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Manchetes
Correio do Estado : Agentes penitenciários federais de Campo Grande fazem paralisação

Folha de S. Paulo: Ineficácia policial 
G1: Juiz determina interdição parcial da Penitenciária Modulada de Osório 

Síntese das principais notícias

Controle Externo

Ineficácia: Segundo o Folha de S. Paulo, a polícia civil do estado estar entre as 
melhores do país diz pouco sobre seu nível de eficiência. Em São Paulo, prende-se muito 
por delitos relacionados a drogas —28% da população prisional, pelo menos, boa parte 
dela usuários equivocadamente indiciados ou condenados como traficantes. Em paralelo, 
gente muito mais perigosa —homicidas— continua solta. 

Viaturas: Em Mato Grosso do Sul, novas viaturas da Polícia Civil começarão a ser 
entregues no próximo sábado após a denúncia de que as novas unidades, anunciadas em
março, continuavam na concessionária. Jornal O Estado – MS. 

Suspeito: Um Policial Rodoviário Federal, suspeito de chefiar um esquema de fraudes a 
concursos públicos no nordeste, se entregou a polícia em Porto Alegre. Ele estava 
foragido desde a última sexta-feira. Notícia do jornal Hora News – TV Record. 

Polêmica: Em Curitiba, um vídeo de treinamento de soldados da Ronda Tático 
Motorizado (Rotam) que entoavam um mantra enquanto corriam, tomou conta das redes 
sociais e colocou dúvidas sobre o tipo de preparação feita na Academia do Guatupê, em 
São José dos Pinhais. Informação da Agência Estado. 
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Sistema Prisional

Interdição: No Rio Grande do Sul, a 1ª Vara Criminal da Comarca de Osório determinou 
a interdição parcial dos regimes fechado e semiaberto na Penitenciária Estadual 
Modulada. Ficou estipulado o limite de 1.545 presos no regime fechado, e o ingresso de 
novos detentos no semiaberto foi vedado. Melhorias na cadeia também foram pedidas. 
Notícia do site G1. 

Apreensão: Operação realizada na quarta-feira (17) pelo Exército em parceria com a 
Polícia Militar, Polícia Civil e Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário 
(Agepen), apreendeu cerca de 470 armas artesanais e drogas na Penitenciária Estadual 
de Dourados (PED), em mato Grosso do Sul.  A operação durou aproximadamente 8 
horas e contou com 500 homens dos órgãos de segurança pública do estado. Notícia do 
site G1. 

Paralisação: De acordo com o jornal Correio do Estado, agentes penitenciários devem 
paralisar atividades nesta sexta-feira (19) e sábado (20), na Penitenciária Federal de 
Campo Grande, no Mato Grosso, em adesão ao calendário de manifestações da 
Federação Sindical Nacional dos Servidores Penitenciários (Fenaspen).

Acúmulo de lixo: G1 noticia que membros do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
visitaram nesta quarta-feira a Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em Boa Vista. 
Segundo o conselheiro do CNJ, Rogério Nascimento, o acúmulo excessivo de lixo e os 
escombros são o que diferenciam a unidade prisional e tornam ela pior que os outros 
presídios do Brasil.  

Documentário: Detentos da Penitenciária Estadual de Canoas, no Rio Grande do Sul, 
assistiram a um documentário sobre o Presídio Central, nomeado de Cadeia pública. Ao 
todo, 128 presos assistiram ao filme, todos réus primários. Informação do site G1. 


