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IMPLANTAÇÃO DO RAIO E DO VIDEOMONITORAMENTO EM MAURITI/CE
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PMCE REALIZA SONHO DE GAROTO EM RUSSAS E TRAZ CRIANÇA PARA CONHECER
O QUARTEL DO CPRAIO NA CAPITAL
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2ª REUNIÃO DE TRABALHO SOBRE GESTÃO PÚBLICA: COMUNICAÇÃO
INTERSETORIAL, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS.

Na data de 28/09/2021 foi realizada a 2ª Reunião de Trabalho sobre Gestão Pública: Comunicação
intersetorial, planejamento e execução de projetos, realizada pelo Subchefe EMG/PMCE, Cel Klenio Savyo
Nascimento de Sousa, com a presença dos coordenadores, orientadores de células e supervisores de núcleos
dos órgãos de execução instrumental da PMCE (COAF, CGP, CETIC, COLOG, CEPRO, CODIP, Controle
Interno, ASJUR CSASR e CPM). Na atividade foram discutidos, dentre outros assuntos, os seguintes:
comunicação intersetorial interna e externa; execução dos projetos em andamento até novembro deste ano;
necessidade de se estabelecer fluxos e rotinas de trabalho; e planejamento para 2022. A reunião contou,
inicialmente, com a participação do Prof. Me. Facundo Barbosa, especialista em Gestão de Projetos, que
palestrou, em 30min, sobre o tema: "Derrubando Muros e Construindo Pontes". Atividade foi finalizada com
um almoço de integração entre os participantes.
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA
Ação do GAVV da PMCE auxilia
família em vulnerabilidade
social com arrecadação de
alimentos, roupas e
encaminhamento para rede de
atendimento social

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizou ação
para auxiliar família em vulnerabilidade social na
zona rural da cidade de Itapipoca, e nesta terça-feira
(28), fez a entrega de alimentos, roupas, além de
promover a ligação da família com profissionais da
rede de atendimento social, como o Centro de
Referência da Assistência Social (CRAS) e Centro de
Referência Especializado de Assistência Social
(CREAS).
O Grupo de Apoio à Vítimas de Violência (GAVV), é
um grupamento do Batalhão de Policiamento de
Prevenção Especializada da Polícia Militar do Ceará
(BPESP) da PMCE. É um policiamento orientado
pela filosofia de acolhimento, cuidado e proteção as
pessoas, principalmente mulheres, crianças e idosos,
que sofreram algum tipo de violência ou encontramse submetidas a situação de ameaça.

PMCE apreende duas armas
de fogo após tentativa de
abordagem em Tianguá

Neste domingo (26), uma equipe da Força Tática
apreendeu dois revólveres calibre 32 e quatro
munições intactas, após uma tentativa de abordagem
a dois indivíduos em atitude suspeita no bairro da
Ceasa, zona urbana de Tianguá.
Por volta das 11h20, uma equipe da Força Tática
realizava saturação nas áreas estratégicas, no bairro
da Ceasa, quando se deparou com dois indivíduos,
pilotando uma motocicleta. Ao tentar realizar a
abordagem, os mesmos não pararam, momento que
começou um acompanhamento tático. Durante o
percurso, os suspeitos conseguiram evadir-se da
composição militar e jogaram uma bolsa pequena na
via.
Matéria completa:
https://www.pm.ce.gov.br/2021/09/26/pmce-apreendeduas-armas-de-fogo-apos-tentativa-de-abordagem-e
m-tiangua/
POLICIAIS

Matéria completa:
https://www.pm.ce.gov.br/2021/10/01/acao-do-gavv-d
a-pmce-auxilia-familia-em-vulnerabilidade-social-co
m-arrecadacao-de-alimentos-roupas-e-encaminhame
nto-para-rede-de-atendimento-social/
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA
PMCE captura trio em
flagrante de roubo a ônibus no
Ancuri e recupera pertences
das vítimas

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) capturou dois
adolescentes e Walyson Silva Freitas, 22, em
ocorrência de roubo em andamento a ônibus no
bairro Ancuri, Fortaleza, e recuperou os pertences
das vítimas, na tarde desta segunda-feira (27).
Por volta das 14h30, equipe do Comando Tático
Motorizado do Comando de Policiamento de
CHOQUE (COTAM/ CPCHOQUE) retornava para o
Complexo de Policiamento de CHOQUE, após fim de
serviço no bairro Bom Jardim e adjacências, quando
em deslocamento na rodovia 4º Anel Viário foi
acionada através da Coordenadoria Integrada de
Operações de Segurança (Ciops) para um roubo em
andamento a ônibus na avenida Catolé, em frente ao
antigo “Hangar”. O coletivo era da linha Pedras 01.

PMCE prende homem na
Messejana com mandado de
prisão em aberto

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu na tarde
desta sexta-feira (01) Renan Cândido de Sousa, 29,
com pistola, revólver, 49 munições e R$ 2.750,00 em
dinheiro, após informações de localização de homem
com mandado de prisão em aberto por organização
criminosa expedido pela comarca de Fortaleza.
Por volta das 15h00, equipe de Força Tática do 16º
Batalhão Policial Militar obteve informações de que
Renan, vulgo “Besouro do Santa Maria”, estava com
mandado de prisão em aberto e localizado em uma
oficina de motocicleta no Parque Santa Maria em
Messejana, capital.
Matéria
completa:https://www.pm.ce.gov.br/2021/10/01/pmceprende-homem-na-messejana-com-mandado-de-prisa
o-em-aberto/
POLICIAIS

Matéria completa:
https://www.pm.ce.gov.br/2021/09/28/pmce-captura-t
rio-em-flagrante-de-roubo-a-onibus-no-ancuri-e-recu
pera-pertences-das-vitimas/
CB COELHO
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA
Um adolescente com três
armas de fogo é apreendido
pela PMCE no município de
Baturité

Em uma ação preventiva ostensiva, a Polícia Militar
do Ceará (PMCE) apreendeu três armas de fogo
artesanais, entre elas uma submetralhadora
automática. A ação foi realizada pelo Comando de
Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e
Ostensivas (CPRaio), por volta das 09h desta quintafeira (30). O material foi encontrado com a ajuda de
um adolescente de 15 anos que apontou a localização
do material bélico, escondido no bairro Alto Alegre,
no município de Baturité.
No início do serviço policial, uma equipe militar foi
averiguar uma denúncia acerca da localização de
indivíduos pertencentes a grupos rivais que teriam se
enfrentado no dia anterior. No local apontado,
encontrava-se o menor de idade que mostrou onde
escondia as armas de fogo.
Matéria completa:

PMCE encontra residência com
cultivo de maconha e ponto de
tráfico de drogas em Caucaia

A Polícia Militar do Ceará (PMCE), na manhã deste
sábado (02), chegou até um casal de suspeitos de
tráfico drogas e cultivo de maconha na região
metropolitana de Fortaleza, em Caucaia-CE. Devido
ao forte cheiro de maconha, os policiais militares
conseguiram encontrar, no bairro Munguba, uma
residência onde era cultivada traficada a droga. Uma
mulher foi presa com cinco pés de maconha e
algumas gramas já pronta para o consumo, papelotes
de cocaína e material de embalo dos entorpecentes,
como balança de precisão e plásticos. Um homem
fugiu.
Matéria completa:
https://www.pm.ce.gov.br/2021/10/02/pmce-encontraresidencia-com-cultivo-de-maconha-e-ponto-de-trafic
o-de-drogas-em-caucaia/

https://www.pm.ce.gov.br/2021/09/30/um-adolescente
-com-tres-armas-de-fogo-e-apreendido-pela-pmce-no
-municipio-de-baturite/
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA
PMCE desativa fábrica
clandestina de armas de fogo e
prende suspeito em Baturité-CE

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

Policiais militares do Policiamento Ostensivo Geral
(POG) e do Comando de Policiamento de Rondas e
Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da Polícia
Militar do Ceará (PMCE) desativaram uma fábrica
clandestina de armas de fogo. A ação aconteceu por
volta de 17h45 desse sábado (02) no município de
Baturité-CE.
A ofensiva teve início quando os militares receberam
informações sobre um local onde eram fabricadas
armas de fogo, de forma irregular, e que um
indivíduo, conhecido como “Negão” era proprietário
do local.o.
Matéria completa:
https://www.pm.ce.gov.br/2021/10/03/pmce-desativa-f
abrica-clandestina-de-armas-de-fogo-e-prende-suspe
ito-em-baturite-ce/
POLICIAIS

1º Sgt PM SOUZA
Sd PM SANTOS
Sd PM JAYME
CB PM LUIZ PAULO
SD PM CHARLLE
SD PM AQUILES

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PMCE

“Raça de Fortes, Povo de Bravos”

@policiamilitardoceara

pmceara

policiamilitardoceara

