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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA

PMCE apreende sete armas de fogo no
Montese

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) por
meio de equipes do Comando de
Policiamento de Rondas de Ações
Intensivas
e
Ostensiva
(CPRAIO)
apreendeu na tarde de segunda-feira, 29,
sete armas de fogo e um simulacro de
pistola no bairro Montese em Fortaleza.
Por meio de uma denúncia, os policiais
militares foram informados de que no
quintal de uma casa localizada na Rua
Eduardo Angelin, 665, próximo à Av. João
Pessoa, teriam muitas armas escondidas.
Com a chegada dos policiais no local
para averiguação, as pessoas que
estavam na casa empreenderam fuga,
porém a composição após iniciar a
procura pelas armas conseguiu localizálas dentro de um balde que estava
enterrado no quintal da casa.

Casal suspeito de roubo em Iguatu-CE é
preso pela PMCE

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizou a
prisão de um casal suspeito de ter realizado
um roubo em um estabelecimento
comercial, neste domingo (28), em IguatuCE. A prisão foi realizada por agentes do
Comando de Policiamento de Rondas e
Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio).
Diversos itens roubados foram recuperados,
dentre eles, celulares, relógio, roupas, e até
as duas centenas de doces que foram
levadas pela dupla.
A ação se deu por volta de 10h50, depois
que os militares foram informados de um
roubo ocorrido num comércio do bairro
João Paulo II, Iguatu-CE. Os policiais saíram
em diligência e logo encontraram o casal
suspeito da ação delituosa, na rua João
Vicente Alves, do mesmo bairro.
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PMCE prende conselheiro tutelar
suspeito de tráfico de drogas

CPRAIO captura em Jaguaribe-CE
grupo suspeito de furto de 36
celulares na região do Cariri

A Polícia Militar do Ceará (PMCE), por
meio da 1a Cia do 13o Batalhão, informa
que efetuou a prisão de um conselheiro
tutelar identificado como Raimundo
José Monteiro Mota, suspeito de tráfico
de drogas.
A prisão aconteceu no sábado (27), no
bairro Rabeca, BR-020, na região de
Tauá.
A composição realizava patrulhamento
de rotina, quando recebeu denúncias de
que em um clube de eventos localizado
nas proximidades estaria ocorrendo
tráfico de drogas.
Diante das informações, os agentes
realizaram buscas no espaço suspeito,
quando encontraram embaixo do balcão
do estabelecimento uma trouxinha de
maconha. Raimundo José, proprietário
do clube negou conhecer o material
ilícito alegando pertencer ao menor de
idade ali presente. Ambos foram
conduzidos à Delegacia de Polícia Civil
para esclarecimentos.

Uma equipe do Comando de Policiamento
de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas
(CPRAIO) da Polícia Militar do Ceará (PMCE)
prendeu cinco suspeitos na cidade cearense
de Jaguaribe. Com o referido grupo, os
militares
recuperaram
36
aparelhos
celulares que haviam sido furtados na
região do Cariri. O fato ocorreu na noite de
quinta-feira (25).
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Cerca das 22h, após receber informações de
que suspeitos de terem cometido furtos
teriam se evadido em dois carros da cidade
de Juazeiro do Norte-CE e estariam em rota
de fuga na rodovia BR 116, a composição do
CPRAIO deu início às diligências.
Durante as buscas, os dois veículos os quais
buscavam foram localizados estacionados
próximo a um bar. Abordados, os suspeitos
foram identificados e levados à Delegacia
de Polícia Civil em Iguatu para os devidos
procedimentos legais.
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OS SENHORES MERECEM O TÍTULO DE DESTAQUE
OPERACIONAL DESTA SEMANA.
SUCESSO A TODOS!!!
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