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CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO DO XIII CURSO DE CONTROLE DE DISTÚRBIOS CIVIS

Aconteceu na tarde do dia 2, na sede do Comando de Policiamento de Choque (CPCHOQUE) da Polícia
Militar do Ceará (PMCE), o encerramento do XIII Curso de Controle de Distúrbios Civis (CCDC), promovido
pela Academia Estadual de Segurança Pública, AESP, em parceria com a PMCE e coordenado pelo Comando
de policiamento de CHOQUE (CPCHOQUE).
Estiveram presente na solenidade o Diretor da AESP, Coronel Clairton, o Subcomandandante Geral da
Corporação representando o Comandante Geral da PMCE, Coronel De Paula e o comandante do CPChoque,
tenente-coronel Sampaio.
Com uma carga horária de 254 horas-aula, o curso teve por objetivo habilitar profissionais para atuarem em
controle de distúrbios civis, apoio ao sistema penitenciário em momentos de crise, arenas desportivas, dentre
outras.
.
Matéria completa:
https://www.pm.ce.gov.br/2021/08/03/cerimonia-de-encerramento-do-xiii-curso-de-controle-de-disturbios-civise-realizada-no-comando-de-policiamento-de-choque/
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GOVERNO DO CEARÁ LANÇA EDITAL DE NOVO CONCURSO PARA SOLDADO DA PMCE

O Governo do Estado do Ceará lança, nesta segunda-feira (2), o edital da Polícia Militar do Ceará (PMCE)
para o cargo de soldado. O anúncio foi feito na tarde de hoje, durante uma live conduzida pelo governador do
Ceará, Camilo Santana, com a presença do titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social
(SSPDS), Sandro Caron, e do coronel comandante geral da PMCE, Márcio Oliveira.
Serão 2 mil vagas destinadas a candidatos com ensino médio completo, com salários de R$ 4.192,72. O edital
será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, conforme divulgado pelo chefe do
Executivo estadual. “Quero lembrar a importância de que esse será um reforço para a Polícia Militar, um
incremento importante. O último concurso que fizemos foi para 5 mil homens, e convocamos todos. Quero dizer
que assim que for homologado o resultado oficial, serão convocados e nomeados imediatamente todos os 2 mil
homens a assumirem os seus cargos na Polícia Militar”, anunciou o governador Camilo Santana.
Esse é o terceiro concurso na área da Segurança Pública anunciado neste ano. Em maio, foram publicados os
editais para os ingressos de novos servidores para a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e Polícia
Civil do Estado do Ceará (PCCE), tanto para convocação imediata quanto para Cadastro de Reserva (CR).
“Lembrando que nós já temos um concurso da Polícia Civil, com 500 homens. Da Pefoce, com 170 homens.
Teremos um concurso para mais 200 oficiais da Polícia Militar. Convocamos a última turma do Corpo de
Bombeiros recentemente e já estão em formação na Academia Estadual de Segurança Pública, então, isso tudo
é um reforço para a segurança pública do Estado do Ceará”, destacou Camilo.
.
Fonte: site da SSPDS:
https://www.sspds.ce.gov.br/2021/08/02/governo-do-ceara-lanca-edital-de-novo-concurso-para-soldado-da-poli
cia-militar-do-ceara-com-2-mil-vagas/
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REUNIÃO SOBRE GESTÃO ADMINISTRATIVA PÚBLICA

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizou a 1ª Reunião sobre Gestão Administrativa Pública, com foco no
trabalho em equipe e na gestão por resultados, organizada e promovida pela Diretoria de Planejamento e
Gestão Interna (DPGI). A ocasião serviu para motivar e instruir profissionais que atuam diretamente na gestão
da Corporação. O fato aconteceu na sexta-feira, 06, no auditório da Câmera de Dirigentes Lojistas (CDL).
O evento reuniu cerca de 30 gestores da atividade meio da PMCE, que realizam suas atividades na Diretoria
de Planejamento e Gestão Interna (DPGI), Comando Logístico (COLOG), Coordenadoria AdministrativoFinanciera (COAFI), Coordenadoria de Saúde e Assistência Social e Religiosa (CSASR), Coordenadoria de
Gestão de Pessoas (CGP), Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional e Planejamento (CODIP), Célula
de Tecnologia da Informação e Comunicação (CETIC), Célula de Projetos (CEPRO), Assessoria de
Comunicação da PMCE (ASCOM) e Controle Interno e Ouvidoria da PMCE.
.
Matéria completa:
https://www.pm.ce.gov.br/2021/08/08/1a-reuniao-sobre-gestao-administrativa-publica-com-foco-no-trabalho-e
m-equipe-e-na-gestao-por-resultados/
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COMEMORAÇÕES DOS 38 ANOS DO BATALHÃO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL - BPRE

O Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), da Polícia Militar do Ceará
(PMCE), comemora 38 anos de dedicação à sociedade cearense. Para festejar a data, foi realizada uma
programação alusiva ao aniversário, que iniciou na segunda-feira (2) e segue até esta quarta-feira (4). Uma
solenidade, para homenagear os destaques operacionais do batalhão especializado, foi realizada na manhã
desta terça-feira (3), no auditório do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE).
O evento contou com a participação do secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Sandro Caron, do
coronel comandante-geral da Polícia Militar do Ceará, Márcio Oliveira, do coronel subcomandante-geral da
PMCE, Clauber de Paula, além de outras autoridades como o tenente-coronel Alexandre Holanda, comandante
do BPRE; o superintendente do Detran, Maximiliano Pedrosa Quintino, e representantes das Forças Armadas e
instituições parceiras. Todas as medidas preventivas para evitar a disseminação da Covid-19 foram respeitadas
durante o evento.
Matéria completa:
https://www.pm.ce.gov.br/2021/08/03/batalhao-de-policia-de-transito-urbano-e-rodoviario-estadual-da-pmce-c
ompleta-38-anos-de-existencia/
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA
Com ajuda de cães farejador,
PMCE apreende três armas de
fogo, munições e drogas em
terreno baldio no Vicente
Pinzon, capital.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu
armas, munições e drogas em terreno baldio na noite
desta segunda-feira, 02, no bairro Vicente Pinzon em
Fortaleza-CE. A apreensão se deu com auxílio de
cães do Policiamento com Cães (PCCÃES).
Matéria completa:
https://www.pm.ce.gov.br/2021/08/03/com-ajuda-de-c
aes-farejador-pmce-apreende-tres-armas-de-fogo-mu
nicoes-e-drogas-em-terreno-baldio-no-vicente-pinzon
-capital/

PMCE resgata vítimas que
eram mantidas reféns em casa
do bairro Dionísio Torres;
suspeito é preso em flagrante
por militares do BOPE

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizou uma
exitosa ação da manhã dessa terça-feira, 3,
resultando na libertação de duas pessoas que eram
feitas reféns em uma casa no bairro Dionísio Torres,
em Fortaleza-CE. A ação foi protagonizada pelo
Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE),
em conjunto com militares do Policiamento Ostensivo
Geral (POG) e de agentes da Guarda Municipal de
Fortaleza (GMF).
Matéria completa:
https://www.pm.ce.gov.br/2021/08/04/pmce-resgata-vi
timas-que-eram-mantidas-refens-em-casa-do-bairrodionisio-torres-suspeito-e-preso-em-flagrante-por-mil
itares-do-bope/
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA
Após denúncias, PMCE e
Guarda Municipal apreendem
quatro armas de fogo e
prendem suspeito em
Frecheirinha-CE

Na quinta-feira, 05, a Polícia Militar do Ceará
(PMCE), por meio de uma composição da 2ª
Companhia do 3º Batalhão, apreendeu uma pistola
de calibre .380 com 21 munições, um rifle de calibre
22, que possuía luneta e silenciador, com sete
cartuchos intactos e cinco deflagrados, uma carabina
de pressão também com luneta e silenciador, uma
espingarda do tipo cartucheira de calibre 36 e um
facão.
Matéria completa:
https://www.pm.ce.gov.br/2021/08/05/apos-denuncias
-pmce-e-guarda-municipal-apreendem-quatro-armasde-fogo-e-prendem-suspeito-em-frecheirinha-ce/

Após denúncia, CPRaio
apreende entorpecentes em
uma casa em Santa Quitéria

370 gramas de crack, 246 gramas de cocaína,
531 gramas de maconha, 500 mililitros de uma
substância utilizada na fabricação de lançaperfume, 193 frascos de vidro para armazenar a
droga, 39 frascos de spray destilados, R$ 26,35
em espécie, uma balança de precisão, uma
mochila, dois cadernos de anotações e
documentos de identificação pessoal foram
apreendidos por uma composição do Comando
de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e
Ostensivas (CPRaio) da Polícia Militar do Ceará
(PMCE). O fato ocorreu ontem, 04, em Santa
Quitéria-CE.
Matéria completa:
https://www.pm.ce.gov.br/2021/08/05/apos-denun
cia-cpraio-apreende-entorpecentes-em-uma-casaem-santa-quiteria/
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA
BPTur da PMCE captura em
alto mar menores infratores
suspeitos de roubo em
Fortaleza

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

Uma equipe do Batalhão de Policiamento Turístico
(BPTUR) da Polícia Militar do Ceará (PMCE)
apreendeu dois adolescentes na tarde de ontem, 06, na
Avenida Beira-Mar, em Fortaleza-CE. Com a dupla, os
policiais encontraram duas bolsas, três aparelhos
celulares, R$ 77,00 em espécie, todos roubados de
vítimas, e um simulacro de pistola utilizado nos atos
infracionais.
Por volta de 16h, assim que assumiu o serviço, a
composição do BPTur escutou na frequência da
Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança
(Ciops) acerca de indivíduos armados que estavam
cometendo roubos no calçadão da Avenida Beira-Mar,
nas proximidades do Anfiteatro, e que empreenderam
fuga pela faixa de areia da praia. Diante disso, uma
composição
da
Força
Tática
do
Batalhão,
imediatamente, começou a busca pelos suspeitos.
Quando os militares chegaram ao local informado,
testemunhas afirmaram que os indivíduos haviam entrado
no mar e se escondido por trás de um barco. Em razão do
exposto, com apoio de outra composição policial, os
militares pegaram um caiaque que estava na orla e
entraram no mar a fim de capturar a dupla.
Matéria completa:
https://www.pm.ce.gov.br/2021/08/07/bptur-da-pmce-ca
ptura-em-alto-mar-menores-infratores-suspeitos-de-rou
bo-em-fortaleza/
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