Reinaldo
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POLICIAIS

SD R Souza

PMCE prende grupo
suspeito de aplicar golpes
em comércios

POLICIAIS

CB Pereira
SD Queiroz
SD Santiago

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

Policiais Militares do 24º Batalhão Policial Militar
(24ºBPM), da Polícia Militar do Ceará (PMCE),
realizaram na tarde desse sábado, 26, no município
de Maracanaú-CE, a prisão de três suspeitos de
envolvimento com crimes de estelionato. Com eles a
PMCE apreendeu vários cartões magnéticos,
maquinetas e dinheiro em espécie.
Essa ação se deu por volta das 13h, depois que os
PMs receberam uma informação de que os
suspeitos tinham acabado de tentar aplicar um
golpe em uma locadora de automóveis e estariam
passando pela referida rodovia. Os militares se
deslocaram até lá e avistaram os suspeitos
passando num veículo. Foi, então, realizada a
abordagem e com o trio foi encontrado todo o
material ilícito.
Sebastião Henrique Mesquita (34), Francisco
Aurélio dos Santos Costa (30) e Hugo Leonardo
Lopes e Silva (33) receberam voz de prisão e foram
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