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CORONEL COMANDANTE GERAL DA PMCE, MÁRCIO OLIVEIRA, EM VISITA A BRASÍLIA É
AGRACIADO COM A MEDALHA DO MÉRITO POLICIAL LUIZ GONZAGA
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SECRETÁRIO DA SSPDS, SANDRO CARON E CORONEL COMANDANTE GERAL DA PMCE, MÁRCIO
OLIVEIRA, REALIZARAM UMA VISITA TÉCNICA E OPERACIONAL EM SOBRAL/CE

COMANDANTE GERAL DA PMCE RECEBE EQUIPE DO BATALHÃO DE SEGURANÇA
PATRIMONIAL(BSP/PMCE)
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MAIS DE 100 CESTAS BÁSICAS ARRECADADAS PELA TROPA PARA DISTRIBUIÇÃO
AS FAMÍLIAS CARENTES
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ENCERRAMENTO DO CURSO DE ABORDAGEM E TIRO POLICIAL DEFENSIVO, CICLO 11

MARACANAÚ

LIMOEIRO DO NORTE

QUIXADÁ
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA
PMCE realiza seminário sobre
a cultura organizacional e
processos de subjetivação

A Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio da Célula
de Saúde e Assistência Social e Religiosa (CSASR),
realizou, na tarde de quarta-feira (22), o seminário
“Diálogos sobre a cultura organizacional e processos de
subjetivação”. Com foco na campanha “Setembro
Amarelo” e no cuidado com policiais militares, o
momento aconteceu de forma presencial no auditório da
Estácio, em Fortaleza-CE, e foi transmitido virtualmente
para diversas unidades da Corporação.
Na ocasião estiveram presentes o Subchefe do Estado
Maior, Coronel Klênio, a coordenados da CSARS,
Tenente-Coronel Sandra Helena, o médico psiquiatra, Dr.
Adalberto de Paula Barreto e oficiais comandante e
coordenadores da Corporação.
O médico Dr. Adalberto falou cobre o cuidado com o
corpo e com a alma e sobre o enfrentamento do estresse
do dia a dia, tanto relacionado a tropa com ao próprio
comandante. “O trabalho de cuidado é muito importante,
é preciso um espaço para cuidar e ser cuidado. Os
policiais militares estão nas “trincheiras” dos conflitos,
um verdadeiro ato heroico, mas não basta isso, ele
precisa de descanso, cuidado, atenção, tem que saber que
há um espaço acessível para ele recuperar as energias
para o trabalho”, afirmou.
Matéria completa:
https://www.pm.ce.gov.br/2021/09/22/pmce-realiza-semin
ario-sobre-a-cultura-organizacional-e-processos-de-subje
tivacao/
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Policial militar conquista três
medalhas de ouro em
Paraolimpíada Universitária
em São Paulo

O militar é paratleta há cerca de 1 ano, tem
graduação em Educação Física (licenciatura e
bacharelado) e está realizando especializações em
Treinamento Desportivo, Fisiologia do Exercício e
Nutrição esportiva, além de MBA em academia e
fitness. Atualmente, ele é lotado no Departamento de
Educação Física da Companhia de Cães do
Comando
de
Policiamento
de
Choque
(CPCHOQUE).
Sua deficiência é proveniente de um acidente
automobilístico em objeto de serviço, há 7 anos, que
acarretou na amputação de um dos membros
inferiores. Entretanto o fato não foi obstáculo para
que o 2º Sargento Luís alcançar novos objetivos.
Atualmente, o militar leva uma rotina de treino
desportivo diário, aliado aos relevantes serviços que
presta há mais de 18 anos na Corporação.
Matéria completa:
https://www.pm.ce.gov.br/2021/09/22/policial-militarconquista-tres-medalhas-de-ouro-em-paraolimpiadauniversitaria-em-sao-paulo/
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA
PMCE apreende quase meia
tonelada de drogas em
Pacatuba

Com ações intensivas e preventivas ao combate ao
tráfico de drogas, a Polícia Militar do Ceará
(PMCE) realizou a apreensão de 493 quilos de
entorpecentes, dentre maconha e crack e cocaína. A
operação militar aconteceu no final tarde de quartafeira (21), na região metropolitana de Fortaleza, em
Pacatuba e foi efetivada pelo Comando Tático
Motorizado (Cotam), do Comando de Policiamento
de Choque (CPCHOQUE), com apoio da Força
Tática.
A apreensão ocorreu após denúncias de que em uma
casa, no bairro Timbozinho, havia intensa
movimentação de pessoas em atitudes suspeitas.
De imediato, os militares iniciaram diligências e
foram ao local indicado. No interior do imóvel foram
encontrados 477,2 quilos de maconha, oito quilos de
crack, quatro pacotes com substância semelhante à
cocaína e recipientes contendo materiais comumente
utilizados para aumentar a quantidade de
entorpecentes. Duas balanças de precisão também
foram localizadas.
Matéria completa:

BPMA da PMCE captura dupla
logo após roubo a cinco
vítimas em Juazeiro do Norte

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) capturou em
flagrante, na tarde de quarta-feira (22), Wermesson
Bento dos Santos, 19 e um adolescente de 17 anos, logo
após a dupla roubar cinco vítimas em posto de
combustível em Juazeiro do Norte. Os pertences das
vítimas foram recuperados e um revólver apreendido.
Por volta das 16h00, uma equipe do Batalhão de
Policiamento de Meio Ambiente (BPMA) ouviu, por meio
da frequência da Coordenadoria Integrada de Operações
de Segurança (Ciops), denúncia de série de roubos em
um posto de combustível na rua Raimundo Machado da
Silva do bairro Romeirão. A composição foi até o local e
uma das vítimas repassou mais informações.
Matéria completa:
https://www.pm.ce.gov.br/2021/09/23/bpma-da-pmce-capt
ura-dupla-logo-apos-roubo-a-cinco-vitimas-em-juazeirodo-norte/

.
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https://www.pm.ce.gov.br/2021/09/22/pmce-apreendequase-meia-tonelada-de-drogas-em-pacatuba/
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA
PMCE prende suspeito de
estupro a adolescente que
conheceu pela internet

Força Tática da PMCE captura
trio em Maracanaú após
abordagem a suspeito com
mandado de prisão em aberto
por tráfico de drogas

Um homem de 35 anos foi preso por suspeita de estupro a
uma adolescente de 15 anos. A vítima conheceu o
suspeito pela internet e foi convidada para uma casa de
praia. O fato aconteceu na tarde de terça-feira (21), na
praia do Porto das Dunas, em Aquiraz-CE.
Era por volta das 17h00 quando, duas meninas, em
estado de desespero e chorando, aproximaram-se de uma
equipe do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) e
informaram aos policiais militares que um homem tinha
tentado estuprar uma delas. As menores relataram que
escaparam de uma casa de praia onde o suspeito se
encontrava.
Matéria completa:
https://www.pm.ce.gov.br/2021/09/23/pmce-prende-suspei
to-de-estupro-a-adolescente-que-conheceu-pela-internet/
POLICIAIS

SD MAIKO
SD M ARRUDA

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu, na
madrugada de segunda-feira (20), Wesley Teixeira Bão,
25, com mandado de prisão em aberto por tráfico de
drogas durante abordagem a uma motocicleta em alta
velocidade na cidade de Pacatuba-CE. Na ocasião,
Francisco Thiago Pereira Gomes, 24, e Lucas Gomes
Mendes, 24, também foram capturados com armas de
fogo e demais ilícitos.
Uma equipe de Força Tática da 2ª Companhia do 24º
Batalhão Policial Militar realizava policiamento de
rotina, por volta de 02h00, na rodovia CE-060, quando
avistaram um indivíduo em uma motocicleta, em alta
velocidade, sendo feito o acompanhamento e ordem de
parada para abordagem, que foi desobedecido.
Matéria completa:
https://www.pm.ce.gov.br/2021/09/20/forca-tatica-da-pm
ce-captura-trio-em-maracanau-apos-abordagem-a-suspei
to-com-mandado-de-prisao-em-aberto-por-trafico-de-dro
gas/
POLICIAIS

CB SILVÉRIO
SD S. MOREIRA
SD CAVALCANTE
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA
PMCE flagra rinha de galo e
prende 15 homens em Caucaia

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) conduziu 15 homens
flagrados em terreno onde acontecia rinha de galos. Na
ação, realizada na tarde de domingo (19), 29 galos e três
pássaros silvestres foram resgatados.
Por volta das 13h30, equipe da 1ª Companhia do 12º
Batalhão Policial Militar, realizava policiamento de
rotina quando, na rua Raimundo Nonato Alexandre, do
bairro Curicaca, os policiais militares adentraram um
terreno onde foi flagrado o instante em que acontecia
uma rinha de galos. A equipe encontrou 29 galos presos,
sendo uns vivos e outros mortos, além de pessoas no
local ingerindo bebidas alcoólicas.

PMCE captura três menores
após roubo a coletivo com
ajuda de vítima rastreando o
seu celular

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) capturou três
adolescentes suspeitos de roubo a coletivo na avenida
José Bastos, próximo ao Hemoce. Com o auxílio de uma
das vítimas que rastreava o seu aparelho celular, os
menores foram capturados no bairro Monte Castelo, a pé
com os produtos do roubo, e foram reconhecidos pela
vítima.

Os suspeitos presentes foram conduzidos para a
Delegacia de Caucaia, onde foi realizado contra os 15
homens um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO)
em razão dos maus-tratos. Foi determinado que o dono
da propriedade permanecesse como fiel depositário dos
animais.

Por volta das 20h00 de quarta-feira (22), uma equipe da
2ª Companhia do 6º Batalhão Policial Militar foi
acionada pela Coordenadoria Integrada de Operações de
Segurança (Ciops) para uma ocorrência de roubo a
coletivo. Durante o deslocamento, a equipe foi informada
pela composição da Base Fixa na Parangaba que uma
das vítimas do roubo estava lá rastreando o seu aparelho
celular solicitando o apoio dos policiais militares para
recuperar o seu bem.

Matéria completa:

Matéria completa:

https://www.pm.ce.gov.br/2021/09/20/pmce-flagra-rinhade-galo-e-prende-15-homens-em-caucaia/

https://www.pm.ce.gov.br/2021/09/23/pmce-captura-tresmenores-apos-roubo-a-coletivo-com-ajuda-de-vitima-rast
reando-o-seu-celular/
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA
Força Tática da PMCE
apreende cinco armas de fogo
durante patrulhamento em
Canindé

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

Policiais Militares da Força Tática da 1ª Companhia do
4º Batalhão da Polícia Militar do Ceará (PMCE)
apreenderam, por volta das 19h30 de sexta-feira (24),
cinco armas de fogo, sendo: quatro armas artesanais do
tipo socadeira e uma espingarda calibre 36, além de 14
munições. O material foi localizado na residência de um
homem de 60 anos na localidade de Pedra Branca, em
Canindé-CE.
Em patrulhamento de rotina na região, os PMs foram
informados acerca da posse de arma de fogo na casa de
um homem identificado. No local, foi autorizada a
entrada da guarnição no imóvel, onde o armamento foi
encontrado.
Diante do flagrante, Francisco Luis de Sousa, 60, foi
levado à Delegacia Regional de Polícia Civil e autuado
por posse ilegal de arma de fogo.
Assessoria de Comunicação da PMCE
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