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POLICIAIS POLICIAIS 

Carga roubada avaliada R$ 
104 mil é recuperada pela 
PMCE em Brejo Santo-CE

DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANADESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) recuperou uma 
carga roubada de papeis higiênicos, avaliada em 
R$ 104 mil, na manhã deste sábado (22), em Brejo 
Santo-CE. A ação policial foi efetuada por agentes 
do Comando de Policiamento de Rondas e Ações 
Intensivas e Ostensivas (CPRAIO). Um suspeito foi 
preso.

A expressiva e exitosa ação se deu por volta das 
8h40, ocasião em que os PMs receberam 
informações sobre a localização da carga que 
tinha sido roubada na noite do dia anterior em 
Milagres-CE.

Matéria completa:

https://www.pm.ce.gov.br/2022/01/22/carga-roubad
a-avaliada-r-104-mil-e-recuperada-pela-pmce-em-
brejo-santo-ce/

POLICIAIS POLICIAIS 

CB TIMÓTEO
SD HELDER 
SD  F. ALMEIDA 
CB CIELTON 

SGT. AMORIM
SD M. SANTOS 
CB J. SAMPAIO
SD DINIZ
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Nesta quarta-feira (19), uma ação policial 
executada por agentes da Polícia Militar do Ceará 
(PMCE) resultou em mais um resultado positivo no 
combate à criminalidade em Caucaia-CE: seis 
homens e uma mulher presos e cinco armas de 
fogo, sendo uma delas da carga da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo (PMESP), e 40 munições 
retiradas de circulação,.

A ocorrência teve início quando, após informes, 
composições da Força Tática (FT) e 
motopatrulhamento interceptaram um veículo no 
qual estavam um homem e uma mulher.No carro, 
que foi abordado próximo à Igreja Matriz da 
cidade, a espingarda de calibre 12 foi apreendida.

Matéria completa:

https://www.pm.ce.gov.br/2022/01/19/acao-da-pmc
e-em-caucaia-resulta-na-prisao-de-sete-suspeitos-e
-apreensao-de-cinco-armas-de-fogo/

Ação da PMCE em Caucaia 
resulta na prisão de sete 
suspeitos e apreensão de cinco 
armas de fogo

CP 12071/FT HOTEL/MPS/SAI 1CIA/12BTL
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A Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu 
duas armas de fogo e uma réplica de fuzil, nessa 
sexta-feira (21), em Fortaleza-CE. A apreensão foi 
efetuada por agentes do 5º Batalhão Policial 
Militar, com apoio do Batalhão de Policiamento 
Turístico (BPTUR), depois de uma abordagem a 
carro com fundo falso para esconder o armamento. 
Um suspeito foi preso.

A ação aconteceu depois que os militares 
receberam informações sobre um veículo Audi A4, 
que estava com indivíduos armados em um 
estacionamento próximo ao Seminário da Prainha. 
Os policiais foram checar os dados e avistaram o 
referido automóvel.

Matéria completa:

https://www.pm.ce.gov.br/2022/01/22/pmce-apreen
de-replica-de-fuzil-e-duas-armas-de-fogo-em-fundo
-falso-de-carro/

SD ANGELIM
SD BRUNO ALVES
SD MATEUSA

DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANADESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA

PMCE apreende réplica de fuzil 
e duas armas de fogo em fundo 
falso de carro

POLICIAIS POLICIAIS 

 ST DIAS
 CB  CAVALCANTI
 CB  MARTINS JUNIOR

PMCE apreende centenas de 
munições de arma de fogo em 
Antonina do Norte-CE

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu 
mais de três centenas de munições de calibre 
diversos, nessa sexta-feira (21), em Antonina do 
Norte-CE. A apreensão foi efetuada por agentes do 
Batalhão Especializado de Policiamento do 
Interior (BEPI). Um suspeito foi preso.

A ação aconteceu depois que os militares 
receberam uma denúncia de um indivíduo que 
estava comercializando os artefatos. Os militares 
foram, então, ao local denunciado, na rua Santo 
Antônio, centro.

Matéria completa:

https://www.pm.ce.gov.br/2022/01/22/pmce-apreen
de-centenas-de-municoes-de-arma-de-fogo-em-anto
nina-do-norte-ce/

TEN HERBESON
CB ROGERIO
SD PEDRO NETO

1°SGT  LUCIANO
SD NASCIMENTO 
CB DIAS

INFORMATIVO Nº 04/22 – FORTALEZA/CE, 22 DE JANEIRO DE 2022

https://www.pm.ce.gov.br/2022/01/22/pmce-apreende-replica-de-fuzil-e-duas-armas-de-fogo-em-fundo-falso-de-carro/
https://www.pm.ce.gov.br/2022/01/22/pmce-apreende-replica-de-fuzil-e-duas-armas-de-fogo-em-fundo-falso-de-carro/
https://www.pm.ce.gov.br/2022/01/22/pmce-apreende-replica-de-fuzil-e-duas-armas-de-fogo-em-fundo-falso-de-carro/
https://www.pm.ce.gov.br/2022/01/22/pmce-apreende-centenas-de-municoes-de-arma-de-fogo-em-antonina-do-norte-ce/
https://www.pm.ce.gov.br/2022/01/22/pmce-apreende-centenas-de-municoes-de-arma-de-fogo-em-antonina-do-norte-ce/
https://www.pm.ce.gov.br/2022/01/22/pmce-apreende-centenas-de-municoes-de-arma-de-fogo-em-antonina-do-norte-ce/


 SEMANA DO COMANDO SEMANA DO COMANDO DA PMCEDA PMCE

   @policiamilitardoceara            pmceara            policiamilitardocearaASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PMCE

POLICIAIS POLICIAIS 

Policiais militares da Força Tática da 1ª 
Companhia do 18º Batalhão da Polícia Militar do 
Ceará (PMCE) apreenderam, nessa quarta-feira 
(19), um revólver calibre 38, 29 munições cal. 38 e 
cinco de cal. 380; seis tijolos de maconha (3819g), 
trouxinhas de crack (30g), duas balanças de 
precisão, além de material para a comercialização 
dos entorpecentes. O material foi localizado no 
bairro Genibaú, em Fortaleza-CE.

Matéria completa:

https://www.pm.ce.gov.br/2022/01/20/forca-tatica-d
a-pmce-apreende-seis-tijolos-de-maconha-arma-de
-fogo-e-material-para-trafico-de-drogas-no-bairro-
genibau-na-capital/

Força Tática da 
1°CIA/ 18°BPM

DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANADESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA

Força Tática da PMCE apreende 
seis tijolos de maconha, arma 
de fogo e material para tráfico 
de drogas no bairro Genibaú, na 
Capital

Uma composição do Comando de Policiamento de 
Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), 
da Polícia Militar do Ceará (PMCE), apreendeu 
quatro espingardas, sendo duas de fabricação 
artesanal, uma de calibre 12 e outra de calibre 20. 
O fato aconteceu na tarde desta quinta-feira (20), 
na zona rural de Mombaça-CE. O material foi 
localizado em uma casa abandonada.

Por volta das 14h30, a equipe militar recebeu 
informações de que caçadores estariam 
frequentando uma casa abandonada para guardar 
armas. De posse das informações, os militares se 
deslocaram com brevidade até o local da denúncia. 
No imóvel, ninguém foi encontrado, porém, quatro 
armas de fogo foram localizadas.

Matéria completa:

https://www.pm.ce.gov.br/2022/01/20/pmce-apreen
de-quatro-armas-de-fogo-apos-denuncia-de-caca-il
egal-na-zona-rural-de-mombaca/

PMCE apreende quatro armas 
de fogo após denúncia de caça 
ilegal na zona rural de 
Mombaça

POLICIAIS POLICIAIS 

SGT MORAN 
CB RODRIGUES 
CB FERNANDES 
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POLICIAIS POLICIAIS 

“Raça de Fortes, Povo de Bravos”

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

todos!!!
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Nesta quarta-feira (19), uma composição do 
Comando de Policiamento de Rondas de Ações 
Intensivas e Ostensivas (CPRAIO) apreendeu um 
revólver de calibre .38, 15 gramas de maconha e 
12 de cocaína, além de três mochilas utilizadas por 
entregadores de aplicativo, dentre outros objetos. O 
fato ocorreu em uma residência do bairro Jardim 
América, em Fortaleza.

A ação policial iniciou depois de uma suspeita de 
local utilizado para prática de crimes, na 
comunidade da Brasília. Durante diligências, 
dentro de uma residência abandonada, o material 
ilícito foi encontrado e apreendido pelos militares.

Matéria completa:

https://www.pm.ce.gov.br/2022/01/19/arma-de-fogo
-drogas-e-mochilas-de-entregas-de-comidas-sao-lo
calizadas-pela-pmce-em-casa-abandonada-no-bair
ro-jardim-america-em-fortaleza/

Arma de fogo, drogas e 
mochilas de entregas de 
comidas são localizadas pela 
PMCE em casa abandonada no 
bairro Jardim América, em 
Fortaleza

SGT MARCIANO
CB GABRIEL
SD DANIEL
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