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VISITA DA COMISSÃO DA PMESP AO COMANDO GERAL DA PMCE

COMANDANTE GERAL RECEBE HOMENAGEM DA CÂMERA MUNICIPAL DE BATURITÊ
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA

Neste final de semana, PMCE
apreende 51 armas de fogo e prende
207 suspeitos

Em todo o Estado do Ceará, no período
compreendido entre a última sexta-feira (16) e
domingo (18), a Polícia Militar do Ceará (PMCE)
atendeu ocorrências as quais resultaram na
apreensão do total de 51 armas de fogo e em 207
prisões de suspeitos.
Em todas as Áreas Integradas de Segurança (AIS) por meio de composições do Policiamento
Ostensivo Geral (POG), Força Tática (FT) dos
Batalhões, e de especializadas como Comando de
Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e
Ostensivas (CPRAIO) e Comando de Policiamento
de Choque (CPChoque) – a PMCE atendeu
ocorrências de crimes como furto, roubo, lesão
corporal dolosa, ameaça, tráfico ilícito de drogas,
porte ilegal de arma de fogo e receptação. Dentre
as prisões efetuadas, houve o cumprimento de 17
mandados de prisão.
A segurança pública, definida como “dever do
Estado, direito e responsabilidade de todos”,
conforme expressa o Artigo 144 da Constituição
Federal de 1988, pode contar com o precioso
auxílio do cidadão cearense a fim de que os
índices de prisões e apreensões permaneçam em
alta: denúncias acerca da identificação e/ou
localização de suspeitos de quaisquer crimes
podem ser repassadas de forma sigilosa e anônima
via telefone 181; de igual modo, a PMCE permanece
à disposição para ser acionada de imediato,
mediante alguma ação suspeita.

PMCE prende dupla armada após
assalto
em
estabelecimento
comercial em Maracanaú-CE

Na manhã desta segunda-feira (19), a Polícia Militar do
Ceará (PMCE), por meio de uma composição do 14º
Batalhão, efetuou a na prisão em flagrante de dois
suspeitos de roubo a estabelecimento comercial em
Maracanaú-CE. Com os envolvidos foram apreendidos
dois revólveres calibre .38 municiados, R$ 174 em
espécie e alguns objetos roubados da loja.
Cerca de 11h, a PMCE recebeu um chamado, via
Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança
(Ciops), para um assalto em andamento em uma loja
de manutenção e acessórios de celulares, no bairro
Piratininga.
Com brevidade, a composição policial compareceu ao
local informado, onde constatou a veracidade dos
fatos. Após verbalização dos militares e a constatação
de que as vítimas estavam bem, os dois indivíduos
foram rendidos e imobilizados. Em seguida, as armas
de fogo foram apreendidas dentro da mochila de um
dos suspeitos.
Em razão dos fatos, ambos foram presos. O
procedimento foi instaurado no 28º Distrito Policial,
onde William Ferreira de Castro, 18, e Mateus Sousa
de Oliveira, 19, foram autuados em um inquérito por
roubo.
Assessoria de Comunicação da PMCE
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA

PMCE prende individuo armado
suspeito de roubo em residência em
Sobral

Ações do BPMA da PMCE resultam na
apreensão de 32 pássaros silvestres
no interior do Ceará

A Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio do Batalhão de
Polícia do Meio Ambiente (BPMA), apreendeu, nessa sexta-feira
(23), 32 pássaros silvestres. As apreensões ocorreramemIguatu e
Juazeiro do Norte.
A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu um indivíduo
suspeito de roubo emuma residência, na manhã desta terça-feira
(20), no bairro Caraúbas, em Sobral. Com o suspeito foi
apreendido uma espingarda, um simulacro de pistola e três
aparelhos celulares que foramsubtraídos da vítima.
A prisão foi feita por agentes da Força Tática do 3º
Batalhão Policial Militar, depois de colherem informações sobre
o rastreamento dos aparelhos, que indicavam estar num imóvel
da localidade de Caioca. Nas buscas, os PMs localizaram não só
os celulares, mas tambéma referida arma de fogo e simulacro.
Já o suspeito da ação delituosa foi encontrado após
novas diligências na região. Francisco Kelson Custodio Caetano,
1 8, confessou o crime e foi conduzido à Delegacia Municipal de
Sobral, onde foi feito procedimento por roubo.
Assessoria de Comunicação da PMCE

Por volta de 1 2h, os policiais militares realizavamfiscalização de
rotina na zona rural de de Iguatu quando, na localidade de Sítio
Barriguda, avistaram uma residência com vários pássaros da
fauna silvestre no alpendre, sendo 1 0 bigodeiros; três golas; um
viana e um papa capim. Ao avistar a composição, o morador do
imóvel empreendeu fuga, não sendo possível o localizar. Os
animais foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia
Regional de Iguatu.
Emação simultânea, por volta das 1 6h, uma equipe do BPMA foi
acionada para averiguar um possível criatório irregular de
pássaros silvestres, no Beco da Amizade, em Juazeiro do Norte.
No local encontrava-se apenas uma moradora, a qual informou
que os animais pertenciam ao esposo dela que viajava para
Missão Velha. Com autorização da mulher, os agentes
adentraram à casa e apreenderam 1 7 pássaros, sendo: cinco
golas; quatro bigodeiros; três galos da campina; dois canários da
terra; umlambu; umsanchaçu; e umpapa capim.
Todos pássaros foram entregues na ONG BiodiverSe, onde
passarão por uma triagem para, posteriormente, serem
devolvidos para a natureza comsegurança.
A PMCE ressalta que matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar
espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem
a devida permissão, licença ou autorização da autoridade
competente, ou emdesacordo coma obtida, é crime ambiental. A
população pode realizar denúncias de crimes ambientais através
do número 1 90.
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PMCE apreende 15 coquetéis molotov,
coletes balísticos, 87 munições, duas
armas de fogo e drogas em Caucaia

OS SENHORES
MERECEM O TÍTULO DE
DESTAQUE
OPERACIONAL DESTA
SEMANA.
SUCESSO A TODOS!!!

Em operação no Parque Ipiranga, em Caucaia, a Polícia Militar
do Ceará (PMCE) apreendeu umvasto material bélico comgrupo
criminoso.
Entre os itens apreendidos estavam 1 5 coquetéis molotov, dois
coletes balísticos, umrifle calibre.44, uma pistola calibre .40, 87
munições de cal. 44, 40 e 38; 1 0 pinos de cocaína e 1 5 pedras de
crack.
Após denúncias, ao verificarem um endereço em que estava um
grupo criminoso, policiais militares do 1 2° Batalhão Policial
Militar avistaram indivíduos em atitudes suspeitas, momento em
que suspeitos efetuaram disparos contra a composição policial,
que revidou emlegítima defesa.
Cerca de cinco suspeitos se evadiram pelos quintais das
residências, contudo, foi logrado êxito na captura de dois maiores
de idade e umadolescente. Comeles, os PMs encontraramtodo o
material apreendido.
Os adultos estavam machucados e foram socorridos a uma
unidade hospitalar.
O menor de idade e todo o material apreendido foram
apresentados na Delegacia Metropolitana de Caucaia (DMC).
Assessoria de Comunicação da PMCE
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