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Manchetes

O Estado de S. Paulo: Denúncia sobre prisões do Brasil chega à OEA
Uol: Detentos vão reconstruir presídio destruído durante rebelião em Bauru

Síntese das principais notícias

Controle Externo da Atividade Policial

Operação policial: 700 policiais participam de operação em Porto Alegre contra quadrilha 
de tráfico de drogas que era chefiada de dentro da cadeia. 18 pessoas foram presas. 
Informação da GloboNews. 

Ação judicial: No Espírito Santo, cinco ações judiciais movidas por policiais militares 
pedem indenização por danos morais contra o jornal “A Gazeta de Vitória”, por causa de 
uma charge publicada em 18 de fevereiro, durante o carnaval na capital do estado. 
Notícia do O Globo. 
 
Endividados: Reportagem do SBT mostra que mais de 80% dos policiais militares do 
estado de São Paulo estão comprometidos com dívidas e também empréstimos, um 
percentual bem acima da média de toda a corporação. 

Sistema Prisional

Denúncias: O Estado de S. Paulo noticiou que entidades da sociedade civil acusaram o 
Estado brasileiro de adotar uma política institucional de encarceramento em massa, que 
levou a população detida a quase triplicar desde 2000 (hoje são 622 mil presos), e de ser 
conivente com a prática de tortura e violação sistemática de direitos humanos dentro das 
prisões. A denúncia foi levada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), 
órgão da Organização dos Estados Americanos responsável por promover o respeito a 
direitos humanos no continente. 

Restauração: Os próprios presos vão realizar a restauração do prédio do Centro de 
Progressão Penitenciária 3, de Bauru, interior de São Paulo, destruído durante uma 
rebelião, em janeiro deste ano. Durante o motim, 152 detentos fugiram e 26 ainda não 
foram recapturados. A unidade abriga presos do regime semiaberto, que podem trabalhar 
fora da prisão. Notícia do Uol. 
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Recaptura: A Polícia Militar recapturou um dos quatro detentos que fugiram da prisão de 
Santa Isabel, no Nordeste do Pará. O grupo escapou por um buraco na cela. Informação 
da rádio CBN.

Material proibido: No Rio Grande do Sul, inspeção no presídio de Passo Fundo encontra 
grande quantidade de material proibido nas celas. Dentre os materiais encontrados pelos 
carcereiros haviam 129 celulares, 72 baterias, 14 chips, 5 cartões de memória, pedaços 
de serra e um videogame. Notícia da rádio Jovem Pan. 

Carne fraca: Com a carceragem da Polícia Federal lotada, parte dos presos da Operação 
Carne Fraca está em um "shelter", uma espécie de contêiner de concreto, num centro de 
detenção provisória em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. Agência Folha. 

Alcaçuz: A segunda fase da Operação Phoenix no Presídio de Alcaçuz, no Rio Grande do 
Norte, teve início na última segunda-feira, dia 20, e possibilitará a transferência de cerca 
de 500 presos para outro pavilhão. A intervenção acontece para que a Secretaria de 
Justiça do Estado do Rio Grande do Norte possa iniciar as reformas necessárias no local. 
Notícia do Portal Brasil. 


