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ENCERRAMENTO DA 13ª EDIÇÃO DO CURSO ESPECIAL DE POLICIAMENTO COM MOTOCICLETAS

DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA

PMCE prende suspeito de furtar
fiação no Centro de Fortaleza

O fato ocorreu após a composição do
BPMA ser acionada para averiguar uma
denúncia acerca de maus tratos à animais.
Durante a ocorrência, o suspeito foi
localizado e todo o material apreendido na
residência dele.
Matéria completa:
https://www.pm.ce.gov.br/2022/10/15/bpma
-apreende-gato-jaguarundi-22-galos-mate
rial-e-instrumentos-utilizados-para-rainhas
-em-maraima/
POLICIAIS

Uma composição do Batalhão de Polícia
de Meio Ambiente (BPMA) da Polícia
Militar do Ceará (PMCE) prendeu neste
sábado (15) José Marquilene Rodrigues
Teixeira, 28, em Miraíma-CE. Com ele foram
apreendidos
22
galos,
material
e
instrumentos utilizados para rinha de galo
e também foi localizada uma gata
mourisco (Gato Jaguarundi), além de uma
espingarda do tipo socadeira e uma
espingarda de chumbinho.
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA

PMCE prende suspeito de furtar
fiação no Centro de Fortaleza

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu,
nessa terça-feira (11), um homem suspeito
de furto de fiação, no bairro Centro, na
Área Integrada de Segurança 4 (AIS 4) de
Fortaleza. Na ocasião, a equipe policial
apreendeu cerca de dez quilos de fios
dentro de uma sacola plástica de cor preta.
O suspeito e o material apreendido, que
teria sido subtraído de um semáforo
próximo, foram conduzidos até uma
unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará
(PC-CE).
Os policiais militares da 1ª Companhia do
5º Batalhão da Polícia Militar (1ª Cia/ 5º
BPM) patrulhavam as ruas do bairro,
quando foram acionados para atender a
uma ocorrência de furto de fiação. O
suspeito trafegava a pé em posse de um
saco plástico, contendo alguns materiais
utilizados na prática do crime, como
alicate, faca de mesa e chave de fenda.

Trio com extensa ficha criminal é
preso pela PMCE com dois
revólveres em Boa Viagem

Uma ofensiva da Polícia Militar do Ceará
(PMCE) culminou, na tarde dessa sexta-feira
(14), com a prisão de um trio suspeito do
crime de tráfico ilícito de drogas em Boa
Viagem, na Área Integrada de Segurança 15
(AIS 15) do Estado. Os três homens foram
conduzidos até uma unidade da Polícia Civil
do Estado do Ceará (PC-CE) e colocados à
disposição da Justiça.
A equipe do Batalhão Especializado de
Policiamento do Interior (Bepi) do Comando
Tático Rural (Cotar) da PMCE foi acionada
para averiguar uma ocorrência de tráfico de
drogas e de suspeitos andando armados no
bairro Alto do José Rosa.
Matéria completa:
https://www.pm.ce.gov.br/2022/10/15/trio-com
-extensa-ficha-criminal-e-preso-pela-pmce-c
om-dois-revolveres-em-boa-viagem/

Matéria completa:
https://www.pm.ce.gov.br/2022/10/14/pmce
-prende-suspeito-de-furtar-fiacao-no-centr
o-de-fortaleza/

POLICIAIS
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA

Em ocorrência de combate à
caça ilegal de animais silvestres,
BPMA da PMCE prende homem
com espingarda no Cariri

Rinha de galo é desativada pela
PMCE e 40 animais são
resgatados em Camocim

Durante ações de policiamento preventivo
e ostensivo objetivando o combate à caça
ilegal de animais silvestres, em Santana do
Cariri-CE, uma composição do Batalhão de
Polícia de Meio Ambiente (BPMA) da
Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu
Argemiro Vertano dos Santos, 62, por porte
ilegal de arma de fogo. Com o suspeito foi
apreendida uma espingarda de calibre 28,
quatro cartuchos intactos e um deflagrado
e diversos materiais para caça. O fato
ocorreu nesta sexta-feira (14).

Em uma ação da Polícia Militar do Ceará
(PMCE), neste domingo (9), 40 galos usados
para brigas foram resgatados, na localidade
de Boqueirão, zona rural de Camocim. Além
dos animais, os agentes localizaram uma
arma de fogo artesanal; oito cigarros de
maconha; e materiais utilizados para a
promoção de rinhas de galo. Seis pessoas
foram conduzidas para a Delegacia Regional
de
Camocim
para
prestarem
esclarecimentos.

Matéria completa:
https://www.pm.ce.gov.br/2022/10/15/em-oc
orrencia-de-combate-a-caca-ilegal-de-ani
mais-silvestres-bpma-da-pmce

Matéria completa:
https://www.pm.ce.gov.br/2022/10/09/rinha-d
e-galo-e-desativada-pela-pmce-e-40-animais
-sao-resgatados-em-camocim/
POLICIAIS
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EQUIPES DO BPMA
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA

PMCE prende trio em flagrante
com arma de fogo e recupera
veículo roubado

OS SENHORES
MERECEM O TÍTULO DE
DESTAQUE
OPERACIONAL DESTA
SEMANA.
SUCESSO A TODOS!!!

A Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio
de uma equipe do Comando Tático
Motorizado
(COTAM),
prendeu
em
flagrante três suspeitos de roubo. Na
ocasião foi encontrada com o trio, uma
pistola de calibre 765 e recuperado um
veículo Jeep Renegade, quatro celulares e
dinheiro em espécie. O fato aconteceu na
tarde desse domingo (9), no bairro Passaré,
capital.
Por volta das 17h10min, os militares foram
acionados, via Coordenadoria Integrada de
Operações de Segurança (CIOPS), para
uma ocorrência de roubo a veículo. Com as
diligências, a composição localizou o carro
em fuga e, de pronto, realizaram
acompanhamento tático.
Matéria completa:
https://www.pm.ce.gov.br/2022/10/10/pmce
-prende-trio-em-flagrante-com-arma-de-f
ogo-e-recupera-veiculo-roubado/
POLICIAIS
EQUIPES DA DO COTAM
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