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Juazeiro do Norte

Uma criança de três anos 
morreu durante um incêndio na 
madrugada de ontem em Jua-
zeiro do Norte. A vítima Apollo 
Ryan dormia em um quarto na 
companhia da avó que foi so-
corrida pelo Samu. As chamas 
tomaram conta do imóvel e mo-
radores da rua São Benedito, no 
bairro Timbaúbas, ajudaram a 
conter o fogo até a chegada do 
Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Ceará (CBMCE).

O compartimento em que 
Apolo Ryan estava foi com-
pletamente consumido pelas 

chamas. Ainda não há confir-
mação do que teria causado 
incêndio. A avó do garoto, Te-
rezinha de Jesus Cassiano, de 
70 anos, sofreu ferimentos e foi 
levada para Hospital Regional 
do Cariri.

O teto do quarto em que neto 
e avó dormiam desabou e uma 
parte da sala foi danificada pe-
las chamas. Policiais militares 
também estiveram no local.

A Perícia Forense do Estado 
do Ceará (Pefoce) foi acionada 
para fazer a remoção do corpo 
da criança.

Criança de três anos morre 
e avó fica ferida em incêndio
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ApoLLo rYAN 
dormia em 
um quarto na 
companhia da 
avó, que foi 
socorrida pelo 
Samu

Serra Grande

Uma operação conjunta da 
Polícia Civil de Ipú e de Gua-
raciaba do Norte apreendeu 4 
quilos em drogas na localida-
de de Serra Grande, na divisa 
entre Guaraciaba do Norte e 
Piauí. Ao todo foram encontra-
dos 2,5 kg de maconha, 1,4 kg de 
crack, 400 g de cocaína, além de 
seis celulares e cinco balanças 
de precisão. 10 pessoas foram 
presas e uma adolescente foi 
apreendida.

Chamada de “Sertão em Cha-
mas”, a ação recebeu esse nome 
devido ao seu principal alvo: Cí-
cero Bombeiro. O procedimento 
contou com apoio das equipes 
do Comando Tático Rural (Co-
tar) e aconteceu na manhã de 
ontem, quando a Polícia deu 

início ao cumprimento de três 
mandados de prisão e outros 
dez de busca e apreensão.

Ao todo, dez homens foram 
presos e uma adolescente foi 
apreendida, de acordo com ti-
pificação dos artigo 33 e 35. 
Dentre os presos estão Cícero 
Lopes de Oliveira (40), Cláu-
dio Henrique de Sousa Avelino 
(26), Francisco Dheyson Mar-
tins Araújo (18), Francisco José 
Martins de Sousa (21), Pau-
lo Henrique Barbosa de Sou-
sa (36), Manoel Muniz da Silva 
(45), José Idevandro Rodrigues 
de Sousa (19), Paulo Henrique 
de Sousa Silva (23), Francisco 
Danilson Tavares Pereira (23) 
e Sebastião Tavares de Sousa 
(31). (Lucas de Paula)

Operação apreende 4 kg de 
drogas e captura 11 pessoas
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ForAm apreendidos 2,5 kg de maconha, 1,4 
kg de crack, 400 g de cocaína, seis celulares 
e cinco balanças de precisão


