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A PMCE RECEBEU A VISITA DE INSPEÇÃO DO EXERCITO BRASILEIRO QUE CONTOU COM A PRESENÇA DO
COMANDANTE DA 10º REGIÃO MILITAR, GENERAL DE DIVISÃO LUCIANO GUILHERME CABRAL
PINHEIRO, AO QUARTEL DO COMANDO GERAL DA INSTITUIÇÃO.
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SECRETÁRIO DE SEGURANÇA, SANDRO CARON, E O CORONEL COMANDANTE GERAL DA PMCE, MÁRCIO OLIVEIRA,
RECEBERAM REPRESENTANTES DE MOTORISTA DE APLICATIVO NO QUARTEL DE COMANDO GERAL.

VISITA À PLATAFORMA DE OBSERVAÇÃO ELEVADA EM CAUCAIA

VINTE COMPUTADORES SÃO DOADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA MILITAR PARA
POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ
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CORONEL COMANDANTE GERAL NA PARTICIPAÇÃO DA OPERAÇÃO APOSTOS NO 17ºBPM

VISITA TÉCNICA DO COORDENADOR DOS COLÉGIOS DA PMCE EM SOBRAL

A POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ PARABENIZA SEUS 98 ALUNOS MEDALHISTAS NA OLIMPÍADA
BRASILEIRA DE ASTRONOMIA, OBA/2020.
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA
PMCE prende homem que
vendia cestas básicas com
validade vencida em
Caucaia-CE

A Polícia Militar do Ceará através do Comando
Tático Motorizado (COTAM) do Comando de
Policiamento de Choque (CPCHOQUE) realizou
hoje, sábado, 19, a prisão de Francisco Ronaldo
Zacarias da Silva (35) responsável por depósito que
vendia alimentos vencidos e mal acondicionados, e
apreensão de um adolescente apontado como
responsável por adulterar a validade das cestas
básica. Os policiais militares apreenderam na ação
uma grande quantidade de cestas básicas contendo
alimentos e outros produtos mal acondicionados, com
presença de ratos e baratas, além de adulteração da
validade dos produtos.
A ação aconteceu por volta das 12h de hoje, 19,
quando através de informações por meio de um
colaborador, os policiais militares do CPCHOQUE
chegaram até um depósito na rua 50, casa 77 do
bairro Conjunto Campo Grande no município de
Caucaia-CE, para averiguar a informação de que no
local funcionava uma revenda de gêneros
alimentícios vencidos. No depósito, os choqueanos
flagraram uma grande quantidade de gênero
alimentício armazenado de maneira irregular, bem
como, com o prazo de validade vencido, os quais
eram preparados com prazos de validade apagados e
colocados em pacotes de Cesta Básica para revender
em feiras livres e para quem tivesse interesse em
comprar no local.
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PMCE

Um dos empregados, um adolescente que também
foi apreendido na ação, informou que ganhava 250
reais por mês mais uma cesta básica como
pagamento, e que utilizava um produto solvente
para apagar o código de validade e assim revender
com melhor aceitabilidade.

O material foi apreendido pelos policiais militares
e juntamente com os suspeitos feita a condução
para a Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde
foi instaurado um Inquérito Policial, sendo o
Francisco Ronaldo investigado inicialmente pela
prática do crime de ter em depósito para vender
mercadorias em condições impróprias para
consumo e corrupção de menores, conforme artigo
7º, inciso IX da Lei 8137/ 90 “Lei de Crimes
Contra a Ordem Tributária”, combinado com o
artigo 244-b do Estatuto da Criança e do
Adolescente. E o adolescente investigado por
possível ato infracional análogo ao artigo 7º,
inciso IX da Lei 8137/ 90. Ainda, o material
apreendido passará por perícia na investigação.
Assessoria de Comunicação da PMCE
POLICIAIS

1º SGT Júnior
CB Daniel
CB Freitas
SD Cordeiro
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA
PMCE realiza prisão de
suspeito e apreende dois
revólveres após ocorrência
de Perturbação no Quintino
Cunha em Fortaleza-CE

Os suspeitos e material apreendido foram levados
ao 34º Distrito Policial onde Otaviano foi autuado
com base no artigo 180 do Código Penal e artigo
12 do Estatuto do Desarmamento, e o outro
conduzido foi apresentado como testemunha.
Assessoria de Comunicação da PMCE

POLICIAIS

SD Paulino
SD Cordeiro
SD Andrade

A Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio da 1ª
Companhia do 18º Batalhão Policial Militar,
apreendeu, na noite desta sexta-feira, 18, duas armas
de fogo, munições e prendeu suspeito após
ocorrência de Perturbação do Sossego Alheio no
bairro Quintino Cunha, em Fortaleza-CE.
Por volta das 23h40, uma equipe militar foi acionada
pela Coordenadoria Integrada de Operações de
Segurança (Ciops) para verificar denúncia de
perturbação do sossego alheio na rua Paulo Victor
de Menezes. Quando os militares chegaram ao local,
vários indivíduos se evadiram por cima de casas. Os
policiais pediram reforço na área e, após intensa
busca no quadrante, encontraram um suspeito. O
homem confessou à equipe que na casa de outro
indivíduo de nome Francisco Otaviano Ferreira da
Rocha (35) teria armas escondidas.
Chegando no local apontado pelo suspeito, os
policiais militares encontraram, na residência,
Otaviano e dois revólveres calibre .38, nº 550577 e nº
142278 e 11 munições intactas.
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CPRAIO da PMCE descobre
fábrica clandestina de arma
de fogo artesanal em
Iguatu-CE

A Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio do
Comando de Policiamento de Rondas e Ações
Intensivas e Ostensivas (CPRAIO), prendeu na
manhã de hoje, 17, Geraldo José da Silva (78), após
denúncia anônima informando sobre a fabricação
clandestina de armas de fogo no município de
Iguatu-CE.
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA
Por volta das 10h00, desta quinta-feira, 17, equipe
do CPRAIO, recebeu denúncia anônima dando conta
de que no sítio Santa Rosa II, em Iguatu-CE, havia
uma fábrica clandestina de armas de fogo artesanal,
e uma das armas de fogo produzidas nesse local,
teria sido usada em um homicídio, 11 dias atrás, no
mesmo sítio. Os policiais militares foram até o local
verificar a denúncia, e lá encontraram vários
equipamentos e ferramentas de fabricação de armas
de fogo artesanais, foi encontrado também uma
espingarda do tipo “soca soca”. Na busca, foi
apreendido 31 feixes, 03 ferrolhos, 12 “cão”, 12
molas, 14 canos, 01 recipiente com espoleta, 01
recipiente com chumbo, 02 recipientes com pólvora,
05 coronhas, todas ferramentas de espingardas.

Grupo criminoso é preso
pela PMCE com seis armas
de fogo e vasto material de
fabricação bélica em
Caucaia-CE

Além de 06 munições calibre .12, 05 munições
calibre .32, 01 munição calibre .36 e 01 munição
calibre .28, todas deflagradas.
Diante dos fatos, o material apreendido e suspeito
foram conduzidos para a Delegacia Regional de
Iguatu, onde foi feita autuação no artigo 12 do
Estatuto do Desarmamento.
Assessoria de Comunicação da PMCE

POLICIAIS

2ºSGT Adaiton
CB Elenilson
SD F.Siqueira
SD Clementino

Em uma ação de prevenção contra o crime na região
de Caucaia-CE, a Polícia Militar do Ceará (PMCE),
através do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º
BPM), prendeu em flagrante Paulo Ricardo Gomes
de Assunção (34), Ruth Leandro do Nascimento (32)
e Elias Araújo de Oliveira (28), com seis armas de
fogo. O grupo foi preso madrugada de hoje (14),
quando transportava ilegalmente o material bélico
para pessoas no mesmo município.
A ação foi realizada no bairro Marechal Rondon,
após os militares terem informações de quem um
veículo classic estaria transportando armas de fogo.
Os policiais de serviço intensificaram o
patrulhamento e conseguiram visualizar o carro
procurado.
Foi dada a voz de parada e feita a devida abordagem
a Paulo Ricardo e Ruth Leandro que estavam no
carro. Com as buscas no interior do veículo foi
encontrado um rifle calibre .38, um revólver
calibre .32 e um vasto acervo de munições de
calibres diversos. Ao serem indagados pelos agentes
de segurança, o casal confirmou que o armamento
seria entregue a criminosos da região.
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA
Disseram, ainda, que tinham recebido o material de
um armeiro, integrante do grupo.
Os militares foram até o local indicado pelo casal,
onde encontraram Elias Araújo que consentiu com a
entrada dos policiais no imóvel. Na residência foram
encontradas três submetralhadoras artesanais, uma
espingarda calibre 12 artesanal, vasto material para
confecção de armas, bem como peças de reposições
para diversos tipos de armamentos, como cabos de
revólveres,
carregados
de
pistolas
e
submetralhadoras, moldes metálicos de revólver,
miras a laser, entre outros.

BPMA da PMCE apreende
arsenal com 15
espingardas em Hidrolândia

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos três
suspeitos e, em seguida, eles foram conduzidos à
Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde foram
autuados por violação ao artigo 16 do Estatuto do
Desarmamento.
Assessoria de Comunicação da PMCE

POLICIAIS

CB Mesquita
CB Igo
CB Daniel
SD Luiz Tavares

Quinze armas retiradas de circulação. Esse foi o
balanço de uma incursão do Batalhão de Polícia de
Meio Ambiente (BPMA) da Polícia Militar do Ceará
(PMCE), que culminou na localização de um arsenal,
nesse domingo (13), em um endereço da zona rural
de Hidrolândia, na Área Integrada de Segurança 16
(AIS 16) do Ceará. Os militares foram acionados
para checar uma denúncia de rinha de galo e
insistiram na diligência até encontrar o armamento.
Três aves da fauna silvestre também foram
apreendidas.
A ação policial iniciou com a chegada de
informações sobre pessoas que estariam reunidas
para uma rinha de galo. No local indicado, após
várias abordagens, os militares não conseguiram
confirmar a denúncia. Contudo, as diligências se
intensificaram até que os PMs descobriram que em
outro endereço, na localidade de Irajá, um homem
seria responsável por vender equipamentos para
caça, mas também não encontraram nada.
Outras abordagens foram realizadas na região até
que os militares foram informados de que um outro
suspeito fabricaria e consertaria armas de fogo. Com
a aproximação da composição, o suspeito
empreendeu fuga ao avistar a viatura de longe.
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA
Os PMs seguiram o trajeto do homem e
encontraram uma oficina de ferreiro com vasto
material e três aves silvestres no local. Foram
apreendidas 14 espingardas do tipo socadeira e
mais uma do tipo cartucheira do tipo 9,1 mm, além
de sete cartuchos do mesmo tipo. Vários apetrechos
utilizados na manutenção e fabricação de armas
foram recolhidos.

verdadeiros guerreiros da vida urbana, que estão
sempre em alerta e prontos para resguardar com
a própria vida, se necessário, a dignidade dos
cidadãos que eles protegem!
Meus sinceros agradecimentos a íntegra Polícia
Militar do Ceará!

As apreensões foram levadas para o plantão da
Delegacia Regional de Canindé, onde um inquérito
policial foi instaurado para apurar a propriedade
do arsenal, bem como a origem do material. A
Polícia Civil mantém as investigações.

Os senhores merecem o título
de Destaque operacional desta
semana!!! Sucesso a Todos!

Denúncias
A população pode contribuir com as investigações
repassando informações que auxiliem os trabalhos
policiais. As denúncias podem ser feitas pelo
número (85) 3343-6813 da Delegacia Regional de
Canindé. O sigilo e o anonimato são garantidos.
Fonte: SSPDS
POLICIAIS

CB Santiago
SD L Mendes
SD Fernandes
DEPOIMENTO (ANÔNIMO)

Meu amigos, ontem estava na avenida do
Aeroporto com minha filha, trocando o penu que
havia furaco e secou imediatamente. Quando
estava trocando, as 21:00 horas e sabendo do
perigo que estava correndo, esse HOMENS da Lei
verdadeiros guardiães dos cidadãos cearense,
pararam para me dar tranquilidade, quando
viram que estava acompanhado com minha filha e
só saíram quando concluí a troca do pneu.
Gostaria que esse meu agradecimento pudesse
chegar até seus superiores e serem agraciados por
terem cumprido além dos seus deveres. Fiquei
muito feliz, que ainda podemos contar com
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