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CORONEL COMANDANTE GERAL REÚNE GRANDES COMANDOS PARA OPERAÇÃO NA ÁREA DO 12ºBPM

COMANDO DA PMCE RECEBE VISITA DA DESEMBARGADORA NAILDE PINHEIRO, PRESIDENTE DO TJCE,
MOMENTO EM QUE FOI FEITA A ENTREGA DA MEDALHA MÉRITO POLICIAL A ESSA MAGISTRADA
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COORDENADORIA DOS COLÉGIOS DA PMCE CELEBRAM O DIA DO ESTUDANTE 2021 EM SUAS QUATRO SEDES

Em comemoração ao dia do estudante, na manhã do dia 11 de agosto, os colégios da Polícia Militar do Ceará
(PMCE) celebraram o momento com um desfile militar e hasteamento do pavilhão nacional,
concomitantemente, nos quatro batalhões escolares: em Fortaleza, Maracanaú, Sobral e Juazeiro do Norte.
Respeitando as regras de distanciamento social e uso de máscara, participaram da solenidade parte dos
alunos, professores e policiais militares integrantes do corpo docente.
Os docentes foram recepcionados pelos comandantes de cada unidade e todos os atos foram realizados em
ambientes abertos e arejados. Na ocasião, os discentes realizaram desfiles militares com participação especial
da Banda de Música da PMCE, Major Xavier Torres.
Matéria completa:
https://bit.ly/3k1O7bV
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA
PMCE captura casal com mais
de 12kg de drogas, arma de
fogo, rádio comunicador e
dinheiro em espécie em
Fortaleza

Com foco no combate ao tráfico de drogas, a Polícia
Militar do Ceará (PMCE), por meio de militares do
21º Batalhão Policial Militar (21ºBPM), apreendeu
11,903 quilos de maconha, 125 gramas de cocaína,
uma pistola 638, dois carregadores com 10 munições,
uma balança de precisão, materiais para a
comercialização de drogas, um rádio comunicador,
duas capas de colete balístico, uma motocicleta e R$
6.080,00 em espécie. O material foi encontrado por
volta das 14h30min da segunda-feira, 09, em um
imóvel abandonado localizado na travessa Antônio
Germano, no bairro Presidente Vargas, em
Fortaleza-CE. Um casal foi preso.

Comando da PMCE
homenageia policiais do BPTur
que capturaram suspeitos de
roubo em alto mar

Policiais militares do Batalhão de Policiamento
Turístico (BPTUR), da Polícia Militar do Ceará
(PMCE), receberam, das mãos do Coronel
Comandante Geral da PMCE, Márcio Oliveira, um
certificado de “Reconhecimento Operacional”
devido a maestria com que conduziram uma
apreensão, em alto mar, de dois menores infratores
suspeitos de roubo na avenida Beira Mar, na Capital.
O momento aconteceu na tarde da segunda-feira, 09,
no Quartel do Comando Geral (QCG) e, também,
contou com a presença do Subcomandante Geral da
PMCE, Coronel De Paula, e do comandante do
BPTUR, Tenente-Coronel Lima.
Matéria completa:
https://bit.ly/3CTPMc2
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA
PMCE captura seis suspeitos
armados e recupera bens
roubados de vítimas durante
assalto em ônibus

Suspeitos são presos pela
PMCE com drone, três armas
de fogo, munições e celulares
em Fortim

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) capturou, na
noite da terça-feira, 10, no bairro Mondubim, em
Fortaleza-CE, seis suspeitos de envolvimento em um
roubo dentro de um ônibus na cidade de PacatubaCE. Na ação policial também foram recuperados os
bens roubados das vítimas, apreendida uma arma de
fogo e o carro utilizado pelo grupo na fuga.

Um homem e uma mulher foram presos por
Policiais Militares do Batalhão de Policiamento
do Interior (BEPI), da Polícia Militar do Ceará
(PMCE), por volta de 06h da sexta-feira, 13. Na
ação, a composição apreendeu: um drone; duas
espingardas calibre 12; um revólver calibre 38;
12 munições calibre 12; cinco munições calibre
38; um notebook e aparelhos celulares. O fato
ocorreu na rua Damião Rufino, no bairro Viçosa,
em Fortim.

Uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas
de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO) realizava
policiamento de rotina quando foi acionada, por
passageiros de um ônibus, na rodovia CE-060, km
12, no bairro Pavuna da cidade de Pacatuba. Na
ocasião, as pessoas informaram que, instantes antes,
foram roubados por indivíduos em posse de arma de
fogo e que os suspeitos se evadiram em um carro VW
Gol de cor branca.
Matéria completa:
https://bit.ly/3gcQzv1
POLICIAIS
CB TAVARES
SD PAULINO

Em cumprimento de mandado de busca e
apreensão, de posse do endereço, os PMs se
deslocaram até a residência dos suspeitos. No
local, encontravam-se Luis Henrique Cândido de
Almeida (30) e Michelle Karla dos Santos (26).
Durante a vistoria na casa, os materiais ilícitos
foram localizados.
Matéria completa:
https://bit.ly/3AJsofq
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA
PMCE prende homem em
Pacajus com drogas, colete
balístico, arma de
eletrochoque e rádios
comunicadores

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

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu, na tarde da
quinta-feira, 12, Zidane da Costa Alves (22) no bairro
Limoeiro da cidade de Pacajus-CE, por tráfico de
drogas. O suspeito estava em um grupo de
aproximadamente sete homens que atiraram contra
composição policial e se evadiram. Na ação foram
apreendidos 137 gramas de substância de cor branca,
445 gramas de maconha, um colete balístico, uma arma
de eletrochoque, três rádios comunicadores, duas
balanças e dois aparelhos celulares.
Uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de
Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO) realizava
policiamento de rotina, por volta das 14h10, no bairro
Limoeiro, mais precisamente na comunidade quatro
bocas, quando os policiais militares se depararam com
um grupo de indivíduos que efetuaram disparos de arma
de fogo contra a composição e se evadiram, sendo
capturados na ação dois suspeitos.
Matéria completa:
https://bit.ly/3CXBKpM
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