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COMEMORAMOS

O mês de janeiro é o mês dedicado à conscientização a respeito da saúde mental. Por isso foi criado o Janeiro
Branco, com o objetivo de chamar a atenção para as questões e necessidades relacionadas à saúde mental e
emocional das pessoas. A Polícia Militar do Ceará apoia essa campanha, e lembra que os policiais que
compõem a PMCE contam com a Coordenadoria de Saúde e Assistência Social e Religiosa – CSASR, que tem a
proposta de acolher, cuidar e monitorar o policial militar buscando minimizar os efeitos do adoecimento
decorrentes do trabalho. Caso esteja precisando de ajuda, o policial pode entrar em contato com a CSASR pelo
telefone (85) 31012236, através do email: csas.pmce@gmail.com ou pelo instagram @csasrpmce.
Quem cuida da mente, cuida da vida. Polícia Militar do Ceará,
Raça de Fortes, Povo de Bravos

DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA
Em rápida resposta, COTAM da
PMCE captura dois indivíduos
e apreende seis armas de fogo
na Sapiranga

apreendeu uma pistola de calibre .9mm e cinco
revólveres de calibre .38 e efetuou a captura de dois
suspeitos – um adulto e um adolescente – na noite da
última quinta-feira (06), no bairro Sapiranga, em
Fortaleza.
Matéria Completa:
https://www.pm.ce.gov.br/2022/01/07/em-rapida-resp
osta-cotam-da-pmce-captura-dois-individuos-e-apree
nde-seis-armas-de-fogo-na-sapiranga/
POLICIAIS

Após diligências, o Comando Tático Motorizado
(COTAM), do Comando de Policiamento de Choque
(CPChoque) da Polícia Militar do Ceará (PMCE),
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA
2ª Turma de praças policiais
femininas completa 27 anos
de PMCE e presença feminina
na Instituição militar só
aumenta

A segunda turma de praças policiais femininas da
Polícia Miliar do Ceará (PMCE) completou 27 anos
de corporação nesse domingo (2). O grupo de 53
policiais militares femininas recebeu o distintivo de
formatura em solenidade realizada no Quartel do
Comando Geral, no dia 2 de janeiro de 1999, e foi
notícia de grande circulação à época. Hoje,
permanecem na Corporação 47 delas.
O curso de formação da turma feminina foi realizado
na Companhia de Polícia Feminina, que era situada
na rua Pedro Ângelo, no centro de Fortaleza-CE. A
formação teve duração de seis meses e abrangia
instruções sobre noções de direito, técnica de
abordagem policial, relações públicas, educação
físicas, moral e cívica, dentre outras.
Matéria Completa:
https://www.pm.ce.gov.br/2022/01/06/2a-turma-de-pr
acas-policiais-femininas-completa-27-anos-de-pmcee-presenca-feminina-na-instituicao-militar-so-aument
a/
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Quarteto é capturado pela
PMCE com granada, duas
pistolas e revólver no Pirambu

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) capturou
quatro indivíduos com uma granada, duas pistolas
e um revólver, na noite dessa quarta-feira (5), no
bairro Pirambu. A captura foi efetuada por agentes
do Comando de Policiamento de Rondas e Ações
Intensivas e Ostensivas (CPRAIO).
A expressiva e exitosa ação se deu por volta de
19h10, ocasião em que os PMs realizavam
patrulhamento de rotina e receberam uma
ocorrência de vários indivíduos armados
trafegando pelo bairro em um veículo Sandeiro
branco.
Matéria completa:
https://www.pm.ce.gov.br/2022/01/06/quarteto-e-ca
pturado-pela-pmce-com-granada-duas-pistolas-e-r
evolver-no-pirambu/
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA
PMCE prende dupla por roubo a
casa com restrição de
liberdade em Boa Viagem-CE

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) recebeu
informações de roubo a residência com reféns e
prendeu na casa os dois suspeitos que mantiveram
as vítimas retidas por mais de uma hora. Ricardo
Livino de Oliveira, 43, e Gleison Gomes de Lima,
23, foram presos por roubo com restrição de
liberdade e um revólver foi apreendido
Por volta de 20h30 desta terça-feira (04), equipe
do Comando de Policiamento de Rondas de Ações
Intensivas e Ostensivas (CPRaio) recebeu por meio
do Centro de Operações da Polícia Militar
(COPOM) informações de um roubo com reféns em
andamento em uma casa na rua 26 de junho,
Centro da cidade de Boa Viagem.
Matéria completa
https://www.pm.ce.gov.br/2022/01/05/pmce-prendedupla-por-roubo-a-casa-com-restricao-de-liberdade
-em-boa-viagem-ce/

PMCE prende dupla
transportando em carro 40 kg
de maconha de Fortaleza para
Jericoacoara

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) interceptou o
transporte de 40 kg de maconha de Fortaleza para
Jericoacoara após denúncia na noite desta terçafeira (04). Foram presos no carro Francisco
Matheus da Costa, 21, que já tinha antecedente
criminal por tráfico de drogas, e Carlos Leonardo
Marques Leite, 25.
Por volta de 23h00, equipe do Comando de
Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e
Ostensivas (CPRaio) da cidade de Acaraú recebeu
informações de que um carro VW Gol de cor preta
e placa identificada estaria transportando drogas
de Fortaleza para Jijoca de Jericoacoara.
Matéria completa:
https://www.pm.ce.gov.br/2022/01/05/pmce-prende
-dupla-transportando-em-carro-40-kg-de-maconha
-de-fortaleza-para-jericoacoara/
POLICIAIS

POLICIAIS

CB MARCELO
CB LOBO
SD NEMESIO
SD GOMES

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PMCE

3°SGT NORMANDIO
CB TELES
SD CRUZ
CB SOARES

@policiamilitardoceara

pmceara

policiamilitardoceara

SEMANA DO COMANDO DA PMCE
INFORMATIVO Nº 02/22 – FORTALEZA/CE, 08 DE JANEIRO DE 2022

DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA
Policiais militares auxiliam no
socorro de criança que passava
mal

No primeiro domingo deste ano (02), policiais
militares do posto de fiscalização do Batalhão de
Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual
(BPRE) de Aquiraz auxiliaram no socorro do
pequeno Pedro de um ano e 11 meses. Por volta de
10h, o veículo com a família do menino parou e
pediu ajuda aos PMs, pois a criança havia passado
mal na casa em que a família estava para celebrar
a virada de ano. Após uma febre que insistia não
passar, o estado de saúde do garotinho se agravou.
Matéria completa:
https://www.pm.ce.gov.br/2022/01/04/policiais-milit
ares-auxiliam-no-socorro-de-crianca-que-passavamal/
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Policial militar de folga utiliza
prancha de brinquedo do filho
para salvar homem vítima de
afogamento

Um policial militar, de folga, salvou a vida de um
homem, vítima de afogamento. O militar utilizou a
prancha de brinquedo do filho de 3 anos para
conseguir ajudar o homem. O salvamento
aconteceu no fim da tarde do dia 1º de janeiro de
2022, na Praia da Tabuba, localizada em CaucaiaCE.
Tércio Abreu, cabo da Polícia Militar do Ceará
(PMCE), lotado no Grupo de Intervenções Táticas
(GIT), passeava na praia quando avistou pessoas
aflitas, olhando em direção ao mar, momento em
que percebeu que se tratava de afogamentos de
dois homens..
Matéria completa:
https://www.pm.ce.gov.br/2022/01/04/policial-milit
ar-de-folga-utiliza-prancha-de-brinquedo-do-filhopara-salvar-homem-vitima-de-afogamento/
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA
PMCE apreende três armas de
fogo de fabricação artesanal no
bairro Itaperi, em Fortaleza

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

Na manhã desta terça-feira (04), a Polícia Militar
do Ceará (PMCE), por intermédio do Comando de
Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e
Ostensivas (CPRaio), apreendeu um revólver, uma
espingarda e uma metralhadora automática, todas
de fabricação artesanal. A apreensão ocorreu no
bairro Itaperi, em Fortaleza-CE.
Em patrulhamento na área, os policiais militares
resolveram fazer buscas em um matagal, pois o
local poderia ser usado por criminosos. Após a
varredura, o material supracitado foi localizado.
Matéria completa:
https://www.pm.ce.gov.br/2022/01/04/pmce-apreen
de-tres-armas-de-fogo-de-fabricacao-artesanal-nobairro-itaperi-em-fortaleza/
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