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SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA SENADOR ALENCAR

COMANDO GERAL DA PMCE HOMENAGEIA POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM DESEJO DE NATAL DE
CRIANÇA CARENTE
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REUNIÃO DO COMANDO COM GRUPO ESTRATÉGICO DA POLÍCIA MILITAR

PMCE INTENSIFICA O POLICIAMENTO NO ÚLTIMO DIA DO ANO
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PALAVRAS DO COMANDANTE GERAL

É momento de agradecimento a todos que compõem a PMCE, homens e mulheres que dedicam suas vidas a
causa da segurança pública, nas serras, praias e sertões do estado do Ceará.
Agradecer a Deus o dom de nossas vidas, e a constante proteção divina.
Aguardemos 2021, e sigamos com a mesma força, união, compromisso e inarredável vontade de servir ao
povo cearense.
Forte abraço a todos e um Feliz Ano Novo com muita saúde, paz e prosperidade.
Francisco Márcio de Oliveira
Coronel Comandante Geral da PMCE

100 MIL SEGUIDORES NO INSTAGRAM

Nada melhor que iniciar 2021 comemorando 100k.
Estaremos sempre aqui, dividindo emoções,
comentários, curtidas e muitas coisas boas.
Só temos a agradecer a cada um de vocês que,
diariamente, ajudam no nosso serviço. Não há dúvidas
que: juntos somos mais fortes!
Contem sempre com a Polícia Militar do Ceará.
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA
PMCE prende suspeito de
estupro de vulnerável, em
Fortaleza

POLICIAIS

Sgt Eduardo
Sd Xavier
Sd Saldanha

Em Fortaleza, PMCE prende
em flagrante homem por
embriaguez ao volante
A Polícia Militar do Ceará(PMCE), informa que por
volta das 9h30 deste domingo, equipe da Força
Tática do 12º BPM, em Caucaia, obtiveram
informações de que o suspeito de estuprar uma
garota de 13 anos, na sexta-feira, reside em uma
casa na rua 5 do bairro Metrópole V. Os policiais
militares foram até o local, onde foram atendidos
pelos familiares do suspeito, que colaboraram em
fornecer informações do paradeiro de Antônio Oziel,
que foi encontrado e preso na Praça da Bandeira do
Centro de Fortaleza.
O homem é suspeito de ter abordado uma menina de
13 anos em uma parada de ônibus, no bairro Antônio
Bezerra quando a mesma estava sozinha, e com um
gargalo de garrafa, ameaçou a vítima enquanto a
levava para um local ermo, onde praticou o crime.
Policiais Militares que patrulhavam na região foram
parados por populares que acolheram a vítima e
relataram o crime para a equipe, que foi registrado
na Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza, e,
posteriormente, transferido para a Delegacia de
Combate à Exploração da Criança e do Adolescente.
O suspeito de estupro de vulnerável, preso hoje pela
PMCE, foi conduzido para a Delegacia de Defesa da
Mulher, onde foi autuado no artigo 217-A do Código
Penal. Antônio Oziel tinha antecedentes criminais no
artigo 129 (lesão corporal) e artigo 180 (receptação)
do Código Penal.

Uma composição do Batalhão de Policiamento
Turístico (BPTur) da Polícia Militar do Ceará
efetuou na noite de ontem, 1º, a prisão em flagrante
de Marcilio Jorge Da Silva Cavalcante, 43, por
embriaguez ao volante, em Fortaleza-CE.
A ação ocorreu por volta das 20h 30min durante
patrulhamento de rotina pela Avenida Monsenhor
Tabosa, no bairro Meireles, quando a composição se
deparou com um veículo adentrando em alta
velocidade um posto de gasolina que fica na mesma
avenida e quase atropelando um senhor que passava
pelo local.
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA
Imediatamente, os policiais militares deram ordem
de parada ao veículo e verbalizaram para que o
condutor descesse do carro. Durante a abordagem
ao motorista, perceberam que este apresentava
fortes indícios de embriaguez, chegando até a
cambalear. Por esse motivo, foi dada a voz de
prisão a Marcilio Jorge, o qual foi apresentado no
2º Distrito Policial.
Durante o trajeto até à Delegacia, o homem passou
a ameaçar os policiais militares e chegou, ainda, a
oferecer R$ 5.000,00 para ser liberado. No Distrito,
ao ser presentado à autoridade policial competente,
foi autuado com base nos Artigos do Código Penal
Brasileiro: 147 (ameaça), 329 (resistência) 331
(desacato) e 333 (corrupção ativa), além do Artigo
306 do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez
ao volante).
Em seguida, por meio do auto de prisão em
flagrante delito, foi conduzido para a Delegacia de
Capturas e Polinter (DECAP), onde ficou recolhido
à disposição da justiça.
Assessoria de Comunicação da PMCE

Uma ação desenvolvida por policiais militares
lotados no Batalhão Especializado de Policiamento
do Interior (Bepi/Cotar) da Polícia Militar do
Ceará (PMCE) neste domingo, 27, resultou na
prisão de um homem e na apreensão de duas armas
de fogo, além de drogas e materiais para a
comercialização. O flagrante aconteceu na cidade
de Mauriti/CE.

POLICIAIS

1 Sgt Gama
2 Sgt Dos Santos
SD Handersson

Homem é preso pela PMCE
em flagrante com duas
armas de fogo e drogas na
cidade de Mauriti/CE

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PMCE

Jonas Taveira da Silva (20) foi capturado por volta
de 06h, quando os agentes de segurança tomaram
conhecimento de um local que seria usado para a
venda de entorpecentes. Após patrulhamento nas
proximidades do local suspeito, o indivíduo foi
abordado e com ele apreendido os seguintes
materiais:
– 01 Revólver calibre 38 com seis munições
intactas;
– 01 Revólver calibre 32 com quatro munições
intactas;
– 5.789 kg de maconha;
– 23 gramas de crack;
– 26 gramas de cocaína;
– 414 gramas de pasta base;
– 01 Balança de precisão;
– 01 aparelho celular;
– 01 tablet; e
– 50 sacos de picolé para embalar drogas.
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA
Com a materialidade do crime, Jonas Taveira foi
conduzido à Delegacia Regional de Brejo Santo,
onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e
tráfico de drogas.
Assessoria de Comunicação da PMCE
POLICIAIS

Sgt Rodrigues
Cb Ricardo
Sd M.Freitas
Sd Tiago Oliveira

Sd Demício
Sd Evânio
Sd Renato
Sd Muniz

Os militares se deslocaram até lá e avistaram os
suspeitos passando num veículo. Foi, então,
realizada a abordagem e com o trio foi encontrado
todo o material ilícito.
Sebastião Henrique Mesquita (34), Francisco
Aurélio dos Santos Costa (30) e Hugo Leonardo
Lopes e Silva (33) receberam voz de prisão e foram
conduzidos à Delegacia Metropolitana de
Maracanaú (DMM) para realização dos
procedimentos cabíveis. Na unidade policial, eles
foram autuados pelos crimes de estelionato,
associação criminosa e uso de documento falso.
Assessoria de Comunicação da PMCE
POLICIAIS

PMCE prende grupo
suspeito de aplicar golpes
em comércios

Cb Pereira
Sd Queiroz
Sd Santiago

Exitosa ação do CPRaio
resulta na apreensão de
duas armas, drogas e
mais de mil reais com seis
suspeitos em Tianguá-CE

Policiais Militares do 24º Batalhão Policial Militar
(24ºBPM), da Polícia Militar do Ceará (PMCE),
realizaram na tarde desse sábado, 26, no município
de Maracanaú-CE, a prisão de três suspeitos de
envolvimento com crimes de estelionato. Com eles a
PMCE apreendeu vários cartões magnéticos,
maquinetas e dinheiro em espécie.
Essa ação se deu por volta das 13h, depois que os
PMs receberam uma informação de que os suspeitos
tinham acabado de tentar aplicar um golpe em uma
locadora de automóveis e estariam passando pela
referida rodovia.
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA
Em uma ocorrência policial na noite de ontem, 03,
em Tianguá-CE, a Polícia Militar do Ceará
(PMCE), por meio de composições do Comando de
Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e
Ostensivas (CPRaio), apreendeu dois revólveres,
700g de maconha, 250g de cocaína e 20g de crack,
R$1.689,00 em espécie, um dólar americano,
balança de precisão e embalagens de entorpecentes,
além de quatro rádios portáteis e seis aparelhos
celulares. O material estava com o grupo de seis
pessoas, Franciel Alves de Araújo, 18, Maciel
Pereira Macario, 21, Renê Santos Silva, 21, e
Antônio Yuri Marques de Araújo, 20, além de dois
adolescentes. Todos foram capturados pelos
policiais militares.
Por volta das 22h30min, no bairro Flecheiras, os
policiais do CPRaio patrulhavam pela Rua
“Flecheiras do Meio” quando perceberam uma
movimentação suspeita de indivíduos que
começaram a correr em direção a um terreno
baldio, ao perceberem a aproximação do
motopatrulhamento. No entanto, com apoio de
outra equipe policial, foi montado um cerco no
quarteirão.

POLICIAIS

CB Venâncio
CB Rabelo
SD Medeiros
SD Gabriel

SD Rene
SD Darc
SD Orlando

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

Os seis indivíduos foram encontrados no interior de
uma casa abandonada. Com eles, foram localizadas
as duas armas de fogo e a sacola na qual continha
todo o material apreendido na ação.
Diante do exposto, todos foram conduzidos até a
Delegacia de Polícia Civil em Tianguá, onde foi
instaurado procedimento por tráfico e associação
para o tráfico de drogas, porte ilegal de arma de
fogo e corrupção de menores.
Assessoria de Comunicação da PMCE
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