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VISITA AS OBRAS DO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (CISP), EM FORTALEZA

OFICIAL DA PMCE PARTICIPA DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL DA GESTÃO
CONTEMPORÂNEA PELA QUALIDADE NA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

OFICIAIS DA PMCE LOTADOS NO CPRAIO REALIZAM VISITA TÉCNICA A POLÍCIA MILITAR DA BAHIA.
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CELEBRAMOS

DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA
1.037 quilos de cocaína são
apreendidos em trabalho
conjunto na cidade de Chaval
no Ceará

As informações da ofensiva foram divulgadas em
coletiva de imprensa nesta quinta-feira (9), na sede
da SSPDS, com a presença do coordenador de
Inteligência da SSPDS, Nelson Pimentel; do
subcomandante da Polícia Militar do Ceará, coronel
Clauber de Paula; e com chefe da Delegacia de
Repressão e Combate ao Crime Organizado da
Polícia Federal no Ceará, Alan Robson.
As investigações iniciaram após os indícios de
pessoas em atitude suspeita, que possivelmente
utilizavam
embarcações
para
transportar
entorpecentes. A partir de levantamentos de
inteligência, as equipes policiais se deslocaram até
uma fazenda situada em Chaval, onde os suspeitos de
participação na atividade ilícita foram encontrados.
Matéria completa:

Um trabalho, que iniciou por meio de levantamentos
realizados pela Coordenadoria de Inteligência da
Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social
(SSPDS) do Ceará, resultou nas apreensões de 1.037
quilos de cocaína, na cidade de Chaval, na Área
Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. A
ação ocorreu nessa quarta-feira (8) e contou com as
participações da Polícia Militar do Ceará (PMCE),
da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas
(Ciopaer) da SSPDS e da Polícia Federal.
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https://www.pm.ce.gov.br/2021/12/09/1-037-quilos-de
-cocaina-sao-apreendidos-em-trabalho-conjunto-na-c
idade-de-chaval-no-ceara/
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA
BPMA da PMCE captura trio
armado após roubo de carro e
recupera bem da vítima em
Fortaleza

Uma equipe do Batalhão de Policiamento de Meio
Ambiente da Polícia Militar do Ceará (BPMA/
PMCE) capturou dois adultos e um adolescente na
manhã desta sexta-feira (10) após roubo de um carro
na cidade de Fortaleza. Além do carro da vítima, foi
apreendido com os suspeitos uma pistola, uma chave
de motocicleta, quatro trouxinhas de maconha, dentre
outros pertences sem procedência.
Os policiais militares do BPMA ouviram, via
frequência da Coordenadoria Integrada de
Operações de Segurança (Ciops), sobre a localização
de um carro Chevrolet Celta de cor vermelha com
registro de roubo e, de imediato, seguiram na direção
informada. Foi visto que a viatura do Policiamento
Ostensivo
Geral
(POG)
também
estava
acompanhando o referido veículo, na rua Capitao
Aragão com rodovia BR-116. E, ajudando na ação,
também iniciaram o acompanhamento.
Matéria Completa:
https://www.pm.ce.gov.br/2021/12/10/bpma-da-pmcecaptura-trio-armado-apos-roubo-de-carro-e-recupera
-bem-da-vitima-em-fortaleza
/

Policiais Militares salvam
criança de dois anos ao se
afogar numa piscina em
Fortaleza-CE

Equipe do 19º Batalhão da Polícia Militar do
Ceará se deparou com uma ocorrência difícil na
tarde deste domingo (05) no bairro José de Alencar
da cidade de Fortaleza. O pai de uma criança de
dois anos foi até a Base Móvel da PMCE onde
estavam de serviço os policiais militares, e em
desespero, pediu socorro aos agentes de
segurança, pois seu filho estava inconsciente após
cair na piscina do condomínio. Graças a destreza,
rapidez e habilidade da composição que
realizaram os primeiros socorros, o momento de
aflição teve um excelente desfecho com a criança a
salvo.
Matéria completa:
https://www.pm.ce.gov.br/2021/12/06/policiais-mili
tares-salvam-crianca-de-dois-anos-ao-se-afogar-n
uma-piscina-em-fortaleza-ce/
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SGT MACEDO

CB SALDANHA

SGT BENEDITO

SD FLAVIO

SD F. SABOIA

SD LOPES

SD FELIPE SILVA

SD UCHOA

SD FREITAS
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SD R PAULO

@policiamilitardoceara

pmceara

policiamilitardoceara

SEMANA DO COMANDO DA PMCE
INFORMATIVO Nº 050/21 – FORTALEZA/CE, 11 DE DEZEMBRO DE 2021

DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA
PMCE prende homem com
submetralhadora, revólver e
drogas no Jangurussu

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu uma
submetralhadora calibre 380 e um revólver calibre
38, na manhã desta quinta-feira (9), no bairro
Jangurussu, capital. Na ocasião, uma pessoa foi
presa por policiais do 16º Batalhão Policial Militar
(16ºBPM).
A ocorrência aconteceu por volta das 8h30, depois
que os militares receberam uma denúncia de quem
indivíduos armados estavam abordando veículos no
cruzamento da rua Manuel de Castro com rua José
Pinto, na favela 4 de Julho, bairro São Cristóvão.
Matéria completa:
https://www.pm.ce.gov.br/2021/12/09/pmce-prendehomem-com-submetralhadora-revolver-e-drogas-no
-jangurussu/

POLICIAIS

CB ROGER
CB ALAN JONES
SD PONTES
SD BANDEIRA
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Ofensiva da PMCE apreende
cinco revólveres com grupo de
sete pessoas em Groaíras

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizou uma
operação policial que resultou na captura de cindo
adultos e dois menores, além da apreensão de
cinco revólveres e 65 munições, na tarde desta
terça-feira (07). A ação aconteceu na cidade de
Groaíras, após a Corporação tomar conhecimento
de atos de intimidação do grupo criminoso contra
a população.
Equipes do Comando de Policiamento de Rondas
de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO) foram
deslocadas para a cidade de Groaíras ao tomar
conhecimento, no dia anterior, de que vários
indivíduos estariam amedrontando os cidadãos. Na
cidade, as composições descobriram endereço
onde os suspeitos estavam instalados.
Matéria completa:
https://www.pm.ce.gov.br/2021/12/08/ofensiva-da-p
mce-apreende-cinco-revolveres-com-grupo-de-sete
-pessoas-em-groairas/
POLICIAIS

1°TEN QOPM ADELINO
CB MADEIRA
CB ROBSON
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA
PMCE apreende quatro armas
de fogo artesanais calibre 12
na Cidade Jardim

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) aprendeu
quatro armas artesanais calibre 12, na manhã
deste sábado (11), no bairro Prefeito José Walter,
capital. A apreensão foi efetuada por agentes da
Companhia de Motos do Comando de Policiamento
de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas
(CPRAIO).
A ação se deu por volta das 8h30, ocasião em que
os PMs realizavam patrulhamento pela Cidade
Jardim e encontraram as quatro referidas armas de
fogo. No local, porém, não havia pessoas que
pudessem ser presas como responsáveis pelos
armamento.
Matéria completa:
https://www.pm.ce.gov.br/2021/12/11/pmce-apreend
e-quatro-armas-de-fogo-artesanais-calibre-12-na-c
idade-jardim/

PMCE captura grupo com duas
armas de fogo no Conjunto
Palmeiras

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) capturou um
menor de 17 anos e seu irmão de 18 anos,
Dhowallison Ramos da Silva, no Conjunto
Palmeiras, ao serem flagrados com duas armas de
fogo após abordagem, na noite deste domingo (05).
Por volta das 19h40, equipe de Força Tática do
16º
Batalhão
Policial
Militar
realizava
policiamento de rotina no Conjunto Palmeiras
quando passando na rua Serra Azul avistaram um
homem em comportamento suspeito que ao notar a
presença da viatura policial tentou se evadir, sendo
abordado pela composição rapidamente.
Matéria completa:
https://www.pm.ce.gov.br/2021/12/06/pmce-captur
a-grupo-com-duas-armas-de-fogo-no-conjunto-pal
meiras/
POLICIAIS
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SGT MARCIANO
CB GABRIEL
SD SALATIEL
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ST ARIALBO
SD BERNARDO
SD WENDEL DIAS
SD BANDEIRA
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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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