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A Prefeitura de Fortaleza e o Governo do 
Ceará intensificarão ações de fiscalização 
contra aglomerações na Capital Cearense. 
Agência de Fiscalização de Fortaleza 
(Agefis), Autarquia Municipal de Trânsito e 
Cidadania (AMC), Guarda Municipal, 
Polícia Militar e Vigilância Sanitária atuarão 
de forma conjunta para reduzir os riscos de 
disseminação do coronavírus na cidade.

Fonte: Prefeitura de Fortaleza

FISCALIZAÇÃOFISCALIZAÇÃO

Operação da PMCE 
resulta na prisão de dois 
indivíduos e vasta 
quantidade de drogas, em 
Juazeiro do Norte-CE

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizou, na 
segunda-feira, 11, uma exitosa operação na cidade 
de Juazeiro do Norte-CE que culminou na prisão de 
dois suspeitos envolvidos em um grupo criminoso 
de tráfico da região: Cícero Emerson de Souza 
Pereira (24) e Fernando Amorim dos Santos (22). A 
ofensiva, batizada como “Operação Vendeta”, teve 
a apreensão de 8,6 quilos de maconha, 232 gramas 
de cocaína, 27 munições de diversos calibres e dois 
carregadores de pistola.

Com informações coletadas acerca da localização 
dos suspeitos, equipes do motopatrulhamento, Força 
Tática e Policiamento Ostensivo Geral (POG) do 2º 
Batalhão Policial Militar, com apoio do Comando de 
Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e 
Ostensivas (CPRAIO), iniciaram as diligências no 
município.
Os cerca de 30 policiais integrantes da operação 
realizaram um cerdo num condomínio habitacional 
no bairro aeroporto, local onde estaria os 
envolvidos. Com a chegada dos militares, alguns 
suspeitos tentaram se evadir. Ouve perseguição e os 
militares acabaram alcançando dois deles.

Nas casas onde foram capturados, foi encontrado 
um grande volume de droga. Em face das 
circunstâncias, a dupla foi conduzida à Delegacia 
de Juazeiro do Norte.
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TEN LINDENBERG

ST SILVA
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“Abordagem” do CPRaio da 
PMCE resulta em sorrisos 
de gratidão em Baturité-CE

Policiais militares do Comando de Policiamento de 
Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) 
da Polícia Militar do Ceará (PMCE), pertencentes 
à unidade de Baturité-CE, realizaram uma 
“abordagem” diferente durante o serviço na sexta-
feira, 08. Movidos pelo senso de solidariedade, 
realizaram uma cota e compraram um berço, 
colchão, travesseiro, roupinhas, fraldas, e produtos 
de higiene pessoal para uma família carente com 
um recém-nascido.

Comandados pelo 1º Tenente Nildon, a equipe do 
CPRaio do Sargento Germano, Cabo André e 
Soldado Dutra, acompanhados da equipe de motos 
composta pelos Soldados S Monteiro, L. Freitas, 
Dantas e Ribamar Júnior, compadecidos da 
situação, tiveram a iniciativa quando, em 
deslocamento pela zona rural do município, 
avistaram um bebê que estava dormindo num 
colchão muito velho no chão. Diante do exposto, 
eles se cotizaram, compraram os objetos e voltaram 
à residência para entregar à família.

Essa não foi a primeira ação solidária desenvolvida 
pelos policiais militares do CPRaio da PMCE em 
Baturité. Dias antes, na tarde do último dia de 
2020, por iniciativa do Soldado S Monteiro, eles 
compraram alimentos e montaram cestas básicas as 
quais foram distribuídas na localidade de Oiticica. 
Dentre as famílias agraciadas, um pai de nove 
filhos ficou muito agradecido à composição policial 
pelo ato solidário.

Além disso, nesse mesmo dia, os mesmos policiais 
militares também entregaram dezenas de 
brinquedos para as crianças carentes do Bairro 
Prourbe, próximo ao Centro da Cidade de Baturité.

De acordo com o 1º Tenente Nildon “é uma 
satisfação enorme poder ajudar e estender a mão a 
quem precisa. É gratificante ver que a PMCE pode, 
além de segurança, disponibilizar acolhimento e 
apoio à sociedade”.
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SGT GERMANO
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SD DANTAS
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Todo o material apreendido e o suspeito foi 
encaminhado para a Delegacia de Itapipoca, onde 
está acontecendo o procedimento.

Uniforme Militar

O uniforme é um dos principais símbolos que 
representam a profissão militar. Sua utilização é 
regulada de acordo com as normas predefinidas e 
só pode ser utilizado por quem de fato está 
investido no cargo militar. Seu uso indevido é crime, 
previsto no Código Penal Militar (CPM), no artigo 
172: “Usar, indevidamente, uniforme, distintivo ou 
insígnia militar a que não tenha direito. Pena – 
detenção, até seis meses”.

POLICIAIS POLICIAIS 
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Suspeito é preso com 
uniforme da PMCE e 167 
cartões de crédito e débito

A Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio de 
policiais militares da Força Tática (FT) da 1ª 
Companhia do 11º Batalhão de Polícia Militar, 
prendeu Cristiano Rodrigues da Silva (40) com 
uniforme da Corporação, identidade militar falsa, 
uma arma de fogo, um simulacro, munições, 
R$11.400,90 em espécie e diversos cartões de 
crédito, débito, bolsa família e de benefício da 
Caixa. Todo o material foi encontrado juntamente 
com o suspeito, na tarde de sexta-feira, 15, em uma 
casa no bairro Cacimbas, na cidade de Itapipoca-
CE.

A ação se deu depois que os militares receberam 
uma denúncia sobre uma pessoa estava se passando 
por policial militar. De pronto os agentes de 
segurança foram averiguar o fato e, além do 
uniforme da PMCE, encontraram indícios de outros 
crimes.

Na residência foi achado um vasto material 
referente ao uniforme militar da PMCE, sendo uma 
identidade militar falsa, um par de coturno, um 
cinto de guarnição, um cinto da calça, dois coldres, 
um porta carregador, uma camisa cor preta com 
brasão da PMCE, um par de meia com o brasão da 
PMCE, uma boina, um gorro, uma japona e uma 
calça azul escura.

Ainda, no local foram apreendidos 167 cartões (55 
de débito e crédito, 20 de benefício da Caixa 
Econômica Federal e 92 de Bolsa Família), um 
revólver Taurus calibre 38, um simulacro de pistola, 
20 cartuchos de diferentes calibres, 40 cápsulas 
deflagradas e dinheiro em espécie.

ST MARÔNIO - CB DEVANGER - CB DE SOUSA

Grupo suspeito de 
receptação é preso com 
cinco motos roubadas no 
bairro João XXIII

A Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio do 
Comando de Policiamento de Rondas e Ações 
Intensivas e Ostensivas (CPRAIO), na madrugada 
da última sexta-feira, 15, no bairro João XXIII, 
encaminhou para o 32º Distrito Policial Igor 
Coelho Girão (28), José Jerônimo Marciel Júnior 
(28) e Paulo Henrique Ferreira de Souza (27) 
suspeitos de receptação. 
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Na manhã do dia 14, quinta-feira, uma composição 
da Força Tática (FT) do 12º Batalhão da Polícia 
Militar do Ceará (PMCE) apreendeu 400 pedras de 
crack e 25 gramas de cocaína com Antônio 
Leonardo do Nascimento Moreira, 24, e Erika de 
Souza da Silva, 23, que foram presos no bairro Boa 
Vista, em Fortaleza-CE.

Por volta das 11h, a composição, após receber 
denúncias de que havia tráfico de drogas em uma 
casa na Rua Olavo Bilac, compareceu ao local a 
fim de averiguar os informes. Quando chegou, 
encontrou o casal que autorizou a entrada da 
polícia militar na residência.

Durante uma busca minuciosa, a composição do FT 
localizou a droga e, diante o flagrante, ambos 
foram presos.

O procedimento foi instaurado no 18º Distrito 
Policial, no qual o casal foi autuado por tráfico de 
drogas, com base no artigo 33 da Lei de 
Entorpecentes.

Assessoria de Comunicação da PMCE
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ST GOMES

CB BEZERRA

CB B SILVA

SD WILTON

Na ocorrência foi encontrada uma pistola 
calibre .380, cinco motos roubadas, R$ 10.650 em 
espécie e outras peças de procedência não 
comprovada.

A ação iniciou por volta de 23h30min, depois que 
um militar, vítima de furto de sua motocicleta, 
acionou uma viatura para, juntos, realizarem uma 
abordagem de José Jerônimo, suspeito do crime.

De acordo com as informações policiais, o suspeito 
estava em um carro Renault Clio vermelho, 
juntamente com Paulo Henrique. A abordagem foi 
feita e o homem confessou o crime, informando 
onde havia escondido a moto. Chegando ao local, 
os policiais abordaram Igor Coelho, que estava no 
imóvel. Com as buscas, foi encontrada, além da 
moto roubada, a arma de fogo, dinheiro e peças de 
veículos.

Ao todo, foram apreendidos cinco celulares, um 
tablet, cinco motos, um motor de moto marca 
Yamaha e a quantia de R$ 10.650 em espécie.

O trio foi conduzido à Delegacia de Polícia. Todos 
irão responder por receptação. Igor Coelho também 
foi autuado em flagrante por posse irregular de 
arma de fogo.

Assessoria de Comunicação da PMCE

PMCE prende dupla com 
400 pedras de crack e 
cocaína no bairro Boa 
Vista
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CB FRAGA JUNIOR

SD SOUZA

SD DIEGO 

SD VANDERLEY
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Todo o material apreendido e o suspeito foi 
encaminhado para a Delegacia de Itapipoca, onde 
está acontecendo o procedimento.

Uniforme Militar

O uniforme é um dos principais símbolos que 
representam a profissão militar. Sua utilização é 
regulada de acordo com as normas predefinidas e 
só pode ser utilizado por quem de fato está 
investido no cargo militar. Seu uso indevido é crime, 
previsto no Código Penal Militar (CPM), no artigo 
172: “Usar, indevidamente, uniforme, distintivo ou 
insígnia militar a que não tenha direito. Pena – 
detenção, até seis meses”.

Walacy foi levado ao Departamento de Homicídios 
e Proteção à Pessoa (DHPP), prestou depoimento, 
confessou que agiu sozinho e alegou que foi até o 
bar, armado e de bicicleta, com a intenção de matar 
um desafeto em razão de um desentendimento entre 
eles. Em depoimento à autoridade policial, o 
suspeito contou que, após sair do local dos 
disparos, foi até o endereço do adolescente para 
que este lhe ajudasse na fuga. Porém a fuga não se 
realizou, pois ele foi abordado por policiais 
militares e levado para realização de flagrante. 
Após ser ouvido, Walacy foi autuado por tentativa 
de homicídio qualificado por motivo torpe.

Durante as buscas no imóvel do adolescente, os 
militares encontraram 220 gramas de maconha 
escondidos em três potes de vidro, uma balança de 
precisão e uma quantia em dinheiro. Diante das 
circunstâncias, o adolescente, que já tinha uma 
passagem anterior por tráfico de drogas e assumiu 
ser dono do material ilícito, foi levado para a 
Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), 
onde foi instaurado um ato infracional análogo ao 
crime de tráfico de drogas em desfavor dele. 
Diligências seguem em andamento no intuito de 
localizar a arma do crime.

As seis vítimas atingidas pelos disparos de arma de 
fogo foram encaminhadas para unidades de saúde 
na Capital por profissionais do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e por meios 
próprios para receberem atendimento médico e não 
correm risco de morte. O DHPP instaurou inquérito 
policial para dar continuidade às investigações.

FONTE: SSPDS
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CPRaio da PMCE prende 
suspeito de balear pessoas 
no Benfica em ação rápida

Equipes do Comando de Policiamento de Rondas e 
Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da Polícia 
Militar do Ceará (PMCE), prenderam um homem 
de 18 anos suspeito de balear seis pessoas que 
estavam em um bar localizado próximo à Praça da 
Gentilândia, no bairro Benfica, na Área Integrada 
de Segurança 5 (AIS 5). A prisão do suspeito 
aconteceu, na terça-feira (12), como resultado de 
uma ação rápida dos policiais militares que 
patrulhavam pela região. Durante as diligências, os 
militares apreenderam um adolescente de 16 anos 
flagrado com droga e suspeito de esconder o 
homem envolvido na ação criminosa.

Após serem informados sobre disparos de armas de 
fogo na região, via Coordenadoria Integrada de 
Operações de Segurança (Ciops), os policiais 
militares se deslocaram para o local situado entre 
as ruas Paulino Nogueira e Marechal Deodoro, 
para levantar as informações sobre o ocorrido e 
identificar possíveis suspeitos da ação criminosa. 
Os raianos então se dirigiram para um imóvel onde 
o homem apontado como autor dos disparos 
poderia estar escondido, no mesmo bairro, a cerca 
de 300 metros do bar onde as pessoas foram 
atingidas. O suspeito, identificado pelo nome de 
Walacy Paulo do Nascimento (18), foi encontrado 
num apartamento próximo ao do adolescente de 16 
anos.
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Os senhores merecem o título de 
Destaque operacional desta 
semana!!! Sucesso a Todos!

INFORMATIVO Nº 03/21 - FORTALEZA/CE, 17 JANEIRO DE 2021

SD VIANA

SD RAMMY

Roubo é frustrado com 
ação rápida da PMCE

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) interveio em 
uma tentativa de roubo, na última sexta-feira, 15, 
no bairro Bonsucesso, em Fortaleza-CE. Tacio 
Wendel Gadelha Andrade da Silva (22) e Paulo 
Hermeson dos Santos (22) foram presos em 
flagrante, em uma motocicleta sem placa, ao se 
aproximar de vítima para cometer o crime. No 
momento do fato, policiais militares do Comando de 
Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e 
Ostensivas (CPRaio) perceberam a tentativa, 
impediram a ação criminosa e efetuaram a prisão 
dos suspeitos.

A intervenção na tentativa de roubo aconteceu por 
volta das 14h00, quando os militares estavam em 
patrulha pela rua Vital Brasil e perceberam a 
tentativa criminosa dos dois homens que tentaram 
abordar a vítima. Percebendo a presença policial, a 
vítima correu para dentro de um estabelecimento e 
nada aconteceu.

Os suspeitos foram abordados mais a frente, eles 
tentaram realizar o crime fazendo gestos que parecia 
que estavam com uma arma de fogo, mas havia 
nenhum objeto ilícito com eles.
Tacio Wendel e Paulo Hermeson foram conduzidos ao 
10º Distrito Policial onde foram autuados com base no 
artigo 157 e 14 do Código Penal Brasileiro. A vítima 
também compareceu à delegacia para prestar 
esclarecimentos.
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SGT RODRIGUES

SD VALDEREZ

SD WESLEY SOUSA
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