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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA

Ações de Fiscalização e saturação do
BPMA resultam na prisão de homem
por posse ilegal de duas armas em
Caririaçu-CE

Uma equipe do Batalhão de Polícia de Meio
Ambiente (BPMA) da Polícia Militar do Ceará (PMCE)
prendeu Damião Cruz de Oliveira, 43, em Caririaçu,
na manhã deste sábado (22), por posse ilegal de
arma. Na posse do suspeito, foram encontradas
duas espingardas de calibre 28 e oito munições.
Por volta de 11h, durante patrulhamento pela Serra
do Góes, zona rural do município, a composição do
BPMA se deparou com um indivíduo trafegando em
uma motocicleta. Este, ao avistar a viatura da PMCE,
demonstrou nervosismo e em seguida acelerou a
moto.
Matéria completa:
https://www.pm.ce.gov.br/2022/10/23/acoes-de-fiscal
izacao-e-saturacao-do-bpma-resultam-na-prisao-de
-homem-por-posse-ilegal-de-duas-armas-em-cariria
cu-ce/
POLICIAIS

PMCE prende suspeito com arma,
simulacros de pistola e drogas, em
Caucaia

A Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio do
Comando de Policiamento de Rondas de Ações
Intensivas e Ostensivas (CPRAIO), prendeu em
flagrante João Paulo Viana Duarte, 19, com uma
espingarda artesanal, dois simulacros de pistola e
drogas no bairro Itambé, em Caucaia. Ele foi
encontrado depois de disparos nas proximidades de
sua residência, na noite dessa quarta-feira (26).
O fato iniciou depois que outra composição do
CPRAIO viu indivíduos fugindo e invadindo casas na
região. Com o início das diligências, os militares
ouviram barulhos de telhas e, de pronto foram ao
local. A casa, aparentemente abandonada, estava
aberta. João Paulo estava dentro dela e, segundo a
equipe, afirmou que outros indivíduos o estavam
ameaçando.
Matéria completa:
https://www.pm.ce.gov.br/2022/10/27/pmce-prende-su
speito-com-arma-simulacros-de-pistola-e-drogas-emcaucaia/
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA

PMCE detém 127 pessoas após
tumulto na parte externa da Arena
Castelão, durante partida entre
Fortaleza e Coritiba

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) deteve, na noite
dessa quinta-feira (27), 127 pessoas suspeitas de
promover tumulto, praticar e incitar violência nos
arredores da Arena Castelão. O fato ocorreu durante
a partida de futebol entre Fortaleza Esporte Clube e
Coritiba Foot Ball Clube, na Área Integrada de
Segurança 7 (AIS 7) da Capital. As ações policiais
foram realizadas pelo Comando de Polícia do
Choque (CPChoque), pelo Regimento de Polícia
Montada (RPMont), pelo Comando de Rondas de
Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e pelo
Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).
Matéria completa:
https://www.pm.ce.gov.br/2022/10/28/pmce-detem-1
27-pessoas-apos-tumulto-na-parte-externa-da-aren
a-castelao-duranta-partida-entre-fortaleza-e-coritib
a/

PMCE resgata 60 aves silvestres em
comércio ilegal em Itapipoca

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) aprendeu 60 aves
silvestres que eram comercializadas ilegalmente no
centro de Itapipoca, neste sábado (29). A ação foi
realizada pelos agentes do Batalhão de Polícia do
Meio Ambiente (BPMA).
Ao chegar no local conhecido por “Camelódromo”, os
agentes flagraram várias pessoas com as aves presas
em gaiolas e sem a devida autorização do órgão
ambiental competente.
Matéria completa:
https://www.pm.ce.gov.br/2022/10/29/pmce-resgata-6
0-aves-silvestres-em-comercio-ilegal-em-itapipoca/
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DESTAQUES OPERACIONAIS DA SEMANA

Quarteto é preso pela PMCE com
cinco armas de fogo, colete balístico,
munições e drogas em Jaguaribara

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

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizou a prisão de
quatro suspeitos e a preensão de cinco armas de
fogo, munições, colete balístico e drogas na cidade
de Jaguaribara, nessa sexta-feira (29).
Segundo a composição, os homens presos estariam
supostamente envolvidos no roubo da arma e do
colete do vigilante de uma escola do município.
Ao tomar conhecimento da ação delituosa contra o
vigia, militares da 2ª Companhia Independente de
Polícia Militar 2ªCIPM do 4º Comando de
Policiamento do Interior 4ºCRPM iniciaram as
diligências pela cidade.
Matéria completa:
https://www.pm.ce.gov.br/2022/10/29/quarteto-e-pres
o-pela-pmce-com-cinco-armas-de-fogo-colete-balisti
co-municoes-e-drogas-em-jaguaribara/
POLICIAIS
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