
Acesse o PDF da Sinopse de Notícias no   site da 7ª CCR   e na   Intranet  

Quarta-feira
(06/12) 

Manchetes

Portal UOL: Ministério Público Militar denuncia 11 por esquema que desviou R$ 150 

milhões 

Portal G1: Policial denuncia estrutura precária de guaritas da penitenciária de RR

Portal G1: Preso ligado a facção criminosa é assassinado dentro da Penitenciária 2 de 

Presidente Venceslau 

Síntese das principais notícias

Controle Externo

Estelionato:  O Ministério Público Militar do no Rio de Janeiro denunciou 11 pessoas,

entre policiais e civis, pelos crimes de estelionato e violação de dever funcional com fim

de lucro em um esquema de fraudes e pagamentos de propina que causou um prejuízo

de pelo menos R$ 150 milhões aos cofres públicos. Notícia do Portal UOL. 

Morte em teste físico: O delegado da Polícia Civil Fernando Marins Pinheiro, de 37 anos,

morreu  durante  um  teste  físico  para  participar  do  Curso  de  Operações  Especiais,

promovido  pela  corporação.  A Polícia  Civil  afirmou  que  para  estar  apto  à  prova,  “foi

apresentado  pelo  delegado  e  por  todos  os  demais  candidatos  atestados  médicos  e

exames autorizando-os a serem submetidos ao esforço físico proposto no teste e durante

o curso”. Notícia do Estado de Minas. 

http://7ccr.pgr.mpf.mp.br/publicacoes/Sinopses
http://intranet.mpf.mp.br/areas-tematicas/camaras/controle-externo-da-atividade-policial-e-sistema/publicacoes/sinopses/2014


Sistema Prisional

Preso em janela: No Rio Grande do Sul, um preso foi amarrado por um cabo de aço, das

algemas a  uma janela,  do  lado  de  fora  da  Delegacia  de  Polícia  Pronto  Atendimento

(DPPA)  de Alvorada. Informação do Sul21.

Guaritas  precárias:  Um policial  militar  que  atua  na  Penitenciária  Agrícola  de  Monte

Cristo, em Roraima,  denunciou ao Portal G1 a situação precária das guaritas da prisão.

De  acordo  com  o  relato  do  PM,  as  poucas  guaritas  ativas  têm  vidros  quebrados  e

enormes buracos no chão. Além disso, as passarelas que as interligam estão com graves

problemas na estrutura. 

Integrante do PCC: Detento ligado à facção criminosa Primeiro Comando da Capital

(PCC), Edilson Borges Nogueira, conhecido como “Birosca”, de 44 anos, foi assassinado

a golpe de  estilete  na  Penitenciária  Maurício  Henrique Guimarães  Pereira,  a  P2,  em

Presidente Venceslau. Notícia do Portal G1. 

Chaveiros:  A prática de presos com funções de agente, conhecidos como 'chaveiros',

dentro  dos  presídios  continua  funcionando,  de  acordo  com  reclamações  feitas  por

detentos  do  Complexo  Prisional  do  Curado,  em  Recife.   Os  vídeos,  gravados  por

reeducandos do Pavilhão J, mostra um preso, que seria um chaveiro, praticando diversos

abusos. Informação da TV Jornal. 

Fuga: Um detento conseguiu fugir da penitenciária de Parnaíba, 338 km ao Norte de

Teresina, após entortar a grade da cela com as mãos e pular o muro da unidade prisional.

Junto com ele haviam mais dois detentos, que não fugiram. A Secretaria de Justiça do

Piauí (Sejus) informou que realiza buscas para recapturar o fugitivo. Informação do  Portal

G1.  

Espancamento: Portal G1 informa que cinco presos do presídio 470, que fica na Zona



Rural  de  Porto  Velho,  foram  apresentados  na  Central  de  Flagrantes  após  terem

espancado um outro detendo dentro da cela. De acordo com o boletim de ocorrência, a

confusão foi ouvida por agentes do presídio, na terça-feira (5). 

Fuga: Sete presos fugiram da carceragem da delegacia de Sarandi, no interior do Paraná,

na noite de segunda-feira (4).  As imagens da fuga foram registradas por câmeras de

segurança, que mostram os detentos escapando por um pequeno espaço no telhado e

saltando do alto do muro. Notícia do Gazeta do Povo. 

Fugas frustradas: Detentos da  Cadeia Pública de Ibiporã, no Paraná, tentam fugir por

dois dias seguidos.  Os agentes da Polícia Civil e do Departamento Penitenciário (Depen)

frustraram as duas tentativas. Informação do BondeNews.


