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Manchetes

O Globo: Maioria no STF impõe limite para que Polícia Federal feche delação

Correio24Horas: Polícia deflagra operação contra membros do Bonde do Maluco em 

quatro estados

Correio Braziliense: Traficante preso no Paraguai fornecia armas e drogas ao Comando 

Vermelho

Síntese das principais notícias

Controle Externo

Delação com a PF:  A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) quer

impor algum tipo de restrição, maior ou menor, à possibilidade de a polícia fechar um

acordo de delação premiada. O julgamento foi interrompido após sete dos 11 integrantes

da Corte terem votado. Apesar de seis deles terem apresentado algum tipo de restrição,

cada um se manifestou de forma diferente. Assim, não há maioria clara para a definição

de quais serão esses limites impostos à Polícia Federal e às polícias civis. Informação do

O Globo. 

Ataque a policiais: O comando da Polícia Militar de São Paulo vai investigar o que três

policiais faziam na entrada de uma favela na noite passada. Eles não estavam em serviço

e não moravam na região.  Um policial  foi morto e outro baleado no suposto ataque de

criminosos. Notícia da Record TV. 

Operação Última Estação: Com foco na facção criminosa Bonde do Maluco (BDM), uma
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operação conjunta da Polícia Federal e da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) foi

deflagrada na manhã de terça-feira (12) na Bahia, Sergipe, Alagoas e Goiás. Segundo a

Polícia  Federal,  estão  sendo  cumpridos  11  mandados  de  prisão  preventiva,  seis  de

condução coercitiva e 19 de busca e apreensão. Ao todo,  150 policiais participam da

ação. Notícia do Correio24Horas.

Traficante capturado: Uma ação da Polícia Federal, em conjunto com a Polícia Nacional

do Paraguai, colocou atrás das grades o traficante mais procurado do Brasil.  Marcelo

Fernando Pinheiro Veiga, 42 anos, foi preso ontem em Encarnación, próximo à fronteira

com a Argentina. “Marcelo Piloto”, como é conhecido, estava escondido no Paraguai e de

lá fornecia armas e drogas para o Comando Vermelho, a maior facção criminosa do Rio

de Janeiro. Notícia do Correio Braziliense.

Sistema Prisional

Ano letivo: Detentos do  Amazonas concluem o ano letivo nas unidades prisionais. Em

2017, 466 detentos participaram do ano letivo, sendo destes 367 homens e 99 mulheres.

Informação do Manaus Alerta. 

Morte: Em  Minas  Gerais,  um  detento  de  34  anos  que  cumpria  pena  em  regime

semiaberto foi  morto a tiros enquanto saia do Complexo Penitenciário Público-Privado

(CPPP) para trabalhar, no bairro Vale do Ouro, em Ribeirão das Neves, nesta quarta-feira

(13). A autoria e motivação do crime são desconhecidas. O caso será investigado pela

Polícia Civil.  Notícia do jornal O Tempo. 


