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OPERAÇÃO “DOMUS I” COM A PARTICIPAÇÃO DE TODAS AS FORÇAS DE SEGURANÇA

REUNIÃO COM A PREFEITA DO MUNICÍPIO
DE GRAÇA

CB RAFAELO RECEBE CERTIFICADO POR RELEVANTES
SERVIÇOS PRESTADOS

A CÉLULA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CETIC DA PMCE, MINISTRA TREINAMENTO COM OS
POLICIAIS DO CPRAIO QUE IRÃO OPERAR O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ASSINATURAS E O SISTEMA E-JUSTIÇA.
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COMANDANTE GERAL SE REÚNE COM OS COMANDANTES DOS
GRANDES COMANDOS

CURSO DE POLICIAMENTO DE PREVENÇÃO
ESPECIALIZADA – TURMA I

ENTREVISTA DO COMANDANTE GERAL PARA REDE NACIONAL DE TV SOBRE
ATUAÇÃO DO BATALHÃO DE PREVENÇÃO ESPECIALIZADA
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA
Duas crianças são salvas
por policiais militares no
Estado

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) registrou, pelo
menos, duas ocorrências envolvendo crianças salvas
por policiais militares no Ceará nos últimos dias. No
primeiro caso, na sexta-feira, 09, uma criança de três
anos foi resgatada pelos agentes de segurança
pública depois de um afogamento em São Gonçalo do
Amarante-CE. Já no segundo episódio, na manhã de
segunda-feira, 12, uma bebê de 12 dias foi salva após
se engasgar em Fortaleza-CE.
Por volta das 17h20min da última sexta-feira, 09, a
composição do 23º Batalhão Policial Militar foi
acionada para uma ocorrência de afogamento na
localidade de Barramar Taíba, localizada no
município de São Gonçalo do Amarante-CE. A equipe
chegou, rapidamente ao local indicado e se
depararou com um garoto de três anos de idade que
havia se afogado e estava desacordado.
Matéria
Completa:https://www.pm.ce.gov.br/2021/07/12/duascriancas-sao-salvas-por-policiais-militares-no-estado
/

Com a ajuda de câmeras de
segurança, PMCE prende
suspeito e apreende quatro
armas de fogo, simulacro,
além de carro, videogames
e outros materiais
roubados

Na tarde de terça-feira, 13, a Polícia militar do
Ceará (PMCE), em ação conjunta de equipe do 21º
Batalhão Policial Militar (21ºBPM) e do Força
Tática do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM),
prendeu em flagrante Thiago Sá Cavalcante (33) com
duas pistolas calibre .40, uma pistola calibre 380, um
simulacro de arma de fogo e dois videogames modelo
PS4, 12 relógios, um notebook, cinco celulares, três
tablets, um kit de manutenção de armamento, R$
1.200 em espécie, sete carregadores de pistola, além
de 77 munições.
Matéria completa:
https://www.pm.ce.gov.br/2021/07/13/com-a-ajuda-de
-cameras-de-seguranca-pmce-prende-suspeito-e-apre
ende-quatro-armas-de-fogo-simulacro-alem-de-carro
-videogames-e-outros-materiais-roubados/
POLICIAIS
SGT Márcio
SD Nilcassio
SD G.Sousa
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA
Forças de Segurança
capturam trio envolvido na
morte de PM em Beberibe

Cerca de cinco horas depois, uma ação que contou
com o emprego de todo o aparato das Forças de
Segurança do Estado resultou nas capturas de três
suspeitos de participação direta e indireta na morte
do soldado da Polícia Militar do Ceará (PMCE),
Thiago Araújo do Nascimento (26). Durante a
ofensiva, três armas de fogo, entre elas, a pistola
subtraída do profissional de segurança, foram
apreendidas. O autor dos disparos que atingiram o
PM trocou tiros com uma equipe policial e foi
lesionado. Ele chegou a ser socorrido, mas foi a
óbito.
As informações sobre todo o trabalho policial foram
divulgadas em coletiva de imprensa, na manhã desta
quarta-feira (14), com a presença do secretário da
Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Sandro
Caron; do secretário executivo da SSPDS, Samuel
Elânio; do coronel comandante-geral da PMCE,
Márcio Oliveira; do delegado geral da Polícia Civil
do Estado do Ceará (PC-CE), Sérgio Pereira; do
comandante do Comando de Policiamento de Choque
(CPChoque), tenente-coronel Sinval Sampaio; e do
diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à
Pessoa (DHPP), Harley Filho.
Matéria completa:

Policial Militar do Ceará
conquista 1º lugar em
Estágio de Motociclista
Militar e Batedor do
Exército Brasileiro

O Cabo Carlos Josimar Pinto Vieira, policial militar
lotado no Comando de Policiamento de Rondas e
Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), de SobralCE, concluiu com êxito o 3º Estágio de Motociclista
Militar e Batedor do Exército Brasileiro (EB) e
conquistou o primeiro lugar no curso. A capacitação
foi realizada pela 16ª Companhia de Polícia do
Exército, Unidade Especializada no processo de
policiamento com motocicleta, no período de 31 de
maio a 16 de julho de 2021.
Matéria completa:
https://www.pm.ce.gov.br/2021/07/17/policial-militardo-ceara-conquista-1o-lugar-em-estagio-de-motocicli
sta-militar-e-batedor-do-exercito-brasileiro/

https://www.pm.ce.gov.br/2021/07/15/forcas-de-segur
anca-capturam-trio-envolvido-na-morte-de-pm-em-be
beribe/
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA
Trio é perseguido e preso
pelo BPRE da PMCE com
armas longas e vários
pertences roubados

Policiais militares do Batalhão de Polícia de Trânsito
Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), da Polícia
Militar do Ceará (PMCE), realizaram, na noite de
sábado (17), no Conjunto Palmeiras, uma exitosa
ação que culminou na prisão em flagrante de três
indivíduos e na recuperação de uma extensa lista de
itens roubados.

CPRAIO da PMCE prende
trio e apreende 14 quilos de
drogas e arma de fogo, no
interior do estado

A ação aconteceu por volta das 23h30min, ocasião
em que os militares realizavam patrulhamento de
rotina e avistaram um veículo Astra trafegando em
atitude suspeita, na avenida Val Paraíso. Os policiais
se aproximaram e deram ordem de parada, não
sendo, no entanto, acatada pelo condutor que saiu
em fuga.

Policiais militares do Batalhão do Comando de
Policiamento de Ronda de Ações Intensiva e
Ostensivas (CPRAIO), da Polícia Militar do Ceará
(PMCE), realizaram, na madrugada desse domingo
(18), em Jijoca de Jericoacoara-CE e Cruz-CE, uma
ação que culminou na prisão de três pessoas e na
apreensão de mais de 14 quilos de entorpecentes,
uma arma de fogo, munições, entre outros ilícitos.

Matéria Completa:
https://www.pm.ce.gov.br/2021/07/18/trio-e-persegui
do-e-preso-pelo-bpre-da-pmce-com-armas-longas-e-v
arios-pertences-roubados/

Matéria completa:
https://www.pm.ce.gov.br/2021/07/18/cpraio-da-pmce
-prende-trio-e-apreende-14-quilos-de-drogas-e-armade-fogo-no-interior-do-estado/
POLICIAIS

POLICIAIS
ST WILNARD
1ºSGT ISMAEL
SD DIOGENES

CB RAFAEL
SD ROBSON
SD FERNANDO
SD CRUZ

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PMCE

@policiamilitardoceara

pmceara

policiamilitardoceara

SEMANA DO COMANDO DA PMCE
INFORMATIVO Nº 029/21 - FORTALEZA/CE, 17 DE JULHO DE 2021

DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA
Homem é preso com armas,
munições e drogas pelo
Cotam no bairro Vicente
Pinzón, em Fortaleza

A Polícia Militar do Ceará(PMCE) – por meio de
composições do Comando Tático Motorizado
(Cotam) do Comando de Policiamento de Choque
(CPChoque) – apreendeu dois revólveres de
calibre .38, ambos com numeração suprimida, uma
bereta, 55 munições de calibre .38, 20 de calibre .25,
12 de .9mm e uma de calibre .32, um carregador, um
colete balístico, 4,100 gramas de maconha, 300
gramas de cocaína e oito gramas de crack. Nessa
exitosa ocorrência policial que ocorreu na noite do
dia 15, no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza,
Francisco Ribeiro da Rocha (50) foi preso em
flagrante.
Matéria Completa:
https://www.pm.ce.gov.br/2021/07/16/homem-e-preso
-com-armas-municoes-e-drogas-pelo-cotam-no-bairr
o-vicente-pinzon-em-fortaleza/

Fuzil, escopetas,
revólveres, pistola, colete
balístico e cerca de 400
munições são apreendidos
pela PMCE na Caucaia

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu uma
vultosa quantidade de armas e munições, na tarde do
dia 13, em Caucaia-CE. Ao todo foram seis armas de
fogo, sendo um fuzil, duas escopetas calibre 12, uma
pistola 9mm e dois revólveres calibre 38, além de
cerca de 400 munições de calibres diversos, um
colete balístico e 54 gramas de drogas ilícitas. Uma
mulher e um homem foram presos em flagrante.
Matéria completa:
https://www.pm.ce.gov.br/2021/07/13/fuzil-escopetasrevolveres-pistola-colete-balistico-e-cerca-de-400-mu
nicoes-sao-apreendidos-pela-pmce-na-caucaia/
POLICIAIS
CB VIEIRA
CB GREGORIO

POLICIAIS

SD NOBRE
SD PIHEIRO

ST LOPES

1º TEN STEFANO

SD PESSOA

1º SGT MEDEIROS

SD XIMENES

SD RAFAEL ARAÚJO

SD JÚLIO

SD MELO
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA
PMCE apreende quase 800
munições de calibres
diversos, armas de fogo e
entorpecentes na cidade
2000

CPRaio da PMCE apreende
três armas de fogo
escondidas em oficina
mecânica em Jaguaribe-CE

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu uma
expressiva quantidade de munições de armas de fogo,
na noite de segunda-feira, 12, na Cidade 2000.
Foram quase 800 munições de calibre diversos, além
de dois revólveres calibre 38 e cerca de 560 gramas
de cocaína, 500 gramas de maconha e 19 gramas de
crack. Na ocasião um homem foi preso.

Uma espingarda de calibre 12 com quatro munições,
uma pistola municiada e um revólver de calibre .38
com seis munições foram apreendidos e uma
motosserra com queixa de furto foi recuperada por
uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas
de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da Polícia
Militar do Ceará (PMCE). O fato ocorreu em
Jaguaribe-CE, na tarde de quinta-feira, 15.

A exitosa ação iniciou-se por volta de 18h, quando
PMs do motopatrulhamento do 22º Batalhão Policial
Militar (22ºBPM) realizavam rondas pelo bairro e
avistaram um indivíduo em atitude suspeita. Foi feita
a abordagem e encontrado com o indivíduo 18
papelotes de maconha.

Às 13h15min, durante diligências após um furto
ocorrido no Centro da cidade, os policiais se
dirigiram até uma oficina mecânica na qual um dos
suspeitos do crime trabalhava. No lugar, nenhum dos
suspeitos foi localizado, entretanto as três armas de
fogo foram apreendidas durante as buscas.

Matéria Completa:
https://www.pm.ce.gov.br/2021/07/13/pmce-apreendequase-800-municoes-de-calibres-diversos-armas-de-f
ogo-e-entorpecentes-na-cidade-2000/

Matéria completa:
https://www.pm.ce.gov.br/2021/07/16/cpraio-da-pmce
-apreende-tres-armas-de-fogo-escondidas-em-oficina
-mecanica-em-jaguaribe-ce/
POLICIAIS

POLICIAIS
SD MARDEN

TEN MÁRCIO

SD WILLAME COSTA

SD MESSIAS

CB AURINO

SD ARAÚJO

SD LUCAS BEZERRA

SD FREITAS

SD SOARES

SD FONTELES
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA

Os senhores merecem o título de
Destaque Operacional desta semana.
Sucesso a todos!!!

“Raça de Fortes, Povo de Bravos”
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