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1.
Introdução

Este relatório foi produzido a partir de uma atuação articulada de diversos
atores da sociedade civil e do Poder Público e coordenada pelo Conselho Estadual
de Defesa dos Direitos Humanos (CEDH), formulada em razão da dificuldade de
gestão das inúmeras denúncias de violações de direitos recebidas pelas diversas
instâncias desde o início dos ataques dia 02 de janeiro de 2019.
O Conselho Estadual de Direitos Humanos, por meio da Resolução 01/2019,
instituiu uma Comissão Especial sobre a crise da Segurança Pública e no Sistema
Prisional do Ceará em 2019, composto por membros do próprio CEDDH,representados pelos conselheiras das instituições representantes dos seguintes órgãos e
entidades da Universidade Federal do Ceará – UFC, da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira -UNILAB; do Centro de Defesa da Criança
e do Adolescente – CEDECA CEARÁ; do Centro de Defesa da Vida Herbert de Sousa – CDVHS; do ABRAÇA – Associação Brasileira para Ação por Direitos da Pessoa
com Autismo – ABRAÇA e do Conselho Regional de Serviço Social – CRESS 3a Região
– Ceará; e membros convidados do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à
Tortura (CEPCT), da Defensoria Pública do Estado do Ceará – DPGE-CE, da Comissão
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de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Ceará, da Defensoria Pública do Estado do Ceará, o Conselho Estadual de Política Penitenciária
(COPEN), Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Frei Tito de
Alencar da Assembleia Legislativa do Ceará (EFTA-ALCE), Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Dom Aloísio Lorscheider da Câmara Municipal
de Fortaleza (EDAL-CMFor), do Fórum Cearense da Luta Antimanicomial, do Fórum
Popular de Segurança Pública, da Pastoral Carcerária do Ceará e do Instituto Negra do Ceará – INEGRA.
Essa Comissão Especial se formou com o objetivo sistematizar denúncias, receber informações, apurar violações de direitos humanos relacionadas à crise
de segurança pública e do sistema prisional no Ceará em 2019, buscar canal de
comunicação com os órgãos do poder público implicados na questão, promover
a articulação com organismos nacionais e internacionais de direitos humanos,
recomendar providências para a superação das violações apuradas, expedir recomendações para a adoção e o aperfeiçoamento de políticas públicas, bem como
desenvolver ações de promoção de direitos humanos, nos termos dos artigos 8o,
9o e 11 do Regimento Interno (Decreto 32.317/2017) do CEDDH e produziu o presente relatório a partir do cenário identificado nas últimas semanas.
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2.
Contextualização e histórico
da crise no Ceará
Em 21 maio de 2016, uma greve
dos agentes penitenciários interrompeu o direito de visitas de internos/
as nos estabelecimentos prisionais o
que deflagrou um colapso do sistema culminando com a morte de 14
pessoas encarceradas1. Apesar da
crise aparentemente ter sido contida, o cenário de tensão teve continuidade, com a crescente superlotação e o fortalecimento das facções
criminosas dentro do sistema penitenciário e nos territórios vulnerabilizados.
Em 29 de de janeiro de 2018, um
novo massacre atingiu o sistema
penitenciário do Ceará com a denominada de Chacina de Itapajé, em
que, em poucos minutos, 10 pessoas
detidas foram assassinadas e, pelo
menos, 8 pessoas ficaram feridas na
Cadeia Pública de Itapajé, a aproximadamente 130 quilômetros de Fortaleza. Poucos dias depois, foi divulgado que o crime foi motivado por
desavenças internas acentuadas devido à superlotação no equipamento
e facilitação do acesso a armas de
fogo2. A gravidade da situação gerou
manifestação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos3:

“Considerando este contexto
reiterado de violência, a CIDH
urge às autoridades brasileiras a
implementar ações que tenham
impacto real na especial situação
de risco em que se encontram as
pessoas privadas de liberdade. Isto
inclui adequar as condições de
detenção dos centros de reclusão
aos padrões internacionais e adotar
ações imediatas, além de planos
de longo prazo, para garantir a
vida e a integridade pessoal desta
população”, apontou a Relatora
da CIDH para Brasil, Comissária
Antonia Urrejola.4
O número de detentos mortos em
unidades prisionais do Ceará em
2018 cresceu 88,89%, na comparação entre os oito primeiros meses
de 2017 e o mesmo período de 2018.
Foram 34 mortes de janeiro a agosto
de 2018; em 2017, foram 18 no mesmo período. Em todo o ano passado,
aconteceram 38 mortes de presos no
Estado. Os dados são da Secretaria
da Segurança Pública e Defesa Social
(SSPDS) e incluem, além dos presídios, casos em delegacias e centros
socioeducativos5.

R E L ATÓ R I O D E S I S T E M AT I Z A Ç Ã O D E D E N Ú N C I A S D E V I O L A Ç Õ E S D E D I R E I TO S N O S I S T E M A P E N I T E N C I Á R I O D O C E A R Á

O sistema prisional cearense vivencia um colapso marcado pela superlotação e violação de direitos humanos,
incluindo a falta de condições mínimas de salubridade e de estrutura física, grave insuficiência de assistência
médica, odontológica, psicológica, social e religiosa bem como a ausência
de programas abrangentes e eficientes de profissionalização e reinserção
social para internos e egressos, morosidade na tramitação dos processos e
a maior taxa de presos sem condenação entre os estados brasileiros.
Como resposta estatal, dentro de
um processo de reforma administrativa do Estado aprovado em dezembro de 2018, foi criada a Secretaria
de Administração Penitenciário (SAP),
secretaria autônoma com a tarefa de
gestão do sistema penitenciário cearense.
Como novo gestor foi indicado e
posteriormente nomeado o então
gestor do Rio Grande do Norte, o Sr.
Luís Mauro Albuquerque. O novo Secretário foi citado no recente relatório
técnico do Mecanismo Nacional e do
Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura6, lançado no final do
ano de 2018, como responsável pela
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adoção de procedimentos, rotinas e
práticas que configuram tratamento
desumano e degradante e mesmo
tortura nas unidades prisionais do estado do Rio Grande do Norte. A rotina
de violência identificada é comparada
“a Abu Ghraib, o presídio iraquiano
que foi centro de tortura durante o
regime de Saddam Hussein e escândalo mundial após a divulgação de
imagens de presos sendo humilhados
e torturados por soldados americanos
em 2004”7.
1. http://g1.globo.com/ceara/noticia/2016/05/secretaria-confirma-18-mortes-de-presos-durante-rebelioes-no-ceara.html
2. http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/
editorias/seguranca/um-ano-da-chacina-em-itapaje-acusados-nao-foram-a-julgamento-1.2055807
3. https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/comissao-interamericana-condena-as-mortes-na-cadeia-de-itapaje-no-ceara.ghtml
4. http://www.oas.org/pt/cidh/prensa/notas/2018/030.asp
5. https://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2018/09/numero-de-mortes-em-presidios-do-ceara-cresce-88-9-em-2018.html
6. https://www.mdh.gov.br/informacao-ao-cidadao/
participacao-social/mecanismo-nacional-de-prevencao-e-combate-a-tortura-mnpct/copy2_of_MecanismoNacionaldePrevenoeCombateTortura.pdf
7. https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2018/11/28/presidio-potiguar-tem-serissimas-semelhancas-com-praticas-de-tortura-realizadas-em-abu-ghraib-diz-relatorio.ghtml

Consta neste relatório uma fala do
então secretário estadual de Justiça e
da Cidadania, Mauro Albuquerque, durante audiência pública realizada na
Câmara Municipal de Natal no dia 12
de setembro de 2017, na qual ele menciona que agentes penitenciários deveriam lesionar dolosamente os dedos de
pessoas presas, com o intuito de prevenir eventuais agressões que pudessem vir a ser cometidas contra agentes
penitenciários: “Quando se bate nos
dedos – falo isso que não é porque não
deixa marca nos dedos não... porque
deixa marca – é para ele não ter mais
força para pegar uma faca e empurrar
num agente, é para não ter mais força para jogar pedra... Igual teve agente
ferido que ninguém fala aqui […]”.
Ao tomar posse em janeiro de 2019,
Sr. Mauro Albuquerque evidenciou estilo polêmico na cerimônia de posse ao
assumir o cargo vestindo fardamento
policial. Logo nas primeiras declarações à mídia cearense, disse “não reconhecer” facções criminosas e admitir acabar com a separação de presos
por facções nos presídios8 9. As falas
do atual secretário são consideradas
uma das principais causas de ataques
criminosos promovidos por facções no
Ceará durante todo o mês de janeiro
de 201910 11.
Desde o dia 2 de janeiro até o dia
4 de fevereiro deste ano, a imprensa
contabilizou 261 ações criminosas em
pelo menos 50 dos 184 municípios cearenses, o que têm atingido profunda-

mente o cotidiano do povo cearense,
sobretudo das/os moradoras/es das
periferias das cidades12. O funcionamento do transporte público, do comércio e de serviços públicos como escolas, postos de saúde13 e centros de
referência em assistência social, coleta
de lixo e fornecimento de energia14 estão prejudicados.
Este ciclo de ataques é o acontecimento mais recente em uma longa
crise no sistema penitenciário, e é
também o episódio mais recente em
uma grave crise na segurança pública
do Ceará, marcada pela vergonhosa
posição de Fortaleza como a 7ª cidade mais violenta do mundo e o Ceará
como o Estado com o maior índice de
homicídios de adolescentes do país. As
estatísticas mostram que nos últimos
seis anos, a Secretaria da Segurança
Pública e Defesa Social (SSPDS) contabilizou que 669 pessoas morreram em
decorrência de ações que contaram
com a intervenção da Polícia no Ceará.
Quando comparado os anos de 2013 a
2018, esse número aumentou 434%15.
O caso mais emblemático foi a Chacina
de Milagres, em dezembro de 2018, na
qual uma operação policial desastrosas
deixou 14 mortos, 6 deles reféns16 17.
O ano de 2018 foi marcado pela
crescente de violência, de janeiro a
julho sete chacinas foram registradas,
resultando na morte de 47 pessoas. De
todas as ocorrências, a de maior repercussão foi a chacina de Cajazeiras, em
Fortaleza, em que 14 pessoas foram
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assassinadas em uma casa de show
conhecido como Forró do Gago18.
Diante da onda de ataques, o Governo do Estado reforçou a militarização
das ruas e do sistema penitenciário
com a convocação da Força Nacional
para o policiamento ostensivo desde 4
de janeiro de 201919 e da Força - Tarefa de Intervenção Penitenciária (FTIP)20
desde 14 de janeiro de 2019, que deve
permanecer por 45 dias atuando no Estado, além do reforço de Policiais Militares de outros estados do Nordeste,
Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal21. O Governo do Estado está no
aguardo de uma resposta à sua solicitação de adiamento da retirada da
Força Nacional do Ceará22 23.
O Governo do Estado apresentou
ainda pacote legislativo para enfrentamento dos ataques no Estado, e que
foi aprovado em sessão extraordinária
da Assembleia Legislativa no 12 de janeiro e sancionados no dia 13. O pacote de lei aprovadas abrange: 1. a lei
da Recompensa, que paga em dinheiro
quem denunciar autores de ataques
ou fornecer informações que possam
prevenir crimes; 2. norma que determina retirada das tomadas em celas de
presídios para evitar que criminosos
possam usar carregadores de celular;
3. alteração legislativa que permite o
aumento de 48 para 84 o máximo de
horas extras que policiais civis, militares e bombeiros podem fazer por mês
e convocação de policiais da reserva
para aumentar o efetivo nas ruas; 4. a
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criação de um banco de informações
sobre veículos destruídos na onda de
ataques; 5. a restrição da presença de
pessoas no entorno dos presídios, com
objetivo de evitar fugas; 6. a lei de
criação do Fundo Estadual de Segurança Pública, que terá reserva para investir na prevenção de crimes e pagar
beneficiados da Lei da Recompensa; 7.
a regularização do comando de tropas
de policiais militares cedidas por outros estados24.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Ceará, 461 suspeitos
de participação nos ataques foram detidos e 2 suspeitos morreram em troca
de tiros com policiais. Pelo menos 100
envolvidos foram capturados após a
chegada da Força Nacional25.
8. https://www.opovo.com.br/noticias/politica/2019/01/
eu-nao-reconheco-faccao-diz-secretario-da-administracao-penitenciar.html
9. http://tribunadoceara.uol.com.br/videos/jornal-jangadeiro/quem-e-o-novo-secretario-que-endureceu-a-relacao-com-os-presos-no-ceara/
10. https://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2019/01/quem-e-luis-mauro-albuquerque-secretario-pivo-da-crise-no-ceara.html
11. https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2019/01/07/so-a-indicacao-dele-ja-causou-essa-reacao-diz-za/2018/09/
numero-de-mortes-em-presidios-do-ceara-cresce-88-9-em-2018.html
12. https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2019/01/07/
veja-a-cronologia-dos-ataques-no-ceara.ghtml
13. https://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2019/01/sindicato-dos-medicos-do-ceara-pede-que-profissionais-nao-comparecam-a.html
14. https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2019/01/10/
sequencia-de-ataques-deixa-bairros-de-fortaleza-sem-coleta-de-lixo-energia-e-transporte-publico.ghtml
15. https://bit.ly/2D3da90

A Secretaria de Segurança Pública
e Defesa Social (SSPDS) e a Defensoria Pública Estadual afirmam que pelo
menos um terço dos capturados por
suspeita de envolvimento nos ataques
criminosos no Ceará é adolescente. É
noticiado ainda que as facções criminosas estão ameaçando de morte adolescentes e familiares, além de cooptar
os jovens e adultos com pagamento de
R$ 1 mil pela queima de veículos e até
R$ 5 mil pela explosão de prédios e
viadutos26.
Nesse contexto, os órgãos também
tem recebido notícias de arbitrariedades e de uso excessivo da força cometidos por agentes de segurança pública
nas ruas, tais como invasão de domicílios, violência em abordagens policiais, suspeita de flagrantes forjados
e prisões arbitrárias nas periferias das
cidades cearenses e outras violências
dentro do sistema prisional, conforme
detalhado abaixo.
O mês de janeiro de 2019 apresentou uma redução histórica de homicídios no Ceará. Foi o mês menos violento neste quesito em sete anos, e
apresentando queda de 61,6% no índice, em comparação com igual período
do ano anterior, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública. Estudiosos e policiais afirmaram que durante
o mês de janeiro houve redução histórica de homicídios devido à série de
ataques criminosos27, uma vez que as
facções construíram uma trégua para
estarem mais empenhadas em atacar

o Estado do que se digladiarem, além
disso, por conta dos atentados, o policiamento no estado foi reforçado com
a Força Nacional, policiais militares
de outros estados e PMs da Reserva
Remunerada do Ceará. No entanto, já
vem sendo noticiado que os embates
entre as facções criminosas voltaram a
se intensificar no Ceará, ao passo em
que os atentados contra o Estado e a
propriedade privada reduziram a quase zero e que, somente em seis dias
(26/01-31/01), três ocorrências com
mortes múltiplas foram registradas
pela Secretaria da Segurança Pública e
Defesa Social (SSPDS)28.

16. https://bit.ly/2Pp4r5a
17. A SSPDS registrou a mortes como latrocínio (indexador CVLI) e não como mortes decorrentes de intervenção policial, em https://bit.ly/2STeTso
18. https://bit.ly/2SWcJIs
19. https://glo.bo/2VvQyq8
20. https://glo.bo/2GHc07f
21. A presença constante do Grupo de Apoio Penitenciário (GAP) na unidade CPPL I e CPPL III foi observada nas
visitas realizadas pelas instituições.
22. https://bit.ly/2WD8Oyy
23. https://bit.ly/2TcQrkV
24. https://glo.bo/2D7aw3p
25. https://glo.bo/2scSshS
26. https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,13-dos-capturados-por-suspeita-de-ataques-no-ceara-e-adolescente,70002678294
27. https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2019/02/05/
em-meio-a-ataques-e-tregua-entre-faccoes-ceara-tem-menos-com-menos-homicidios-em-sete-anos.ghtml
28. https://bit.ly/2Sl0D6C
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3.
Metodologia de coleta e
sistematização das denúncias
e informações
Este relatório foi produzido a partir de uma atuação articulada de diversos atores da sociedade civil e do
Poder Público e coordenada pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos
Humanos (CEDH), a partir das denúncias de violações de direitos recebidas desde o início dos ataques dia 02
de janeiro de 2019.
O Conselho Estadual de Direitos
Humanos, por meio da Resolução
01/2019, instituiu uma Comissão Especial sobre a crise da Segurança Pública e no Sistema Prisional do Ceará
em 2019, cuja composição consta na
introdução do presente documento e
assina este relatório.
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Foram considerados fontes informativas para este relatório as notícias de jornais de grande circulação
estadual, as denúncias do Disque 100
encaminhadas para os conselhos de
direitos, as denúncias recebidas em
sistema próprio pela OAB/CE, CEDDH e
OEDH e a audiência de oitiva de familiares de pessoas presas realizada no
auditório da sede da OAB/CE no dia 23
de janeiro de 2019 que contou com a
participação de mais de 300 pessoas,
além dos relatórios produzidos após
as visitas in loco realizadas pelos órgãos em período anterior recente ou
após o estopim da crise de 2019 e que
constarão como anexo.

4.
Quadro geral de violações
de direitos identificados no
sistema penitenciário cearense
Da superlotação prisional, do fechameto irregular das cadeias públicas
do interior do Estado e das problemáticas estruturais das unidades
A superlotação e a insalubridade é
uma marca da privação da liberdade
no Brasil e uma grave violação de direito. No Ceará, há um agravamento do
encarceramento em massa em razão
dos altos índices de presos provisórios
aprisionados no Estado.
Quando da ocorrência da Chacina da
Cadeia Pública de Itapajé, os dados sobre a superlotação carcerária já eram
alarmantes. Com à época 168 estabelecimentos prisionais, o Ceará dispõe
de 11.577 vagas no sistema prisional
e tem 18.433 presos, apresentando
um déficit de 6.856 vagas, de acordo
com informações do relatório mensal
do Cadastro Nacional de Inspeções nos
Estabelecimentos Penais elaborado em
dezembro de 2017 pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A maior oferta
de vagas no sistema prisional do estado e o maior déficit, 6.116 e 3.902,
respectivamente, estão em Fortaleza.
São 10.025 presos distribuídos em 10
unidades prisionais, sem considerar os

que estão detidos nas delegacias da
cidade29.
Em fevereiro de 2018, a situação era
objeto de nova matéria jornalista que
identificava que, considerando presídios, cadeias públicas, casas de albergado, colônias agrícolas e complexos
hospitalares, o Estado abrigava um total de 28.326 presos entretanto, conforme os dados oficiais, o sistema prisional cearense dispõe de apenas 13.262
vagas, logo, o déficit seria de 15.064
lugares30. O percentual de presos provisórios no Estado é de 53% segundo
dados do Conselho Nacional de Justiça,
o que é acima da média nacional31.
Em novembro de 2018, a superlotação do sistema prisional gerou insatisfação da Polícia Civil que teve que
administrar a superpopulação de detidos nas delegacias32, uma vez que
não eram disponibilizadas vagas para
transferência para presídios. A Secretaria de Justiça e Cidadania apresentava
a necessidade de autorização do Poder
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Judiciário para a realização das transferências, já o Poder Judiciário informava que “a CPPL de Caucaia, a CPPL I,
a CPPL IV e o Cepis estão interditados
desde 2013, por conta de problemas
estruturais e a grande quantidade de
presos” e que o “Centro de Detenção
Provisório, localizada no Complexo Penitenciário de Aquiraz, inaugurado em
julho deste ano, já conta com o excedente prisional de 100%”33. O Poder Judiciário se comprometeu a realizar uma
ação de análise de processos visando
identificar presos que teriam direito à
progressão de pena, como forma de
enfrentar a superlotação.
Vale destacar a superlotação do Instituto Penal Feminino Auri Moura Costa
(IPF), único presídio feminino da RMF.
Projetado para receber 374 mulheres,
o IPF tem uma superlotação crescente
e já chegou a abrigar mais de 1100 detentas34 em 2018. Consta no Relatório
de visita de inspeção ao Instituto Penal Feminino realizada conjuntamente pelo Conselho Estadual de Direitos
Humanos (CEDH), Escritório de Direitos
Humanos e Assessoria Jurídica Popular
Frei Tito de Alencar (EFTA) e Instituto
Negra do Ceará (INEGRA), em setembro
de 2018, que quase mil mulheres (segundo informações da administração,
cerca de 960 presas) estavam aprisionadas na unidade, o que representa
uma superlotação de cerca de 300%.
Com exceção da primeira ala, destinada às gestantes, idosas e com alguns
casos de adoecimento – onde havia
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cerca de 3 detentas por celas, as demais alas variam de 8 a 12 detentas
por cela. O Instituto Penal Feminino
Auri Moura Costa é unidade prisional
cearense com maior percentual de superlotada dos últimos anos. Ainda que
assim, a obra da cadeia pública feminina que deveria ser entregue em 2018,
foi convertida em unidade masculina.
A justificativa apresentada pelo Poder
Público foi a decisão judicial do Supremo Tribunal Federal que concedeu em
sede de Habeas Corpus (HC 143641)35
a possibilidade de prisão domiciliar
para mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou
mães de crianças de até 12 anos ou de
pessoas com deficiência geraria desencarceramento feminino, no entanto,
um número muito pequeno de presas
do IPF tiveram a prisão convertida desde a decisão.
Diante da inflexão da política penitenciária adotada a partir de 2019, o
Governo do Estado passou a realizar o
fechamento acelerado de diversas cadeias públicas localizadas no interior
do Ceará. A última contagem contabilizou mais de 92 cadeias desativadas36 , com a transferência de cerca
de 3.866 detentos37 para os presídios
localizados na região metropolitana de
Fortaleza, que já estavam superlotados38. De acordo com a Secretaria de
Administração Penitenciária, o motivo
das desativações é a falta de segurança, como ausência de muralhas, guaritas e guarda externa, o que facilita os

riscos de fugas e tentativas de resgates. Segundo o noticiado, somente no
IPPOO II, eram mais de 1000 internos
para menos de 500 vagas e no Centro
de Detenção Provisória, eram 968 presos para 568 vagas39. Recentemente,
foi lançada lista oriunda da SAP com
a localização dos presos transferidos
das cadeias públicas, a lista apresenta
mais de 3.060 nomes de detentos40.
Entre março e abril de 2018, o Conselho Estadual de de Defesa dos Direitos Humanos (CEDDH) realizou uma
série de visitas de inspeção às cadeias
públicas do interior do estado do Ceará, em que foi possível inspecionar as
cadeias públicas de Senador Pompeu,
no sertão central, e as cadeias de diversas cidades da região Centro Sul, a
saber, Acopiara, Cedro, Icó e Iguatu e
identificou um cenário de grave violações de direitos.
No entanto, o fechamento repentino
dessas cadeias gerou sérias inseguranças para o contexto de execução penal
no Ceará, uma vez que, conforme amplamente denunciado pela sociedade
civil, o fechamento foi realizado sem
prévia e ampla discussão social com
a comunidade, os familiares e o sistema de justiça locais. O direito à convivência familiar e comunitária ficou
seriamente obstado, visto que as famílias sequer foram comunicadas das
transferências e ficaram semanas sem
informações ou garantia do direito de
visita, que restou prejudicado também
pela distância das novas unidades.

Além disso, o acompanhamento processual será afetado, dado que, apesar
da possibilidade de realização de audiências por videoconferência ser apontado como uma solução pelo Tribunal
de Justiça em reunião do CEDDH, as
unidades prisionais da RMF ainda não
estão equipadas para realizar essas
atividades. Além disso, o deslocamento de tantos processos para as Varas
de Execução Penal de Fortaleza gerará
morosidade processual.
Ademais, o fechamento agrava ainda
a superlotação das unidades prisionais
localizadas na Região Metropolitana
de Fortaleza, piorando a problemática
infraestrutural já identificada anteriormente.
Para exemplificar a situação, em visita de inspeção realizada no dia 16 de
janeiro de 2019, a Comissão de Direitos
Humanos e de Direito Penitenciário da
OAB/CE na Casa de Privação Provisória
de Liberdade Professor José Jucá Neto –
CPPL III identificou a superlotação das
celas, com 25 (vinte e cinco) internos,
em média. No local o barulho é intenso
dada a quantidade de pessoas. Não há
colchões e o local é quente e abafado
com ventilação é realizada por apenas
dois ventiladores, num prédio sem entradas de circulação de ar. O estado de
deterioração dos edifícios é digno de
nota, pois há empoçamento de água da
chuva no piso superior, inexistência de
extintores de incêndio, fiação elétrica
exposta em alguns trechos. As Comissões verificaram, ainda, a existência

R E L ATÓ R I O D E S I S T E M AT I Z A Ç Ã O D E D E N Ú N C I A S D E V I O L A Ç Õ E S D E D I R E I TO S N O S I S T E M A P E N I T E N C I Á R I O D O C E A R Á

de muitos animais (gatos) dentro da
unidade, destacando-se a necessidade
da vistoria e intervenção por parte do
órgão responsável por zoonoses. Em
denúncia do Disque 100, consta que os
presos da CPPL III estariam sem acesso
à água e sem luz durante a noite.
Recebeu-se denúncias de que haveria um sério problema hidraúlico
no Instituto Penal Feminino Auri Moura Costa que estaria contaminando a
água para banho e consumo das internas da unidade.
Na audiência de oitiva das famílias
realizada no dia 23 de janeiro, a situação de superlotação é apresentado de
forma uníssona pelos familiares, que
denunciam que há celas abrigando até
40 presos na unidade CPPL I e 39 no
IPPOOII.
A Nova Administração Penitenciária
tem retirado televisores, ventiladores e
utensílios domésticos de celas de todas as unidades prisionais e removido
tomadas elétricas41, anunciando essas
ações como nova política de gestão
prisional42 43. Ocorre que, apenas os
celulares são materiais de fato ilícitos,
os demais objetos tinha ingressado às
unidades com a devida autorização e
serviriam para trazer conforto térmico
para as celas superlotadas, no caso dos
ventiladores, e lazer e informação para
os presos ao quais não são fornecidas
quaisquer atividades de trabalho e/ou
estudo, no caso das televisões. Não foi
apresentada pela Administração uma
justificativa para a retirada dos obje-
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tos lícitos, de forma que, essa ação é
identificada como uma forma de sanção coletiva dos detentos e representa
uma piora nas condições estruturais
das unidades.
29. https://glo.bo/2GYLB49
30. https://www.opovo.com.br/jornal/reportagem/2018/02/ceara-tem-15-064-presos-a-mais-do-que-a-capacidade.html
31. https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2018/08/08/
no-ceara-53-da-populacao-carceraria-nunca-foi-julgada.
ghtml
32. https://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2018/11/demora-na-transferencia-de-presos-para-os-presidios-causa-superlotacao.html
33. https://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2018/11/varas-de-execucao-penal-realizarao-acao-para-diminuir-o-superlotacao-d.html
34. https://www.opovo.com.br/jornal/colunas/eliomardelima/2018/07/faccoes-ja-estao-no-presidio-feminino.html
35. http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.
asp?idConteudo=370152>
36. http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/seguranca/online/era-um-centro-para-ganhar-dinheiro-diz-mauro-albuquerque-sobre-como-era-a-situacao-dos-presidios-1.2065154
37. https://www.sap.ce.gov.br/2019/01/21/confira-a-relacao-de-internos-transferidos-das-cps/
38. http://tribunadoceara.uol.com.br/videos/jornal-jangadeiro/transferencias-de-presos-de-cadeias-publicas-dos-interiores-agrava-o-problema-de-superlotacao/
39. http://tribunadoceara.uol.com.br/videos/jornal-jangadeiro/governo-fecha-cadeias-publicas-e-detentos-sao-transferidos-para-presidios-superlotados/
40. https://www.sap.ce.gov.br/2019/01/21/confira-a-relacao-de-internos-transferidos-das-cps/
41. http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/
editorias/seguranca/online/mauro-albuquerque-diz-que-vai-retirar-todas-as-tomadas-dos-presidios-do-ceara-1.2059225
42. https://www.opovo.com.br/noticias/ceara/itaitinga/2019/01/televisores-sao-retirados-apos-pente-fino-em-todas-penitenciarias-cear.html
43. https://bit.ly/2TePcSj

Alterações nos procedimentos de entrega de materiais, medicação, alimentação e de visitação dos presos
Em outubro de 2018, após a ocorrência de um estupro contra uma
criança familiar visitante de um preso
por outro detento, a pasta responsável pela política penitenciária à época
normatizou um novo Procedimento
Operacional Padrão (POP) por portaria44 que alterou os procedimentos de
visitas, entrega de materiais45 e banho
de sol dos internos e atribuições dos
profissionais e gestão de crises, entre
outras mudanças, notadamente o que
trata das visitas sociais de crianças e
adolescentes, que deverão ser realizadas em espaço lúdico próprio a ser
garantido pela direções das unidades
prisionais.
No entanto, após a posse do novo
gestor, novas alterações nos procedimentos46 de entrega de materiais de
limpeza, de objetos para higiene pessoal, de alimentação e de água e de
medicações foram implementados nas
unidades prisionais da região metropolitana de Fortaleza.
As diferenças entre o normativo de
entrega de materiais existente desde
2016 e o normativo publicado em 2019
é notório. É possível identificar uma
sensível redução no rol de alimentos e
medicações permitidas. Nesse sentido,
foi possível identificar denúncias reiteradas dos familiares dos presos de que
essa redução não foi acompanhada por

substancial reposição desses materiais
pelo Estado, de forma que, os presos
estariam se queixando da privação de
alimentação, água e de medicação, em
todas as unidades da Região Metropolitana de Fortaleza.
Além disso, as famílias denunciam
que, após as revistas das unidades,
todo o material fornecido aos presos
era descartado, ficando o detento sem
acesso a qualquer bem pessoal até a
entrega do novo “malote”.
A Lei de Execução Penal estabelece
como direito do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e
amigos em dias determinados:
Art. 40 - Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física
e moral dos condenados e dos presos
provisórios.
[...]
X - visita do cônjuge, da companheira,
de parentes e amigos em dias determinados;
[...]
A visita trata-se, evidentemente,
de uma importante contribuição para
a ressocialização do preso, além de
constituir um das principais formas
de comunicação do preso com o mundo exterior, servindo também como
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meio de prevenção da tortura. As Regras de Mandela - Regras Mínimas
das Nações Unidas para Tratamento
de Presos - aliás, estabelecem que se
deve velar particularmente para que
se mantenham e melhorem as boas
relações entre o preso e sua família, conforme apropriado para ambos
(preceito 106).
Ocorre que a nova gestão penitenciária do Ceará tem atuado de forma
a restringir ou vedar o direito de visita
dos detentos. Na audiência de oitiva
de familiares realizada no dia 23 de
janeiro de 2019, familiares de 2 unidades (CPPL I e CPPL III) relatam que as
visitas não ocorrem desde o pernoite do réveillon. Além disso, parte das
famílias denunciam que mesmo nas
unidades onde as visitas estão sendo realizadas, parte dos detentos em
razão de algum punição ou pertencimento a alguma ala estão com as visitas restringidas, é o caso do Centro
de Detenção Provisória (CDP) em que
a ala 6 não recebe visita e da CPPL 4
em que a ala C não recebe visita.
A restrição desse direito foi confirmada publicamente pela administração47 48 que afirmar que as visitas de
familiares de detentos em presídios
“onde sejam dados comando para
ataques criminosos serão suspensas
“até que essas ações cessem no Estado”. Segundo a SAP, as visitas estão
suspensas desde a virada do ano em
duas unidades: CPPL I e na CPPL III.
No final de janeiro a suspensão foi
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ampliada, atingindo cinco unidades:
Unidade Penitenciária Francisco Adalberto de Barros Leal (antigo presídio
do Carrapicho), em Caucaia; Unidade
Prisional Agente Luciano Andrade Lima
(CPPL I), em Itaitinga; Instituto Penal
Professor Olavo Oliveira II (IPPOO II),
em Itaitinga; Unidade Prisional Professor José Jucá Neto (CPPL III), em
Itaitinga; Unidade Prisional Professor
José Sobreira de Amorim, em Itaitinga.
Na audiência de oitiva dos familiares foi apresentada de forma uníssona a preocupação com a possibilidade
de restrição da visita íntima. Por fim,
ainda na audiência de oitiva dos familiares, o Pastor denunciou que teve
o projeto de cunho religioso “Libertos
em Cristo”, que era realizado há anos
na CPPL IV fora vetado.
Outrossim, foi apresentado ainda a
dificuldade da sociedade civil realizar
controle social do cárcere, a própria
OAB/Ceará teve sua visita de inspeção limitada pela condução de agentes públicos que obstaram a realização de oitiva reservada com o preso
no dia 16 de janeiro de 2019 na Casa
de Privação Provisória de Liberdade
Professor José Jucá Neto – CPPL III, situação semelhante ocorreu em duas
ocasiões com o Conselho de Política
Penitenciária do Ceará (COPEN) que
teve suas prerrogativas violadas com
o veto de ingressos de um ou alguns
conselheiros que inviabilizaram a realização das visitas em 2019, conforme
consta nos relatórios produzidos.

Determinações de medidas disciplinares ilegais e denúncias
de uso excessivo da força, maus tratos e tortura
Para que seja viável a ressocialização, a Lei Execução Penal (LEP) elenca
uma série de deveres inerentes ao preso, cuja violação pode fazer com que o
preso sofra sanções disciplinares. Além
disso, como a análise comportamental é levada em consideração durante
toda a execução, a oposição aos deveres pode causar a não concessão ou a
revogação de benefícios já concedidos.
Os deveres também são aplicáveis aos
presos provisórios, exceto, aqueles decorrentes de sentença penal condenatória transitada em julgado.
Em respeito ao princípio da legalidade, não haverá falta e nem sanção
disciplinar sem expressa e anterior
previsão legal ou regulamentar. As faltas podem ser leves, médias e graves,
sendo estas previstas na LEP e as duas
primeiras em legislação estadual.
A Lei Execução Penal na previsão do
art. 50 traz rol taxativo de hipóteses de
faltas graves, sendo vedada qualquer
analogia “in malam partem”. São consideradas graves as seguintes faltas:

Das Faltas Disciplinares
Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade
que:
I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a
disciplina;
II - fugir;
III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem;
IV - provocar acidente de trabalho;
V - descumprir, no regime aberto, as
condições impostas;
VI - inobservar os deveres previstos
nos incisos II e V, do artigo 39, desta
Lei.
VII – tiver em sua posse, utilizar ou
fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o
ambiente externo.
Parágrafo único. O disposto neste
artigo aplica-se, no que couber, ao
preso provisório.
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Para a aplicação de sanção disciplinar por falta grave deve ser assegurado ao preso o direito ao contraditório e
à ampla defesa, sob pena de nulidade.
Portanto, cabe ao diretor do estabelecimento prisional apurar a conduta faltosa do detento, assim como realizar
a subsunção do fato à norma legal, ou
seja, verificar se a conduta corresponde a uma falta leve, média ou grave,
e aplicar eventual sanção. Contudo,
a prática de falta grave gera algumas
sanções que só podem ser aplicadas
pelo juiz da execução, a exemplo da
regressão de regime (art. 118, I), da revogação de saída temporária (art. 125),
da perda de dias remidos (art. 127) e
da conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade (art.
181, § 1°, d, e § 2°-). Por isso, a LEP determina que, na hipótese de falta grave, o diretor do estabelecimento deve
representar ao juiz da execução, para
que, eventualmente, sejam aplicadas
as sanções de sua competência.
São sanções disciplinares: advertência verbal; repreensão; suspensão
ou restrição de direitos; isolamento
na própria cela ou em local adequado,
nos estabelecimentos que possuam
alojamento coletivo e inclusão no regime disciplinar diferenciado.
O Regime Disciplinar Diferenciado
(RDD), disposto no artigo 52 da LEP é
uma forma especial de cumprimento
da pena no regime fechado, que consiste na permanência do preso (provisório ou condenado) em cela individu-
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al, com limitações ao direito de visita
e do direito de saída da cela. Quanto
à natureza, o aludido regime pode ser
exposto de duas formas: como uma
sanção disciplinar (art. 52, caput) ou
como medida cautelar (art. 52, §1 e
§2). A sanção disciplinar é estabelecida quando o condenado comete fato
entendido como crime doloso que ocasione a desordem e a indisciplina no
presídio. Já a medida cautelar quando o preso apresente alto risco para
ordem e segurança da casa prisional,
bem como para a sociedade, além das
suspeitas que recaiam sobre um possível envolvimento em organização ou
associação criminosa (art. 288 do CP).
O procedimento de inclusão consiste na apresentação de relatório circunstanciado elaborado pelo Diretor da
casa prisional ou outra autoridade administrativa (Secretário de Segurança
Pública e Secretário da Administração
Penitenciária), cabendo ao Ministério
Público e a defesa manifestarem-se a
respeito do pedido, ambos, separadamente no prazo de 3 (três) dias e, por
conseguinte, o juiz da execução proferir sua decisão no prazo de 15 (quinze
dias), cabendo agravo nos termos do
art. 197 da LEP. Existe a possibilidade
de inclusão preventiva, diferentemente do prazo normal em que se ouve
o Ministério Público e a defesa (três
dias cada) e o juiz posteriormente, no
prazo de 15 (quinze) dias. A inclusão
preventiva tem o prazo máximo de 10
(dez) dias, contando com as vistas ao

Parquet e a defesa. Ultrapassado esse
prazo é necessário o restabelecimento
da condição normal do condenado, sob
pena de nulidade.
Na audiência de oitiva de famílias
de presos realizada no dia 23 de janeiro de 2019 na OAB/CE, os familiares denunciam reiteradamente que os presos
vêm sendo punidos com a transferência para “tranca” de forma indiscriminada e irregular, por motivações banais
como “olhar para o agente”, “fazer um
louvor” ou apenas por ter domicílio
em uma bairro onde ocorreu algum
ataque. As famílias apontam que essas punições são arbitrárias e não há
formalização desses procedimentos.
São vedadas sanções coletivas, uma
vez que, no âmbito do Direito Penal,
é vedada a responsabilidade penal objetiva. Por isso, para a imposição de
sanção disciplinar, é preciso demonstrar que o preso efetivamente esteve
envolvido na prática da conduta a ser
punida. Segundo as denúncias recebidas, não é o que tem sido observado
no sistema prisional cearense.
Além disso, as familiares apontam
ainda que os que são identificados
como “líderes” pela Administração Penitenciária tem sido conduzidos para
a “tranca” e tem recebido tratamento
diferenciado com redução de direitos,
como por exemplo, o de visita. Há indícios de que esse tratamento seja a
inclusão dos presos no Regime disciplinar Diferenciado (RDD), no entanto,
não obteve-se do Poder Público infor-

mações sobre esses fatos e se esses
procedimentos estariam transcorrendo
como as previsões normativas.
Diante do cenário de ataques, o Governo do Estado, com a autorização do
sistema de justiça, anunciou publicamente49, no dia 6 de janeiro de 2019,
que optou por realizar uma série de
transferências dos principais líderes
para presídios federais a partir das 60
vagas disponibilizadas pelo Governo Federal50. O primeiro preso foi transferido
no dia 6 de janeiro, outros 20 presos
foram transferidos em operação sigilosa no dia 9 de janeiro para o presídio
de Alcaçuz no Rio Grande do Norte51, os
presos são identificados como pertencentes ao grupo criminoso Comando
Vermelho (CV)52. No dia 11 de janeiro, mais 15 presos foram transferidos para a mesma unidade federal53
54
, esse grupo de presos é identificado
como pertencentes ao grupo criminoso
Guardiões do Estado (GDE)55. No dia 12
de janeiro, mais 3 presos identificados
como lideranças da GDE foram transferidos para presídio federal56. Na mesma semana, foi noticiado em jornais
de grande circulação local de que os
presos identificados como pertencentes ao Primeiro Comando da Capital
(PCC) seriam isolados em presídio cearense e permaneceriam no Estado e
não seriam transferidos para unidades
prisionais federais57 58. A mesma notícia apr que informa que esses presos
estariam sob a vigilância do Grupo de
Ações Táticas Especiais (Gate) do Ba-
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talhão de Choque da Polícia Militar no
interior da unidade prisional.
As sanções não podem colocar em
perigo a integridade física, psíquica e
moral do detento, o que é óbvio, em
respeito à dignidade da pessoa humana. Na audiência de oitiva de famílias de presos realizada no dia 23 de
janeiro de 2019 na OAB/CE, os familiares informam que frequentemente
são realizados “procedimentos” em
que as celas são revistadas enquanto
os/as internos/as aguardam no pátio
da ala e que os/as presos/as queixam-se da arbitrariedade dos procedimentos e da violência física, moral
e verbal dos agentes, além disso, os
detentos são obrigados a ficar longos
períodos sentadas com as mãos na
cabeça, independentemente da idade ou condição física. Há relatos de
que, durante esses procedimentos,
os presos são desnudados e ficam
expostos diantes de agentes penitenciárias mulheres que também conduzem a revista.
As famílias informam ainda que
nesses procedimentos ocorre uso indiscriminado de spray de pimenta,
agressões psicológicas e físicas, notadamente direcionadas às mãos dos
internos. Além disso, esses procedimentos são realizados a qualquer
hora do dia ou da noite, muitas vezes,
obstando o descanso dos detentos,
gerando privação do sono. A ameaça
mais frequentemente apontada é a
retirada das visitas familiares.
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As familiares de presos internos da
CPPL I relataram que todos os presos
dessa unidade estão sendo privados
de dormir em razão dos “procedimentos” que são realizados ao longo do
dia todo e também à noite, durando
de 20h até 6h. As denunciantes informam que os presos tem sido conduzido para a “tranca” como forma de
retaliação pelos ataques nos diversos
bairros de Fortaleza e que esses presos são mais torturados. As famílias de
internos da CPPL I informam ainda que
agressões são realizadas com cassetetes, direcionadas principalmente nas
mãos e dedos, e que armamento letal
foi utilizado dentro da unidade, tendo
sido encontrada uma munição de calibre .40 dentro de uma cela. Há ainda
um relato de que um preso teria sido
mordido pelo cachorro da Polícia Militar e que os agentes da FTIP teriam
obrigado todos os presos a entregarem
suas alianças, e aquele que se opôs a
entrega teve os dedos quebrados.
Para exemplificar a situação, em visita de inspeção realizada no dia 16 de
janeiro de 2019, a Comissão de Direitos Humanos e de Direito Penitenciário da OAB-Ceará na Casa de Privação
Provisória de Liberdade Professor José
Jucá Neto – CPPLIII requereu a oitiva em
reservado de 4 detentos e, apesar de
não terem sido identificados durante
a vistoria corporal dos quatro internos, sinais físicos de maus tratos ou
lesão corporal, observou-se o visível
abatimento psicológico em três dos

internos vistoriados. Um deles ao ter
sido indagado acerca da causa do seu
abatimento, afirmou que não estava
se alimentando bem, nem estava tendo boas condições de sono, afirmando
ainda possuir sintomas de adoecimento gastrointestinal.
Além disso, as denúncias do Disque
100 apresentam: que os presos têm
sido obrigados a raspar os cabelos e
são conduzidos para o passatempo e
severamente agredidos na CPPL III; que
os presos da CPPL I tem sido agredidos com chutes e pontapés, que essas agressões ocorrem na presença do
diretor Jackson Sousa e que o GAP faz
uso excessivo e desproporcional de
tiros de borracha e bombas de efeito
moral; que os presos do “Carrapicho”
vem sofrendo agressões por meio de
tiros de bala de borracha, fora outras
denúncias de negligência nos atendimentos e violências psicológicas e verbais em diversas unidades.
Há ainda uma denúncia de torturas, agressões físicas e uso excessivo
de spray de pimenta durante o fechamento da Cadeia Pública de Itapipoca,
antes da transferência e dentro do ônibus.
Na audiência de oitiva de famílias de
presos, as familiares apresentam ainda
que os presídios da RMF têm sido dirigidos por agentes prisionais dos grupamentos especiais nacionais e locais
e que os agentes penitenciários regulares tem tido pouca participação nas
atividades das unidades. Além disso,

as famílias apresentam que grupamento da Polícia Militar tem sido mantidos
no interior das unidades prisionais,
como por exemplo, a CPPL1.
44. http://imagens.seplag.ce.gov.br/PDF/20181010/
do20181010p01.pdf
45. https://www.jusbrasil.com.br/diarios/121716232/
doece-29-07-2016-pg-62
46. https://bit.ly/2R44rZf
47. https://glo.bo/2COvAdG
48. http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/
editorias/seguranca/online/visitas-estao-suspensas-ate-terminarem-os-ataques-diz-secretario-mauro-albuquerque-1.2054305
49. https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,apos-ataques-ceara-vai-transferir-pelo-menos-20-detentos-para-presidios-federais,70002669529
50. https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/01/ceara-vai-transferir-chefes-de-faccoes-criminosas-para-presidios-federais.shtml
51. https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/01/em-meio-a-crise-presos-do-ceara-sao-transferidos-para-presidio-federal.shtml
52. https://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2019/01/quem-sao-os-chefes-das-faccoes-do-ceara-que-foram-transferidos.html
53. http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-01/ceara-transfere-mais-15-presos-para-penitenciaria-federal-em-mossoro
54. https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2019/01/11/mais-15-presos-do-ceara-sao-transferidos-para-a-penitenciaria-federal-de-mossoro.
ghtml
55. https://www.opovo.com.br/jornal/reportagem/2019/01/justica-isola-mais-15-presos-na-seguranca-maxima.html
56.https://www.opovo.com.br/jornal/reportagem/2019/01/justica-autoriza-e-mais-3-sao-transferidos.html
57. https://www.opovo.com.br/jornal/colunas/demitritulio/2019/01/lideres-do-pcc-nao-irao-para-mossoro.html
58. https://mobile.opovo.com.br/jornal/reportagem/2019/01/neutralidade-teria-assegurado-a-nao-transferencia-de-membros-para-fora.html
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Tratamento do detento, violações às assistências
legais, do direito à alimentação, à água e
do acesso aos bens materiais básicos
Para que seja possível a ressocialização é essencial que o preso seja assistido em suas necessidades básicas. O
Estado tem por dever a fornecer, direta
ou indiretamente, assistências previstas
em lei, de modo que, deve ser fornecida
estrutura, material e imaterial, para que
volte a conviver em paz com a sociedade. A Lei de Execução Penal elenca expressamente as formas de assistência:
Art. 11. A assistência será:
I - material;
II - à saúde;
III -jurídica;
IV - educacional;
V - social;
VI - religiosa.
Em respeito à dignidade da pessoa
humana, o preso e o internado fazem
jus à assistência material, consistente
em fornecimento de alimentação, vestuário e objetos de higiene pessoal. Ocorre
que há graves falhas estatais no fornecimento de assistências e bem materiais
básicos aos presos no sistema penitenciário cearense.
Com a mudança dos procedimento
de entrega de materiais nas unidades
prisionais foram recebidas inúmeras denúncias sobre a dificuldade de acesso
à vestuário, objetos de higiene pessoal,
alimentação e água.
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Sobre a alimentação, as famílias
presentes na audiência realizada na
OAB/Ceará no dia 23 de janeiro informam que são fornecidas 3 refeições
pela Administração, no entanto, elas
são produzidas em outros locais e há
demora na distribuição, de forma de,
em várias ocasiões, as “quentinhas estão azedas” e que a quantidade fornecida é pequena, sendo apenas um pão
com café de manhã e uma marmita
para almoço e outra para o jantar, não
sendo entregue qualquer outra alimento. Além disso, a superlotação causada
pela chegada dos transferidos das cadeias públicas do interior fortalece a
denúncia de que uma mesma marmita
tenha que alimentar mais de um preso. As familiares relatam que na CPPL1
o almoço só é servido depois das 14
horas e o jantar só é fornecido entre
as 20 e 22 horas. Já as familiares da
CPPL 4 informa que o café é servido
às 6 horas, o almoço às 11 horas e o
jantar às 16 horas. Como a alimentação
complementar entregue pelas famílias
foi vedada pela Administração Penitenciária, há indícios de que os detentos
possam estar subnutridos.
Sobre a água, a nova administração
alterou a forma de fornecimento da
água para os detentos, impedindo a
entrega de água mineral por “malote”,
limitando a entrada de água apenas a

1 litro de água durante a visita social.
Diante desse cenário, as famílias denunciam que há forte racionamento de
água para banho e para consumo humano e que trata-se da mesma água.
As familiares da CPPL 1 e da CPPL 4 informam que a água é fornecida apenas
1 vez por dia.
Sobre o vestuário, as famílias presentes na audiência realizada na OAB/
Ceará no dia 23 de janeiro relatam que,
em razão das intervenções e vistorias
nas unidades, muitos dos objetos pessoais dos detentos foram destruídos e
descartados (incluindo os colchões) e
com a restrições de entrega dos malotes e das visitas, os presos das unidades prisionais da RMF tem ficado apenas com um calção como vestuário por
vários dias. Outra denúncia apresentada é de que os presos estariam sem
colchão, dormindo no chão das celas
superlotadas, as famílias com parentes
na CPPL1 e CPPL3 ressaltam essas condições.
Sobre a assistência jurídica, a OAB/
CE recebeu denúncias de advogados
que têm tido suas prerrogativas profissionais violadas apresentando que
há péssimas condições no parlatório,
reclamando do tempo de espera de
chegada do preso, que, em algumas
ocasiões inviabiliza o atendimento, notadamente na CPPL 1 e na CPPL 3. A
Defensoria Pública do Estado também
realiza atendimento nas unidades prisionais, no entanto, o número de defensores públicos é insuficiente para

o atendimento adequado de todos os
presos hipossuficientes, sobredemanda agravada em razão da chegada dos
presos transferidos. Segundo dados do
Conselho Nacional de Justiça, em 2018,
53% dos presos no Ceará eram provisórios59, isto é, não possuem condenação penal, que reforça a necessidade
de garantia do devido acesso à justiça
para esses aprisionados.
Sobre o atendimento psicossocial, na
audiência de oitiva de famílias de presos realizada no dia 23 de janeiro de
2019 na OAB/CE, as familiares informam
que os atendimentos psicossociais não
foram retomados desde o início de 2019
em nenhuma das unidades prisionais
da RMF. O Conselho Regional de Serviço
Social (CRESS) confirma que as assistentes sociais não tem realizado atendimentos em razão da crise. O CRESS
apresenta ainda que o número de assistentes sociais contratadas para as
unidades de RMF (23) é bem aquém do
necessário para atividade de acompanhamento da execução penal do preso
e da família do aprisionado, além disso,
essas profissionais possuem carga horária de apenas 20 horas semanais. Vale
ressaltar que com a transferências dos
presos das cadeias públicas do interior
para as unidades da RMF, ocorreu um
acréscimo das tarefas de informar os
famílias dos transferidos e organizar a
visita desses internos, além do trabalho
já preestabelecido. O CRESS relata ainda
que os trabalhos das Comissões Disciplinares das Unidades estão suspensos.
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Sobre a assistência médico-odontológica, na audiência de oitiva de famílias de presos realizada no dia 23 de
janeiro de 2019 na OAB/CE, a garantia
de saúde física e psíquica foi a maior
preocupação apresentada pelas familiares, que ressaltam que uma vez
que houve restrição do fornecimento
de medicações pelas famílias e das visitas, e não possuem informações se
o atendimento médico tem sido realizado de acordo com a demanda. As
famílias relatam ainda que devido a
superlotação, estão ocorrendo surtos
de doenças como escabiose, gripes e
até mesmo tuberculose. Além disso,
devido, aos procedimentos e a manutenção dos presos na mesma posição
por longos períodos, os detentos têm
apresentado dores musculares e nas
articulações, sem o correspondente
atendimento.
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Sobre a assistência educacional e
profissional, o número de presos atendidos pelos programas de trabalho,
profissionalização, escolarização são
bem abaixo do total de internos existentes nas unidades, de forma que,
para os presos sem atividades, a realidade é de confinamento nas celas,
executando-se apenas o banho de sol
nas alas e retiradas dos blocos para os
atendimentos psicossocial, médico e
jurídico, que não estão ocorrendo de
forma regular desde o início de 2019.
No início de fevereiro de 2019, a SAP,
através dos editais de chamamento
público ,firmaram parceria com cinco
empresas para abertura de mais de
80 novas vagas de emprego em duas
unidades prisionais. Ainda que fundamental, a iniciativa ainda é insuficiente
diante do aporte da população prisional cearense60.

Questões de segurança e mortes suspeitas
Na audiência de oitiva das famílias
foi apresentado de forma uníssona a
preocupação com as condições de segurança e de saúde dos detentos que
podem gerar óbitos. Mesmo diante do
choque de gestão apresentado pela Secretaria de Administração Penintenciária, novas mortes suspeitas ou em razão de saúde tem ocorrido no interior
das unidades prisionais.
Como foi o caso da morte de Rennan Gabriel da Silva que faleceu no
dia 28 de janeiro, com diagnóstico de
falência múltipla dos órgãos, tuberculose e insuficiência renal crônica no
Hospital São José em Fortaleza onde
estava internado desde 12 de janeiro,
após ser custodiado no Instituto Presídio Professor Olavo Oliveira II (IPPOO II)
desde 16 de julho de 2018.
Foi confirmada ainda a morte de um
outro jovem detento no no Centro de
Execução Penal e Integração Social Vasco Damasceno Weyne (Cepis) em 20 de
janeiro de 2019 , segundo a assessoria
de imprensa da Secretaria de Administração Penitenciária do Ceará (SAP), a
causa da morte foi natural e, em decorrência disso, a pasta não forneceu
mais informações sobre o caso.

As famílias denunciam a ocorrência
de outras mortes suspeitas em outras
unidades prisionais que não são confirmadas oficialmente. Na Penitenciária
de Pacatuba, há queixa de duas mortes
suspeitas em janeiro de 2019, a causa
apontada é overdose. Há ainda denúncia de uma morte, por infecção generalizada, de um detento preso na Unidade Prisional Agente Luciano Andrade
Lima (CPPL I) e de um outro interno da
mesma unidade na Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) hospitalar.
Há ainda denúncia de uma morte
na CPPL III e de um outro interno da
mesma unidade que estaria em internamento hospitalar em estado grave.
Em fevereiro de 2019, familiares de
presos denunciam que Paulo Lopes de
Paula teria falecido no interior da CPPL
II em razão da interrupção do uso da
medicação para o controle de diabetes. No mesmo mês, houve denúncia
de uma nova morte na CPPLIII.

59. https://glo.bo/2KGJSi7
60. https://bit.ly/2tA8zH6
61. https://bit.ly/2S11D4c
62. https://bit.ly/2H3gmVX
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4.
Considerações finais e
recomendações
Constata-se, portanto, que as condições para a eclosão da crise da segurança pública que o estado do Ceará vem enfrentando já estavam dadas
e vinham se agravando nos últimos
anos, conforme já vinham alertando
especialistas na área e organizações
da sociedade civil. A política eminentemente repressiva de caráter ostensivo, a despeito de passar uma maior
sensação de segurança à população
ou fazer diminuir os ataques, não se
sustentam a longo prazo e não vão
à raiz dos problemas. Além do que
tem provocado violências e arbitrariedades dentro e fora do sistema
prisional. A população, especialmente a periférica, tem sofrido as consequências de modo mais cruel, já
que os ataques se deram sobretudo
nos bairros da periferia e afetaram
serviços públicos como transporte e
coleta de lixo, e por outro, é essa
parcela da população, especialmente
a juventude, os principais suspeitos
e detidos como responsáveis pelas
ações criminosas, sendo muitas ve-
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zes alvo de operações e apreensões
ilegais e arbitrárias.
Questiona-se a política adotada no
interior das unidades desde o início
deste ano, pautada na restrição de
direitos e nos famigerados “procedimentos”, além da já exposto quanto
à legalidade e indícios de práticas de
tortura, é preciso que se pergunte o
que se quer fomentar quando se direciona a todos/as os/as presos/as
massificada, não individualizada e
de isolamento, como se estivessem
todos em uma unidade de segurança máxima? Parte-se do pressuposto
de que que a crise da Políticas de
Segurança Pública e a Penitenciária
tem raízes bastante profundas que
vem crescendo ao longo de muitos
anos e que, portanto, não há solução
mágica, ou seja fácil e rápida para
a questão. Por outro lado, percebe-se que o foco dado ao longo desses anos, eminentemente repressor,
não tem obtido resultados - e a crise
atual prova isso- e, portanto, precisa
ser corrigido.

Recomendações
Ante a todo o exposto, e considerando o que se propõe o presente Relatório,
vimos apresentar as seguintes Recomendações, de cunho emergencial, compreendendo que outras medidas, sobretudo as de médio e longo prazo, devam ser
agregadas a esta:

1.

Que a Secretaria de Administração Penitenciária garanta o fornecimento de
água potável e alimentação sadia para todos os internos bem como organize as
refeições com a adequação nutricional e provisão de dietas específicas para atendimentos de questões médicas e religiosas;

2. Que a Secretaria de Administração Penitenciária garanta o suprimento de vestuário e materiais de higiene básica em quantidade suficiente para todos os internos;

3.

Que a Secretaria de Administração Penitenciária proveja colchões aos/as presos/as;

4.

Que a Secretaria de Administração Penitenciária coordene um processo de
construção de um planejamento interinstitucional de segurança preventivo e interventivo da unidade com participação do Conselho Estadual de Direitos Humanos, Conselho Penitenciário do Estado do Ceará, Comitê Estadual de Prevenção e
Combate à Tortura e da Ordem dos Advogados do Brasil;

5.

Que a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e
Sistema Penitenciário (CGD) investigue as denúncias de uso excessivo da força e
arbitrariedades nos procedimentos realizados nas unidades prisionais do Ceará;

6.

Que a Secretaria de Administração Penitenciária, Poder Judiciário, Defensoria
Pública e Ministério Público realizem uma ação articulada para análise dos processos dos presos nas unidades prisionais da RMF, como também para aqueles
que foram transferidos o interior do Estado para essas unidades, visando dirimir
a demora processual e a superlotação das unidades;

7. Que a Secretaria de Administração Penitenciária realize a assistência aos familiares e visitantes de presos transferidos do interior do Estado para as unidades
da Região Metropolitana de Fortaleza, de modo a assegurar a visita social;

8.

Que a Secretaria de Administração Penitenciária instale câmera de video
monitoramento das áreas comuns das unidades prisionais;

9.

Que sejam vedadas as sanções disciplinares coletivas e ilegais e que o Ministério Público instaure procedimento para investigar possíveis casos de abuso
de poder e tortura;

10.

Que a Secretaria de Segurança Pública instaure procedimentos investigatórios das mortes ocorridas no Sistema Prisional nesse período e que seja acompanhados pelo Ministério Público;

11.

Que seja instituída uma política para fornecimento de insumos complementares como ventiladores, televisores, livros, dentre outros, de modo que os/
as presos/as possam ter acesso de modo regrado e controlado;

12.

Que a Secretaria da Administração Penitenciária forneça informação clara e
segura sobre a situação dos/das presos/as para seus familiares;

13.

Que a Defensoria Pública reforçe a assistência jurídica aos/as presos/as e
acusado, desde o momento da apreensão, passando pela audiência de custódia,
até a execução da pena;

14.

Que haja a efetiva criação e instalação do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Ceará pelo Governo do Estado;

15.

Que o Conselho Estadual de Direitos Humanos, dado sua missão institucional, seja chamado a participar da construção, planejamento e monitoramento das
políticas (planos e programas) Prisional e de Segurança Pública.

Fortaleza-CE, 09 de Fevereiro de 2019.
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Visitas estão suspensas "até terminarem os ataques”, diz secretário
Mauro Albuquerque
10:49 / 25 de Janeiro de 2019 ATUALIZADO ÀS 20:44

Secretário da Administração Penitenciária lembrou também que os presos não estão com regalias. E
reforçou que a população tem papel importante no combate da violência

"Estamos reorganizando o sistema. Neste sistema, o Estado tem o controle total”, afirmou Mauro Albuquerque
Camila Lima

i c h v
Recém-empossado na Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) no segundo mandato do governo Camilo
Santana (PT), o policial civil Luís Mauro Albuquerque afirmou na manhã desta sexta-feira (25), com
exclusividade ao jornalista Roberto Moreira do Sistema Verdes Mares, que as visitas de familiares de detentos
em presídios onde sejam dados comando para ataques criminosos serão suspensas até que essas ações cessem no
Estado.

Leia mais:
> Mais de 3.800 televisões e celulares foram retirados de presídios, diz secretário
> “Não vão me intimidar”: Mauro Albuquerque descarta renúncia ao cargo
> Camilo Santana recebe Tasso, Girão e Wagner para discutir a crise de segurança

“Onde está tendo alguma movimentação de querer dar comando, através de
visitas, pra rua, não tem. Está suspenso até terminarem os ataques”, afirmou
Mauro Albuquerque.

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/seguranca/online/visitas-estao-suspensas-ate-terminarem-os-ataques-diz-secretario-maur…
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Visitas estão suspensas "até terminarem os ataques”, diz secretário Mauro Albuquerque - Segurança - Diário do Nordeste

Segundo ele, entretanto, a suspensão de visitas não atinge todos os presídios. "Algumas unidades estão, outras não.
Você deseja receber notificações sobre os
SEGURANÇA
Estamos visualizando isso", disse. Segundo a SAP, atualmente as visitas estão suspensas em cinco unidades:
conteúdos mais recentes do Diário do Nordeste?

f

Unidade Penitenciária Francisco Adalberto de Barros Leal (antigo presídio do Carrapicho), em Caucaia
Unidade Prisional Agente Luciano Andrade Lima (CPPL I), em Itaitinga
Instituto Penal Professor Olavo Oliveira II (IPPOO II),NÃO
em Itaitinga
QUERO
EU QUERO
Unidade Prisional Professor José Jucá Neto (CPPL III), em Itaitinga
Unidade Prisional Professor José Sobreira de Amorim, em Itaitinga

Desde o primeiro fim de semana do ano,
ano, dias após o início dos ataques
ataques,, duas unidades prisionais tiveram as visitas
de familiares suspensas pela SAP na CPPL I e na CPPL III. Desde então, as outras três foram acrescentadas.

População deve denunciar
O secretário destacou ainda a importância da população em combater os crimes através das denúncias
denúncias,, que são
uma forte ferramenta do governo para achar os criminosos.
“Nosso maior apoio está na população. A população é maior vítima, mas, ao mesmo tempo, é o nossa maior aliada",
aliada",
disse. "Denuncie! É totalmente seguro", acrescentou.

Pois liguem e denunciem, porque a gente vai lá e vai buscar e vou cuidar, vou
prender, para que a população não fique refém da bandidagem", ressaltou.

Apesar da continuidade dos ataques, Albuquerque destaca que a situação está dentro da normalidade em alguns
locais.
O Governo disponibilizou um número de WhatsApp para o qual as pessoas podem enviar informações, áudios, fotos
e vídeos que levem à captura de criminosos. O número é (85) 98969.0182. As denúncias também podem ser feitas
por meio do telefone 181, o Disque-Denúncia.

Fim das regalias
O secretário fez questão de dizer que os presos não possuem mais regalias. E que, no decorrer do trabalho, o sistema
prisional do Ceará ficará organizado.
“Com as mudanças nos procedimentos foram retiradas um monte de regalias que existiam. Tipo televisão, rádio,
celular, eletricidade nas celas. Detalhe: não estamos deixando [os presos] no escuro. A iluminação existe", explicou.
A medida de retirar tomadas elétricas de dentro das celas, segundo ele, é para evitar a recarga da bateria de celulares
"quando conseguem entrar". "Estamos reorganizando o sistema. Neste sistema, o Estado tem o controle total”,
afirmou.

Perfil do secretário
A indicação do secretário, que atuou com rigor e disciplina no sistema penitenciário do Rio Grande do Norte, é
apontada como uma das motivações das fações criminosas para deflagrar a série de ataques que ocorre desde o dia
2 de janeiro com incêndios a coletivos, postos de gasolina, carros públicos e particulares e detonação de explosivos
em pontes, entre outras ações.
Além de secretário da Justiça e da Cidadania no Rio Grande do Norte, Albuquerque já contribuiu para a segurança
cearense quando foi consultor na retomada de quatro unidades prisionais nas rebeliões de 2016 em Itaitinga, que
deixaram 17 mortos.
O secretário foi o responsável pela retomada do controle da Penitenciária Estadual de Alcaçuz (PEA), no Rio Grande
do Norte, em 2016. Uma das maiores contribuições de Mauro Albuquerque na área de segurança foi a produção da
doutrina de intervenção penitenciária e procedimentos de segurança, que já foi, inclusive, adotada pelo
Departamento Penitenciário Nacional (Depen).

Violência chega ao 24º dia
Desde o dia 2 de janeiro, criminosos realizaram 252 ataques criminosos em pelo menos 50 municípios do Ceará. 430
pessoas foram detidas suspeitas de participação nos atos. A violência no estado chegou ao 24º dia.
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Veja a cronologia dos ataques no Ceará
Desde o dia 2 de janeiro, ocorreram 261 ações criminosas em 50 municípios
cearenses.
07/01/2019 10h16 · Atualizado há uma semana
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O Ceará registrou, desde o dia 2 de janeiro, 26 ataques criminosos a coletivos,
prédios públicos, agências bancárias, viadutos e comércios. Foram con�rmadas
ações em pelo menos 50 dos 184 municípios cearenses.

·

Ataques no Ceará: o que se sabe e o que falta saber

Veja a cronologia dos crimes:
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Noite de quarta-feira (2)

·
·

Incêndio de ônibus coletivo no Bairro Edson Queiroz, em Fortaleza
Incêndio de ônibus coletivo no Bairro Parque Santa Rosa, em Fortaleza

Ônibus destruído com os ataques em Fortaleza. — Foto: Halisson Ferreira/TV Verdes Mares

Quinta-feira (3)

·
·
·
·
·
·
·

Explosão em viaduto próximo ao Bairro Metrópole, em Caucaia
Incêndio a veículo em Caucaia, Na Rua 114 no Conjunto Planalto Caucaia
Incêndio de seis veículos, em Horizonte
Artefato in�amável arremessado em posto de combustível no Bairro Damas, em
Fortaleza
Tiros em agência bancária no Bairro Otávio Bon�m, em Fortaleza
Danos a câmeras de videomonitoramento no Bairro Barra do Ceará, em
Fortaleza
Danos a câmeras de videomonitoramento no Bairro Bom Jardim, em Fortaleza
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Ataque a fotossensor no Bairro Moura Brasil, em Fortaleza
Ataque a fotossensor no Bairro Messejana, em Fortaleza
Ataque a fotossensor, em Caucaia
Ataque a semáforo no Bairro Quintino Cunha, em Fortaleza
Ataque incendiário contra ônibus no Bairro Bonsucesso, em Fortaleza
Ataque a ônibus no Bairro Serrinha, em Fortaleza
Incêndio de ônibus no Bairro Parque Santa Rosa, em Fortaleza
Incêndio de ônibus no Bairro Barroso, em Fortaleza
Incêndio a coletivo no Bairro Mucuripe, em Fortaleza
Ataque de ônibus no Bairro Castelão, em Fortaleza
Ataque a ônibus em Fortaleza
Ataque a ônibus em Morada Nova
Van incendiada no Bairro Sítio São João, em Fortaleza
Ônibus queimado na Rua Santa Philomena, no Bairro Henrique Jorge, em
Fortaleza
Caminhão de lixo incendiado em Messejana, em Fortaleza; fogo atingiu também
carro particular
Ataque a concessionária no Bairro Papicu, em Fortaleza
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Criminosos detonaram uma bomba contra a estrutura de um viaduto na Caucaia — Foto: João Pedro Ribeiro/TV Verdes
Mares

Sexta-feira (4)

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Explosão de carro durante incêndio de veículos no 27º Distrito Policial, em
Fortaleza
Tentativa de incêndio a veículos no 8º Distrito Policial, em Fortaleza
Agência da Caixa Econômica incendiada na Avenida Francisco Sá, em Fortaleza
Agência bancária do Bradesco metralhada na Avenida Pontes Vieira, em
Fortaleza
Tentativa de incêndio a lotérica no Bairro Jardim Iracema, em Fortaleza
Prédio do Detran foi atacado, em Fortaleza
Carro com explosivos apreendido e cruzamento interditado, em Fortaleza
Posto de combustível atacado no Bairro Conjunto Palmeiras, em Fortaleza
Agência da Caixa Econômica incendiada no Bairro Pajuçara, Maracanaú
Ataque contra Palácio Municipal da Prefeitura de Maracanaú
Agência do Bradesco da cidade de Caucaia atingida por tiros
Suspeito morto em troca de tiro com policiais ao tentar destruir radar
semafórico, no Eusébio
Tentativa de incêndio a veículos do 24º Distrito Policial, em Pacatuba
Ônibus escolar incendiado, em Tianguá
Poste de videomonitoramento derrubado no Bairro José Walter, em Fortaleza
Centro Cultural da cidade de Pindoretama incendiado
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Ônibus incendiado no Bairro Bom Jardim, em Fortaleza
Caminhão incendiado por bandidos na Avenida Via Expressa, em Fortaleza
Na cidade de Canindé, criminosos puseram fogo em um caminhão e um trator
Caminhão também incendiado em Canindé
Ônibus da Prefeitura de Jaguaruana foi incendiado à 0h30 no Centro da cidade
Um ônibus e um caminhão foram incendiados em Piquet Carneiro; dois foram
presos com queimaduras
Na cidade de Morrinhos, criminosos arremessaram um coquetel molotov no
prédio do INSS
Criminosos ateram fogo no prédio da garagem da Prefeitura de Aracoiaba
Três homens homens tentaram atacar prédios públicos em Baturité; um foi
preso com coquetéis molotov
Ônibus é queimado no bairro Jardim Bandeirantes, em Maracanaú
Criminosos tentam incendiar posto na Av. Mister Hill, no Bairro Antônio Bezerra,
em Fortaleza
Caminhão de lixo incendiado por criminosos em Pacajus, na Grande Fortaleza
Fotossensor incendiado em Juazeiro do Norte
Ônibus incendiado na Avenida Francisco Sá, no Bairro Carlito Pamplona, em
Fortaleza
Veículo incendiado na sede da Guarda Municipal de Sobral
Carro da Companhia de Água e Esgoto (Cagece) incendiado em Fortaleza
Caminhão da Cagece também queimado por criminosos no Bairro Conjunto
Palmeiras, na capital
Ônibus incendiado na Avenida Francisco Sá, no Bairro Carlito Pamplona, em
Fortaleza
Núcleo da Cagece incendiado em Caucaia
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Passarela de pedestres incendiada na rodovia BR-116, no Bairro Messejana, em
Fortaleza
Veículos de transporte de passageiros incendiados em Massapê
Veículos incendiados em estacionamento de shopping na Avenida Bezerra de
Menezes, em Fortaleza
Carro dos Correios incendiado no Bairro Barroso, em Fortaleza
Prédio incendiado no Bairro Barra do Ceará, em Fortaleza

Grupo criminoso assaltou e incendiou concessionária no Bairro Papicu, em Fortaleza. — Foto: Thiago Gadelha/Diário do
Nordeste
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Sábado (5)

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Garagem de transportes públicos incendiada em Ibaretama
Carro incendiado por criminosos em Maracanaú
Agência da Caixa Econômica Federal atacada com tiros na Praia de Iracema, em
Fortaleza
Carros incendiados em frente a concessionária no Centro de Fortaleza
Três carros incendiados no Fórum na cidade de Pacoti, durante a madrugada
Prédio da Secretaria de Meio Ambiente de Pacoti atacado por criminosos. Salas
foram quebradas e um carro foi incendiado
Ônibus escolar incendiado em Icapuí
Caminhão com frangos incendiado em Caucaia
Ataque à sede da Prefeitura de Pacatuba
Ataque ao VLT de Sobral
Carro incendiado em Iguatu
Ataque a posto de combustível em Iguatu
Ônibus escolar incendiado em Jijoca de Jericoacoara
Ataque ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Sobral
Fórum de Juazeiro do Norte acatacado a tiros
Caminhão de lixo incendiado no Bairro Pirambu, em Fortaleza
Bandidos atiram e arremessam bomba caseira em supermercado no Bairro Vila
Velha, em Fortaleza
Cinco ônibus escolares incendiados em Morrinhos
Dois carros incendiados na rua Belos Portos, Bairro Barroso, em Fortaleza
Incêndio em carro de lixo em Abreulândia, em Fortaleza
Agência bancária é atacada na cidade de Varjota
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Criminosos explodem bomba em ponte entre os municípios de Varjota e Santa
Quitéria
Van foi incendiada, e motorista �cou ferido no Bairro Paraíso das Flores, em
Sobral
Pátio de uma empresa que mantinha veículos apreendidos pela PRE é
incendiado em Caucaia
Dois caminhões da Prefeitura de Barroquinha foram incendiados. Um foi
totalmente destruído
Posto de observação da Guarda Municipal foi alvo de tiros na noite de sábado,
em Fortaleza
Um posto de gasolina foi incendiado no Km 12 da BR-116, em Messejana, na
capital

Caminhão carregado com cerca de 2 mil frangos foi queimado por criminosos em Caucaia, na Grande Fortaleza — Foto:
Arquivo Pessoal

Domingo (6)

·

Carro incendiado em frente ao 29º DP, delegacia da Pajuçara, em Maracanaú
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Prédio do Dnocs foi incendiado durante a madrugada na cidade de Marco.
Bombeiros tiveram di�culdade de apagar o fogo
Sede da Prefeitura de Acaraú foi atacado por criminosos. Ônibus �caram
destruídos
Em Jijoca de Jericoacoara, os criminosos incendiaram um estacionamento
utilizado pela Prefeitura. Dois veículos, um ônibus e um carro de passeio foram
destruídos pelas chamas

·
·
·
·
·
·
·

No município de São Gonçalo do Amarante, uma agência bancária foi atacada
com tiros e incendiada. O fogo foi controlado.
Base de operadora de telefonia é atacada em Limoeiro do Norte, e 11 cidades
�cam sem serviço de telefonia móvel
Criminosos atiraram contra unidade de segurança da Polícia Militar, no Bairro
Pici, em Fortaleza
Embarcação do Corpo de Bombeiros incendiada no Bairro Barra do Ceará, em
Fortaleza
Estação ambiental incendiada na Praia de Requenguela, em Icapuí
Em Sobral, o clube de uma fábrica de cimento foi incendiado
Outros 17 ataques em diversas cidades no Ceará, de acordo com o Ministério da
Justiça
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Estação ambiental incendiada no município de Icapuí — Foto: Arquivo pessoal

Segunda-feira (7)

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Caminhão incendiado no município de Icó
Estação de rádio foi metralhada, em Icó
Câmara de Vereadores foi alvo de tiros, em Icó
Criminosos ateiam fogo em ambulância de hospital, em Reriutaba
Veículos foram incendiados em o�cina, no Bairro Barroso, em Fortaleza; carros
prestavam serviço para a Enel Ceará
Estabelecimentos incendiados e atacados com tiros, em Chorozinho
Criminosos ateiam fogo em dois caminhões, em Crateús
Veículo de empresa de telefonia é queimado no Bairro Conjunto Palmeiras, em
Fortaleza
Dois ônibus foram incendiados nos Bairros Pedras e Paque Santa Rosa, em
Fortaleza
Criminosos incendiaram ônibus próximo à rodoviária do município de Aracati
Micro-ônibus é incendiado no município de Maranguape

Terça-feira (8)

·
·
·

Explosão de bomba em uma ponte do município de Caucaia. O ataque dani�cou
a estrutura.
Carro de autoescola é queimado em Fortaleza. Um instrutor, que estava dentro
do veículo, �cou ferido e foi levado ao hospital.
Veículo da Enel, distribuidora de energia no Ceará, é destruído em ataque
incendiário em Fortaleza

https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2019/01/07/veja-a-cronologia-dos-ataques-no-ceara.ghtml

10/24

11/02/2019

·
·
·
·

Veja a cronologia dos ataques no Ceará | Ceará | G1

Veículo de empresa de internet incendiado no Barroso, em Fortaleza
Ataque a uma ambulância na cidade de Chaval
Depósito de reciclagem incendiado no Bairro Novo Portugal, na cidade de
Eusébio
Caminhão incendiado por criminosos em Itatira. Populares ajudaram a apagar as
chamas e ninguém �cou ferido

Em Fortaleza, criminosos incendeiam ônibus do transporte coletivo. — Foto: Reprodução/JN

Quarta-feira (9)

·
·
·
·
·

Sala do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) de Maracanaú
incendiada por criminosos
Fábrica de castanhas incendiada durante a madrugada no município de Aquiraz.
Foi o segundo incêndio criminoso desde o início da onda de ataques
Prédio de uma rádio local incendiado por criminosos Morrinhos
Creche Irmã da Paz incendiada no Conjunto Metrópole, em Caucaia
Caminhão é incendiado no Bairro Barroso, em Fortaleza
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Dois carros particulares são incendiados no Bairro Barroso, em Fortaleza
Carro da Secretaria de Saúde de Caucaia é incendiado
Ônibus incendiado no Bairro Canindezinho, em Fortaleza
Ônibus de uma banda de música incendiado em Fortaleza.
Veículo da Enel, distribuidora de energia do Ceará, incendiado no Bairro Jardim
Jatobá, em Fortaleza.

Quinta-feira (10)

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Explosão em viaduto no Bairro Parangaba, em Fortaleza
Unidade do Centro de Referência em Assistência Social (Cras) atacada no Bairro
Conjunto Palmeiras, em Fortaleza
Um ônibus e cinco carros que estavam em uma o�cina da Secretaria de
Infraestrutura de Forquilha foram incendiados durante a madrugada.
Ônibus incendiado no Bairro Siqueira, em Fortaleza
Ônibus da empresa Coca-Cola foi incendiado no Bairro Bom Jardim, em Fortaleza
Van atacada na Rua E do Bairro Mondubim, em Fortaleza
Concessionária da BMW é atacada em Fortaleza
Caminhão de coleta de lixo é incendiado no Bairro Ancuri
Veículo de "trenzinho da alegria" é incendiado no Bairro Jereissati II, na Grande
Fortaleza
Explosão em viaduto no Bairro Messejana, em Fortaleza
Rádio comunitária incendiada no Bairro Dias Macedo, em Fortaleza
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Bomba detonada em viaduto. Polícia isolou área para retirada de artefatos explosivos em Fortaleza. — Foto: Rafaela
Duarte/Sistema Verdes Mares

Sexta-feira (11)

·
·
·
·
·

Centro comunitário do Bairro Dias Macedo, em Fortaleza
Unidade do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Bairro Conjunto
Esperança, em Fortaleza, é incendiado pela segunda vez
Ambulância é incendiada por criminosos no pátio de hospital em Maranguape
Carro da Enel, distribuidora de energia do Ceará, incendiado por criminosos em
Fortaleza
Micro-ônibus incendiado no Bairro Itaperi, em Fortaleza
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Torre de transmissão foi atacada na madrugada de sábado (12) — Foto: Halisson Ferreira/SVM

Sábado (12)

·
·
·

Torre de transmissão é atacada no município de Maracanaú; bairros da Grande
Fortaleza �caram sem energia
Criminosos explodem bomba em concessionária no Bairro Edson Queiroz, em
Fortaleza
Ataque a uma concessionária em Quixadá

Domingo (13)

Explosivos foram detonados na estrutura da ponte sobre o Rio Choró, na Grande Fortaleza. — Foto: Arquivo pessoal

·

Ataque à ponte sobre o rio Choró (BR 116), em Chorozinho
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Topic é incendiada no município de Umirim
Carro é incendiado no Bairro Siqueira, em Fortaleza
Ataque ao Juizado Especial Criminal de Fortaleza, no Bairro Montese
Criminosos explodiram uma dinamite na ponte Peixe Gordo, em Tabuleiro do
Norte. O dano à estrutura foi mínimo, segundo policiais
Base da Guarda Municipal, no Bairro Passaré, em Fortaleza, é atacada a tiros
Ataque à ponte da Rua São João, no Bairro Bonsucesso, em Fortaleza
Ônibus escolar incendiado no município de Saboeiro

Segunda-feira (14)

·
·

Criminosos atiram contra prédio na Câmara Municipal de Tururu
Ônibus incendiado no município de Guaiúba

Terça-feira (15)

·

Criminosos incendeiam caminhão em frente ao mercado do Bairro Carlito
Pamplona, em Fortaleza

Quarta-feira (16)

·

Explosão em ponte no bairro Belavista, em Fortaleza

Quinta-feira (17)

·
·
·
·

Bomba é explodida em poste do Metrô de Fortaleza, no Bairro Couto Fernandes
Agência bancária é atacada a tiros e incendiada no Bairro Aerolândia, em
Fortaleza
Bomba é explodida em ponte em Fortaleza
Caminhão coletor de lixo é incendiado no Bairro Serrinha, em Fortaleza
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Sexta-feira (18)

Criminosos incendeiam ônibus na periferia de Fortaleza no 17º dia de ataques — Foto: Reprodução

·
·
·

Ônibus é incendiado no Bairro Quintino Cunha, em Fortaleza
Van escolar é incendiada no Bairro Mondubim, em Fortaleza
Carro-pipa é incendiado no município de Crateús

Sábado (19)

·
·
·

Criminosos provocam explosão em ponte no Bairro Aerolândia, em Fortaleza
Posto de combustível é incendiado por criminosos em Maracanaú
Ônibus é atacado por criminosos em Fortaleza
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Domingo (20)

·
·
·

Caminhão queimado em empresa de resíduos no Eusébio
Van atacada por criminosos no Jangurussu
Ônibus incendiado por criminosos no Mondubim

Segunda-feira (21)

·
·
·
·
·
·
·

Caminhão de lixo incendiado por bandidos na cidade de Jaguaruana
Ônibus incendiado escolar por criminosos em Itarema
Escola é atacada e bandidos queimam sala de aula em Itarema
Liceu de Itarema é atacado por bandidos
Escritório da Enel é atacado na cidade de São Benedito
Caminhão de lixo é incendiado no Bairro Papicu, em Fortaleza
Creche é incendiada no Bairro Jurema, no município de Caucaia

Terça-feira (22)

·
·
·
·
·
·
·
·

Bomba é detonada dentro da subestação de energia da empresa Enel, no Bairro
Vila Pery, em Fortaleza
Escola municipal incendiada localidade de Junco, a 20 km do Centro de Quixadá.
Uma sala de aula �cou parcialmente destruída
Escola é atacada por criminosos em Ibaretama
Prédio do Cras atacado por bandidos em Maracanaú
Bandidos atacam Câmara Municipal de Paracuru
Arquivo Público de Aquiraz é incendiado
Posto de combustível é incendiado em Caucaia
Carro queimado por criminosos na cidade de Pindoretama
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Ataque a um caminhão da empresa Coca-Cola no Bairro Cristo Redentor, em
Fortaleza

Quarta-feira (23)

·
·
·
·

Van incendiada no Bairro Conjunto Palmeiras, em Fortaleza
Incêndio em um posto de combustível em Itarema
Ônibus incendiado no Bairro Buriti, em Pacajus
Ataque a um posto de combustível em Fortaleza

Quinta-feira (24)

·
·
·
·
·
·
·

Veículo da Enel é incendiado em Fortaleza
Ônibus incendiado em frente ao condomínio Alameda das Palmeiras, em
Fortaleza
Carro queimado por criminosos em posto de combustível no Bairro Papicu.
Bandidos ainda assaltaram clientes e funcionários do estabelecimento
Micro-ônibus incendiado em Maracanaú
Tratores incendiados por criminosos no Centro Social Urbano (CSU) César Cals,
no Bairro Pici, em Fortaleza
Incêndio em escola municipal de Eusébio
Criminosos roubaram um botijão de gás e cortaram �os de eletrodomésticos de
um posto de saúde em Eusébio

Sexta-feira (25)

·
·
·

Van incendiada no Bairro Dias Macedo
Ônibus é incendiado no Bairro Jereissaiti, em Maracanaú
Ônibus é atacado no Bairro São Bento, em Fortaleza
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Ônibus incendiado no Bairro Jardim Jatobá, em Fortaleza

Sábado (26)

·
·

Estação da Cagece é incendiada em Maracanaú
Creche tem duas salas incendiadas em Baturité

Domingo (27)

·

Veículo da Enel é incendiado no Bairro Canindezinho, em Fortaleza

Terça-feira (29)

·
·

Ônibus é incendiado no Conjunto José Euclides, no Bairro Jangurussu, em
Fortaleza
Caminhão é incendiado dentro de pedreira em Macaranaú, na Região
Metropolitana

Segunda-feira (4)

Caminhão carregado de trigo foi incendiado em Fortaleza — Foto: Leábem Monteiro/ SVM
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Caminhão carregado com trigo é incendiado no Bairro Álvaro Weyne, em
Fortaleza.

ATAQUES NO CEARÁ
23ª dia de ataques no estado

O que se sabe sobre a onda de violência

Veja a cronologia dos ataques

Áudios de presidiários revelam ordens para ataques

Força Nacional reforça segurança

Governador sanciona leis de combate a facções criminosas

Atos precisam ser 'tipi�cados como terrorismo', diz o governador

Ataques trazem prejuízo e transtorno para população

Coleta de lixo, energia e transporte público afetados na região

Onda de violência afasta turistas

MAIS DO G1
Tragédia no Flamengo
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Sérgio Moro autoriza envio de força-tarefa de intervenção
penitenciária ao Ceará
Intervenção é uma reação à onda de ataques coordenados por chefes de facção. Os pro ssionais vão atuar nos
serviços de guarda, vigilância e custódia de presos, e podem trabalhar ainda em ações de inteligência de segurança.
Por G1 CE
28/01/2019 13h31 · Atualizado há uma semana

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, durante evento em Davos, na Suíça — Foto: Alan Santos/Presidência da República

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
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O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, assinou uma portaria publicada no Diário O cial da União
(DOU) nesta segunda-feira (28) autorizando o envio de agentes da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária (FTIP)
para dar apoio ao estado do Ceará, em decorrência da onda de ataques violentos contra o estado desde o início
do mês. O grupo deve permanecer por 45 dias no estado, a contar do dia 14 de janeiro.
O G1 solicitou ao Ministério da Justiça e Secretaria de Administração Penitenciária do Ceará (SAP) o número dos
agentes penitenciários já enviado ao estado com base na autorização. O ministério não respondeu. A SAP informou
que, por medida de segurança, não vai divulgar quantos agentes foram enviados e para quais unidades.
Desde o dia 2 de fevereiro ocorreram 257 ataques contra ônibus, carros, prédios públicos, prefeituras e comércios
em 50 dos 184 municípios cearenses. Os crimes começaram em Fortaleza e se espalharam para a Região
Metropolitana e diversas cidades do interior. Os ataques são uma tentativa de forçar o estado a desistir de ações
que tornam a scalização nos presídios mais rigorosa.
Os agentes penitenciários vão fazer serviços de guarda, vigilância e custódia de presos, e podem também atuar em
ações de inteligência de segurança pública que tenham relação com o sistema prisional.
O efetivo das equipes é de nido de acordo com planejamento feito pelos entes envolvidos em cada operação,
segundo o Ministério.
O ministro Sérgio Moro ainda publicou outras duas portarias sobre o emprego da força-tarefa, nesta segunda.

Como funciona
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ônibus queimado em Fortaleza — Foto: SVM
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A primeira portaria atualiza as regras para o emprego do grupo, que deverá ser formado por agentes federais de
execução penal e agentes penitenciários estaduais e do Distrito Federal, na forma de acordos ou convênios entre o
Ministério da Justiça e Segurança Pública e os entes federados.
A segunda explica como os estados podem requerer a força-tarefa para treinamento e sobreaviso. Neste último
caso, a autorização será pelo período de 180 dias.
Segundo um dos atos, a formação de Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária se dará no âmbito do
Departamento Penitenciário Nacional, em apoio aos governos de Estado, "em caráter episódico e planejado, tendo
em vista a situação carcerária dos Estados Federados, para situações extraordinárias de grave crise no sistema
penitenciário" e para treinamento e sobreaviso.

Força Nacional reforça a segurança no Ceará após série de ataques criminosos — Foto: Reprodução/DN

FORTALEZA

MAIS DO G1
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Suspensão de visitas em presídios no Ceará
permanece até o m dos ataques, diz
secretário
Visitas não estão sendo realizadas em algumas unidades prisionais do estado.
Por G1 CE
25/01/2019 13h29 · Atualizado há 2 semanas

Por telefone, secretário de Administração Penitenciária fala sobre ações nos presídios

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
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O secretário da Administração Penitenciária (SAP), Luiz Mauro Albuquerque, a rmou
nesta sexta-feira (25), que o estado "não irá retroceder" no rigor das ações adotadas
dentro dos presídios cearenses. Albuquerque disse que manterá as medidas no
sistema penitenciário em resposta à série de ataques criminosos ocorridos no Ceará
desde o dia 2 de janeiro.
De acordo com Albuquerque, a situação das unidades prisionais cearenses está
“dentro da normalidade”, mas apenas algumas delas estão recebendo visitas
normalmente. “Onde está tendo alguma movimentação de [internos] quererem dar
comando pra rua, através dos visitantes, [as visitas] estão suspensas até terminarem
os ataques”, informou.
“Eu sei é que toda vez que tiver uma ação criminosa, vai ter uma reação maior do
Estado: quanto mais eles zerem, mais a gente vai endurecer dentro do sistema
penitenciário", a rmou o secretário.
Desde o início das ações criminosas, ocorreram 253 ataques contra ônibus,
carros, prédios públicos, prefeituras e comércios em 50 dos 184 municípios
cearenses. Os crimes começaram em Fortaleza e se espalharam para a Região
Metropolitana e diversas cidades do interior. A Secretaria da Segurança Pública do
Ceará con rmou que 430 pessoas já foram detidas por envolvimento nas ações
criminosas.
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Ações criminosas começaram em 2 de janeiro — Foto: Arte/ G1

Os ataques no Ceará começaram após uma declaração do secretário Mauro
Albuquerque de que “não reconhece facções” no estado. Áudios compartilhados
entre membros de facções do Ceará revelaram que as ordens para as ações
criminosas partiram de presidiários. Em um dos áudios, um detento diz que a
sequência de crimes é uma tentativa de fazer com que o secretário desista de
medidas que tornaram mais rigorosa a scalização no sistema penitenciário.
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Reforço
Desde a última terça-feira (22), agentes da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária
desembarcaram no Ceará para atuar dentro dos presídios, quantitativo que deve
aumentar, conforme Mauro Albuquerque.
“Estou esperando mais um reforço do Depen (Departamento Penitenciário
Nacional). Espero que eles mandem, porque essa é a hora para a gente conseguir
fazer isso mais rápido”, a rmou.
Albuquerque também destacou a necessidade de a população “ car tranquila” e
contribuir com o trabalho das forças de segurança, sobretudo após ser sancionada a
“Lei da Recompensa”.
“Nosso maior apoio está na população, ela é a maior vítima, mas o maior aliado.
Todos eles sabem onde tem um foragido, uma boca de fumo, então denuncie.
Denuncie. É totalmente seguro, porque a gente vai lá buscar e vai cuidar dentro do
sistema penitenciário", disse
"Não que refém da bandidagem, é esse o momento que as pessoas de bem têm
que virar esse jogo. É dever da Segurança e responsabilidade de todos. Se todo
mundo que sabe denunciar, a gente consegue limpar essa cidade rapidinho”,
completou.
As denúncias, com sigilo garantido, podem ser realizadas por meio do 181, o Disque
Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS).
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23ª dia de ataques no estado

O que se sabe sobre a onda de violência

Veja a cronologia dos ataques
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Secretaria divulga lista de mortos em tentativa de assalto a banco; 2 eram adolescentes
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Seis reféns naturais de São Paulo, Pernambuco, Alagoas e Ceará foram vítimas da ação criminosa, sendo dois
adolescentes. Oito suspeitos morreram
Por Tribuna do Ceará em Segurança Pública (http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/)
8 de dezembro de 2018 às 09:11

Há 2 meses
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Secretaria
da Segurança
Pública e Defesa Social (SSPDS)
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Houve troca de tiros entre a polícia e os bandidos (FOTO:

assalto- assalto- assalto-

Reprodução/Whatsapp)

aaa(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/sobe-para-14-o-numero-de-mortos-em-tentativa-de-assalto-abanco-na-cidade-de-milagres/),
no interior do Ceará. O caso, que aconteceu na sexta-feira (7), resultou na morte de oito
banco- banco- bancosuspeitos e seis reféns.
222-
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Segundo nota divulgada pela SSPDS, reféns naturais de São Paulo, Pernambuco, Alagoas e Ceará foram vítimas da ação
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criminosa,
dois
adolescentes.
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Secretaria divulga lista de mortos em tentativa de assalto a banco; 2 eram adolescentes
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adolescentes/)
adolescentes/)
adolescentes/)
Pai
e �lho:


– João Batista Campos Magalhães (http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/familia-pernambucana(http://tribunadoceara.uol.com.br/)
morta-em-tiroteio-voltava-do-aeroporto-com-parentes/) (49), natural de Serra Talhada (PE)
– Vinícius de Souza Magalhães, de 14 anos, natural de São Paulo (SP)

Pai, mãe e �lho:
– Cícero Tenório dos Santos (60), natural de Maceió (AL)
– Claudineide Campos de Souza Santos (41), natural de São José do Belomonte (PE)
– Gustavo Tenório dos Santos (13), natural Jabaquara (SP)
– Francisca Edneide da Cruz Santos (49), natural de Brejo Santo (CE).
Durante a tentativa de furto às agências bancárias, cinco criminosos foram baleados, em troca de tiros com a polícia, nas
proximidades das agências que seriam alvos dos suspeitos e morreram. Outros dois indivíduos foram atingidos por
disparos de arma de fogo e foram encaminhados a unidades de saúde da região, mas não resistiram aos ferimentos e
vieram a óbito no hospital. Um oitavo suspeito foi localizado no município de Barro, onde entrou em confronto com policiais
militares e também faleceu.
Dos oito criminosos mortos, dois foram identi cados no núcleo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), em
Juazeiro do Norte:
– Mackson Junior Sera�m da Silva (26), natural de Capela (SE)
– Lucas Torquato Loiola Reis (18), natural de Delmior Gouveia (AL)
Investigações
Segundo a SSPDS, para evitar o plano do grupo interestadual especializado em ataques a instituições �nanceiras, foram
trocadas informações de inteligência, com a participação das polícias de quatro estados do Nordeste – Sergipe, Alagoas,
Bahia e Ceará.
Os levantamentos policiais foram articulados entre equipes do Complexo de Operações Policiais Especiais (Cope) da Polícia
Civil de Sergipe, da Divisão Especial de Investigação e Capturas (Deic) da Polícia Civil de Alagoas, do Departamento de
Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) da Polícia Civil da Bahia e da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da
Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS/CE), que acionou composições do Batalhão de
Polícia Choque (BPChoque) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) para a região onde os criminosos planejavam o ataque.
As investigações compartilhadas pelos quatro estados apontavam que o grupo criminoso preparava um ataque a agências
bancárias localizadas nos municípios de Milagres ou Missão Velha, ambas no Cariri.
Saiba mais
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Família pernambucana morta em tiroteio
voltava do aeroporto com parentes
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O caso
Um grupo fortemente armado chegou à cidade durante a madrugada e tentou atacar duas agências bancárias. De acordo
com informações preliminares levantadas pela inteligência e que serão aprofundadas durante o inquérito da Polícia Civil, os
assaltantes renderam pessoas que passavam pela BR-116 e levaram os reféns até os bancos.
O grupo utilizou um caminhão para bloquear o acesso dos carros na rodovia. As viaturas do BPChoque entraram na cidade
e, ao se posicionar próximo ao banco, se depararam com a ação criminosa em andamento. Houve troca de tiros entre
suspeitos e os pro�ssionais de segurança.
Durante o tiroteio, cinco criminosos foram baleados e vieram a óbito no local; outros dois foram atingidos por disparos,
socorridos e morreram em unidades hospitalares. O oitavo suspeito morreu em outro confronto com a Polícia no município
de Barro. Além dos criminosos, outros seis reféns foram feridos e morreram durante a ação criminosa.
Palavras do governador
O governador Camilo Santana (PT) enalteceu a ação da Polícia Militar que resultou em 14 mortos no município de Milagres
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/tentativa-de-assalto-a-banco-deixa-pelo-menos-10-mortos-emmilagres-na-regiao-do-cariri/). “O fato é que eles estavam preparados para assaltarem dois bancos e não conseguiram
assaltar nenhum”, declarou o petista, em entrevista coletiva na tarde desta sexta, em Fortaleza.
Na entrevista, o governador levantou a hipótese de que as vítimas não fossem reféns
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/camilo-enaltece-acao-da-policia-em-milagres-e-questiona-sevitimas-eram-mesmo-refens/), e disse que é necessário aguardar as investigações antes que seja feito algum julgamento do
trabalho policial. “É estranho um refém de madrugada em um banco”, questionou Camilo.
Prisões e apreensões
Ao todo, foram presos oito suspeitos de participar do grupo que tentou roubar as agências bancárias. Três homens foram
presos em �agrante. Além das prisões, os policiais apreenderam três armas de fogo, sendo três pistolas (calibres 9 mm,
380 e ponto 40), uma espingarda calibre 12 e um revólver calibre 38; e explosivos.
Quatro veículos que estavam com os criminosos foram apreendidos: um Chevrolet S10, um VW Saveiro, um Chevrolet Corsa,
um Mitsubishi L200, este último roubado na cidade de Nossa Senhora do Socorro, na Região Metropolitana de Aracaju (SE),
 PESQUISAR
NO SITE(SSP/SE). Outros dois carros, que foram roubados
informação con�rmada pela Secretaria da Segurança
Pública de Sergipe

na BR 116, também foram recolhidos pelos policiais: um Chevrolet Celta e um Ford Ranger.
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Entre
os presos, está um homem de
36 anos, identi�cado como Robson José dos Santos, natural de Aracaju (SE). Ele foi

detido por policiais civis e militares no interior de uma van,BUSCAR
na cidade de Brejo Santo.

De acordo com informações passadas pela Polícia, durante
a ocorrência, na madrugada, Robson se escondeu na casa de
(http://tribunadoceara.uol.com.br/)
uma moradora de Milagres (http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/na-fuga-em-milagres-bandidoinvadiu-casa-deitou-na-cama-de-crianca-e-se-escondeu-com-lencol/). Ele estava armado e, já no início da manhã, trocou de
roupas e fugiu, deixando para trás suas vestes e uma espingarda calibre 12, desmontada, material apreendido pelos
policiais. Ele foi autuado em �agrante por integrar organização criminosa, roubo e sequestro. Também foi apreendida uma
pistola 9 mm, dentro do Celta.
Os outros dois detidos foram identi�cados como Gian Sidney Wynne Santos (25), natural de Laranjeiras (SE), e o cearense
Cícero Rozelir da Silva Caldas (34), com passagens pela Polícia do Ceará por receptação, desobediência, corrupção ativa,
crimes de trânsito, posse irregular de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Eles foram autuados por
integrar organização criminosa e roubo.
Cinco pessoas foram presas dentro de um carro (http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/sobe-para-8o-numero-de-presos-por-participacao-em-grupo-que-tentou-roubar-bancos/), sendo três homens e duas mulheres.
Eles estavam em um veículo Fiat Strada, trafegando pela BR-116 (via que liga os municípios de Juazeiro do Norte a
Milagres), quando foram abordadas por equipes do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual da Polícia Militar do
Ceará. Dentro do carro, foi encontrado um carregador municiado de calibre ponto 40, e cinco pessoas oriundas dos estados
de Alagoas e Bahia.
Eles foram identi�cados como Geronilma Sera�m da Silva (44), natural de Delmiro Gouveia-AL e mãe de Mackson Junior
Sera�m da Silva (26), morto na troca de tiros com a polícia nessa sexta (7); o �lho dela, Denilson Moreira da Silva (20),
natural de Paulo Afonso-BA e irmão de Mackson; Jaine Pereira Nogueira (20), também da cidade de Delmiro Gouveia-AL e
companheira de Mackson; Girlan Araujo dos Santos (29), nascido em Água Branca-AL; e Erivan Jesus da Luz (27), natural de
Catu-BA. Erivan também foi autuado por latrocínio (roubo seguido de morte), já que há indícios de que ele estaria na
companhia do grupo que atuou na ação criminosa.
De acordo com a Polícia Civil, os cinco suspeitos estavam circulando no carro abordado pelos policiais militares
na tentativa de resgatar pessoas envolvidas no crime e que estariam escondidas na região. Os familiares de Macson
haviam comparecido à sede do núcleo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) para reconhecer o corpo.
Buscas
Agentes do Grupo de Ações Táticas Especial (Gate), do Comando Tático Rural (Cotar), da Força Tática (FT) e do Batalhão de
Divisas – da PMCE – e da Delegacia Regional de Brejo Santo participam das buscas pelos suspeitos. Equipes da Delegacia
de Furtos e Roubos (DRF) e do Departamento de Polícia do Interior Sul (DPI Sul) também colaboram com os trabalhos de
investigação.
Uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) também foi destacada para auxiliar nas buscas
 PESQUISAR NO SITE
aos criminosos. Equipes da Pefoce, incluindo pro�ssionais que estavam de folga, realizam trabalho de levantamento de
vestígios nos locais de crime. A Perícia Forense vai priorizar a elaboração dos laudos cadavéricos e dos laudos de locais de
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Secretaria divulga lista de mortos em tentativa de assalto a banco; 2 eram adolescentes

BUSCAR

Denúncia


(http://tribunadoceara.uol.com.br/)
A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam ajudar
na captura de outros suspeitos. As denúncias podem ser feitas pelos números 181, o Disque Denúncia da Secretaria da
Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS); (88) 3531.4841, da Delegacia Regional de Brejo Santo; e (85) 3101-1140 / 31011141 / 3101-1142 / 3101-1143, da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF). O sigilo é garantido.
Acompanhe o caso:
Sindicato dos Bancários avalia tentativa de assalto com mortes: “indignação e preocupação”
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/sindicato-dos-bancarios-avalia-tentativa-de-assalto-commortes-indignacao-e-preocupacao/)
Sobe para 14 o número de mortos em tentativa de assalto a banco em Milagres
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/sobe-para-14-o-numero-de-mortos-em-tentativa-de-assalto-abanco-na-cidade-de-milagres/)
Clima é de medo e comoção em Milagres, após tiroteio em tentativa de assalto a banco
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/clima-e-de-medo-e-comocao-em-milagres-apos-tiroteio-emtentativa-de-assalto-a-banco/)
Família pernambucana morta em tiroteio voltava do aeroporto com parentes
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/familia-pernambucana-morta-em-tiroteio-voltava-doaeroporto-com-parentes/)
Camilo enaltece ação da Polícia em Milagres e questiona se vítimas eram mesmo reféns
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/camilo-enaltece-acao-da-policia-em-milagres-e-questiona-sevitimas-eram-mesmo-refens/)
Ceará já registra 47 bancos, caixas eletrônicos e carros-forte atacados em 2018
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/ceara-ja-registra-47-bancos-caixas-eletronicos-e-carros-forteatacados-em-2018/)
“Apuração será imparcial”, promete secretário de Segurança após mortes de 6 reféns em operação policial
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/apuracao-sera-imparcial-promete-secretario-de-segurancaapos-mortes-de-6-refens-em-operacao-policial/)
Na fuga em Milagres, bandido invadiu casa, deitou na cama de criança e se escondeu com lençol
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/na-fuga-em-milagres-bandido-invadiu-casa-deitou-na-cama-decrianca-e-se-escondeu-com-lencol/)
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Quem é o novo secretário que endureceu a relação com os presos no Ceará

BUSCAR


(http://tribunadoceara.uol.com.br/)

VÍDEOS
(HTTP://TRIBUNADOCEARA.UOL.COM.BR/VIDEOS).
"NÃO RECONHEÇO FACÇÃO"



A+



A-

om.br/videos/jornaleos/jornalo-quesecretario-queQuem é o novo
-nos-presos-noom.br/videos/jornal-

secretário que endureceu a relação com os
presos no Ceará
secretario-ques-presos-noO secretário da Administração Penitenciária, Luís Mauro Albuquerque Araújo, está no centro da crise
provocada pela onda de terror em Fortaleza e no interior
Por TV Jangadeiro em Jornal Jangadeiro (http://tribunadoceara.uol.com.br/videos/jornaljangadeiro/)
7 de janeiro de 2019 às 16:41

Há 1 mês







(http://tribunadoceara.uol.com.br/videos/jornal(http://tribunadoceara.uol.com.br/videos/jornal(http://tribunadoceara.uol.com.br/videos/jornalO
novo secretário
da Administração
Penitenciária,
Luís
Mauro Albuquerque, foi
jangadeiro/quemjangadeiro/quemjangadeiro/quemempossado no dia 1º de janeiro. Antes
e-oe-oe-omesmo de assumir o cargo, ainda quando o
novo- eranovonovo-nos bastidores, o
nome
especulado
crime organizado
nos presídios se
secretariosecretariosecretariomanifestou contrário à indicação.
quequequeendureceuendureceuendureceuDigite o que você procura
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Quem é o novo secretário que endureceu a relação com os presos no Ceará
Luís Mauro Albuquerque Araújo, novo secretário da Administração

Após
dada pelo
a- a posse
a- e a declaração
a-

Penitenciária (FOTO: Reprodução TV Jangadeiro)

secretário, de que não reconhecia facções
BUSCAR
relacao- relacao- relacaocriminosas (http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/novo-secretario-promete-
(http://tribunadoceara.uol.com.br/)
comcom- comm-da-divisao-de-presidios-por-faccoes-no-ceara/),
a onda de ataques iniciou no Ceará.
osososLuís Mauro é Policial Civil do Distrito Federal e atuava no Rio Grande do Norte como Secretário de
presospresosJustiça epresosCidadania,
pasta responsável pela administração das unidades prisionais.
nononoEle é especialista em gestão penitenciária e também atuou como coordenador de uma força-tarefa do
ceara/)
ceara/)
ceara/)
Ministério
da Justiça
que retomou o controle da penitenciária de Alcaçuz, em Natal, após uma série de
rebeliões há dois anos.
Saiba mais
Governo adota reforço na
(http://tribunadoceara.uol.com.br/videos/jornalsegurança para resguardar Palácio jangadeiro/governo-adota-reforco-na-seguranca-parada Abolição
resguardar-palacio-da-abolicao/)

(http://tribunadoceara.uol.com.br/videos/jornaljangadeiro/estado-perdeu-dominio-dos-presidios-e-dosbairros-onde-as-faccoes-atuam-avalia-especialista/)

“Estado perdeu domínio dos
presídios e dos bairros onde as
facções atuam”, avalia especialista
Entenda como é a separação dos
presídios por facções criminosas
no Ceará

(http://tribunadoceara.uol.com.br/videos/jornaljangadeiro/entenda-como-e-a-separacao-dos-presidios-porfaccoes-criminosas-no-ceara/)

No Ceará, ele já havia atuado na crise penitenciária em 2016, após a morte de 14 presos e a
destruição de cinco unidades prisionais
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/bloqueio-de-visita-em-penitenciarias-deitaitinga-gera-confronto-com-pm-e-bloqueio-da-br/). Em novembro do ano passado, o Ministério
Público do Rio Grande do Norte decidiu não dar sequência a uma reclamação que havia sido
formulada pelo mecanismo nacional de prevenção e combate à tortura.
A denúncia havia sido baseada em declarações do então Secretário de Justiça que, segundo o
Ministério Público, haviam sido descontextualizadas.
Veja todos os detalhes no vídeo do Jornal
Jangadeiro, da TV Jangadeiro/SBT:
 PESQUISAR NO SITE
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Quem é o novo secretário que endureceu a relação com os presos no Ceará

BUSCAR


(http://tribunadoceara.uol.com.br/)

Veja outros vídeos do Jornal Jangadeiro (http://tribunadoceara.com.br/videos/jornal-jangadeiro/)
Veja a cobertura sobre o caso:
7/1 – Carro de empresa telefônica é incendiado enquanto funcionários realizavam serviço em poste
(http://tribunadoceara.uol.com.br/videos/barra-pesada/carro-de-empresa-telefonica-e-incendiadoenquanto-funcionarios-realizavam-servico-em-poste/)
7/1 – Ataques de facções a delegacias são previsíveis, a rma Sinpol
(http://tribunadoceara.uol.com.br/videos/jornal-jangadeiro/ataques-de-faccoes-a-delegacias-saoprevisiveis-a rma-sinpol/)
7/1 – Quem é o novo secretário que endureceu a relação com os presos no Ceará
(http://tribunadoceara.uol.com.br/videos/jornal-jangadeiro/quem-e-o-novo-secretario-que-endureceua-relacao-com-os-presos-no-ceara/)
7/1 – Patrimônio privado vira novo alvo dos ataques na onda de terror de 2019 no Ceará
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/patrimonio-privado-vira-novo-alvo-dosataques-na-onda-de-terror-de-2019-no-ceara/)
7/1 – Mais uma bíblia ca intacta após casa ser incendiada em Fortaleza
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/mais-uma-bibliaca-intacta-apos-casa PESQUISAR NO SITE
ser-incendiada-em-fortaleza/)
Digite o que você procura
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Quem é o novo secretário que endureceu a relação com os presos no Ceará

7/1 – Governo disponibiliza telefone para população denunciar autores de ataques no Ceará
BUSCAR
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/governo-disponibiliza-telefone-parapopulacao-denunciar-autores-de-ataques-no-ceara/)
(http://tribunadoceara.uol.com.br/)



7/1 – Já existiam ameaças, mas seria impossível evitar todos os ataques, diz secretário da Casa Civil
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/ja-existiam-ameacas-mas-seriaimpossivel-evitar-todos-os-ataques-diz-secretario-da-casa-civil/)
7/1 – Caminhão é incendiado a 700 metros de onde a Força Nacional está instalada
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/caminhao-e-incendiado-a-700-metrosde-onde-a-forca-nacional-esta-instalada/)
7/1 – Sobe para 148 o número de presos na onda de ataques que causa terror no Ceará
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/sobe-para-148-o-numero-de-presos-naonda-de-ataques-que-causa-terror-no-ceara/)
7/1 – Onda de ataques deve migrar para o interior do Ceará, alerta especialista em segurança
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/onda-de-ataques-deve-migrar-para-ointerior-do-ceara-alerta-especialista-em-seguranca/)
7/1 – Facções ordenam fechamento de estabelecimentos em Fortaleza e mais 4 cidades
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/faccoes-ordenam-fechamento-deestabelecimentos-em-fortaleza-e-mais-4-cidades/)
7/1 – Onda de ataques prejudica turismo em meio à alta estação em Fortaleza
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/onda-de-ataques-prejudica-turismo-emmeio-a-alta-estacao-em-fortaleza/)
7/1 – Onda de terror no Ceará chega ao 6º dia de ataques; Líderes de facções são transferidos
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/onda-de-terror-no-ceara-chega-ao-6odia-de-ataques-lideres-de-faccoes-sao-transferidos/)
7/1 – Sindionibus espera a chegada de policiais para ter toda a frota de Fortaleza em circulação
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/sindionibus-espera-a-chegada-de PESQUISAR NO SITE
policiais-para-ter-toda-a-frota-de-fortaleza-em-circulacao/)
Digite o que você procura
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Quem é o novo secretário que endureceu a relação com os presos no Ceará

6/1 – Caminhão é incendiado na Rodovia Estruturante, em Caucaia, no m da tarde deste domingo
BUSCAR
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/caminhao-e-incendiado-na-rodoviaestruturante-em-caucaia-no- m-da-tarde-deste-domingo/amp/)
(http://tribunadoceara.uol.com.br/)



6/1 – Frota de ônibus funcionará normalmente na Grande Fortaleza nesta segunda-feira, diz
Sindiônibus (http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/frota-de-onibus-funcionaranormalmente-na-grande-fortaleza-nesta-segunda-feira-diz-sindionibus/)
6/1 – Bíblia ca intacta após caminhão ser destruído em ataque em Fortaleza
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/biblia- ca-intacta-apos-caminhao-serdestruido-em-ataque-em-fortaleza/)
6/1 – Ataque à antena de telefonia deixa 12 cidades do interior do Ceará sem sinal
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/ataque-a-antena-de-telefonia-deixa-12cidades-do-interior-do-ceara-sem-sinal/)
6/1 – PMs da Bahia especializados em patrulhamento e explosivistas vão atuar no interior do Ceará
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/pms-da-bahia-especializados-empatrulhamento-e-explosivistas-vao-atuar-no-interior-do-ceara/)
6/1 – Frota de veículos de Ibaretama é destruída em ataque: “triste realidade”, diz gestor da Prefeitura
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/frota-de-veiculos-de-ibaretama-edestruida-em-ataque-triste-realidade-lamenta-gestor-da-prefeitura/)
6/1 – Jericoacoara sofre 2º ataque criminoso em incêndio a veículos estacionados na Prefeitura
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/jericoacoara-sofre-2o-ataque-criminosoem-incendio-a-veiculos-estacionados-na-prefeitura/)
6/1 – Fortaleza segue com apenas 108 ônibus atendendo toda a cidade
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/fortaleza-segue-com-apenas-108onibus-atendendo-toda-a-cidade/)
6/1 – Ponte é explodida e ca com buracos na estrutura na BR-116
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/ponte-e-explodida-e- ca-com-buracos PESQUISAR NO SITE
na-estrutura-em-tabuleiro-do-norte/)
Digite o que você procura
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Quem é o novo secretário que endureceu a relação com os presos no Ceará

6/1 – Onda de terror chega ao 5º dia, se espalha pelo interior e já soma mais de 100 ataques
BUSCAR
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/onda-de-terror-chega-ao-5o-dia-seespalha-pelo-interior-e-ja-soma-mais-de-100-ataques/)
(http://tribunadoceara.uol.com.br/)



5/1 – Visitas a detentos das CPPLs 1 e 3 estão suspensas neste nal de semana
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/visitas-a-detentos-das-cppls-1-e-3-estaosuspensas-neste- nal-de-semana/)
5/1 – Onda de ataques chega a Jericoacoara, em incêndio a ônibus escolar em creche
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/onda-de-ataques-chega-a-jericoacoaraem-incendio-a-onibus-escolar-em-creche/)
5/1 – “Endureceremos cada vez mais contra o crime”, diz Camilo Santana no 4° dia de ataques
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/endureceremos-cada-vez-mais-contra-ocrime-diz-camilo-santana-no-4-dia-de-ataques/)
5/1 – SSPDS a rma que é falsa nota nas redes sociais que determina toque de recolher no Ceará
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/sspds-nega-nota-nas-redes-sociais-quedetermina-toque-de-recolher-no-ceara/)
5/1 – Maior onda de terror da história do Ceará: Veja o número atualizado de ataques de facções
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/maior-onda-de-terror-da-historia-doceara-veja-o-numero-atualizado-de-ataques-de-faccoes/)
5/1 – Pichações dizem que onda de ataques só vai parar com saída de secretário
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/pichacoes-dizem-que-onda-de-ataquesso-vai-parar-com-saida-de-secretario/)
5/1 – Milhares de frangos são queimados vivos após incêndio de caminhão
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/milhares-de-frangos-sao-queimadosvivos-apos-incendio-de-caminhao/)
5/1 – Carros estacionados em shopping são incendiados em ataque
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/carros-estacionados-em-shopping-sao PESQUISAR NO SITE
incendiados-em-ataque-em-fortaleza/)
Digite o que você procura
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Quem é o novo secretário que endureceu a relação com os presos no Ceará

5/1 – Fortaleza e interior vivem mais uma noite de ataques, apesar da chegada da Força Nacional
BUSCAR
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/fortaleza-e-interior-vivem-mais-umanoite-de-ataques-apesar-da-chegada-da-forca-nacional/)
(http://tribunadoceara.uol.com.br/)



5/1 – Veja quais linhas de ônibus circulam neste sábado em Fortaleza
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/veja-quais-linhas-de-onibus-devemfuncionar-neste-sabado/)
4/1 – “Para resolver o problema das ruas precisamos resolver o dos presídios primeiro”, diz Capitão
Wagner (http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/para-resolver-o-problema-dasruas-precisamos-resolver-o-dos-presidios-primeiro-diz-capitao-wagner/)
4/1 – Ônibus passam a circular com 3 policiais em cada veículo em Fortaleza
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/onibus-passam-a-circular-com-3policiais-em-cada-veiculo-em-fortaleza/)
4/1 – 100% das vans de Fortaleza são retiradas de circulação para evitar ataques de facções
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/100-das-vans-de-fortaleza-sao-retiradasde-circulacao-para-evitar-ataques-de-faccoes/)
4/1 – Bolsonaro cutuca Camilo ao enviar Força Nacional ao Ceará: “Posição radical contra nós”
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/bolsonaro-cutuca-camilo-ao-enviarforca-nacional-ao-ceara-posicao-radical-contra-nos/)
4/1 – “Estado perdeu domínio dos presídios e dos bairros onde as facções atuam”, avalia especialista
(http://tribunadoceara.uol.com.br/videos/jornal-jangadeiro/estado-perdeu-dominio-dos-presidios-edos-bairros-onde-as-faccoes-atuam-avalia-especialista/)
4/1 – Governo adota reforço na segurança para resguardar Palácio da Abolição
(http://tribunadoceara.uol.com.br/videos/jornal-jangadeiro/governo-adota-reforco-na-seguranca-pararesguardar-palacio-da-abolicao/)
4/1 – Carros de empresas de água e energia são incendiados no Ceará
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/carros-de-empresas-de-agua-e-energia PESQUISAR NO SITE
sao-incendiados-no-ceara/)
Digite o que você procura
http://tribunadoceara.uol.com.br/videos/jornal-jangadeiro/quem-e-o-novo-secretario-que-endureceu-a-relacao-com-os-presos-no-ceara/
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Quem é o novo secretário que endureceu a relação com os presos no Ceará

4/1 – Chefe da operação da Força Nacional será um ex-comandante da elite da PM-CE, indica General
BUSCAR
Theophilo (http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/chefe-da-operacao-da-forcanacional-sera-um-ex-comandante-da-elite-da-pm-ce-indica-general-theophilo/)
(http://tribunadoceara.uol.com.br/)



4/1 – Coleta de lixo é parcialmente suspensa em Fortaleza devido à onda de ataques
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/coleta-de-lixo-e-parcialmente-suspensaem-fortaleza-devido-a-onda-de-ataques/)
4/1 – “Não recuaremos”, garante secretário de segurança após terrorismo de facções no Ceará
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/nao-recuaremos-garante-secretario-deseguranca-apos-terrorismo-de-faccoes-no-ceara/)
4/1 – Camilo amplia gabinete de crise e con rma 45 prisões de suspeitos de ataques
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/camilo-amplia-gabinete-de-crise-econ rma-45-prisoes-de-suspeitos-de-ataques/)
4/1 – Frota de ônibus de Fortaleza é reduzida a 30% nesta sexta, por segurança contra ataques
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/frota-de-onibus-de-fortaleza-e-reduzidaa-30-nesta-sexta-por-seguranca-contra-ataques/)
4/1 – Concessionária de Fortaleza tem 6 carros incendiados em onda de ataques de facções
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/concessionaria-de-fortaleza-tem-6carros-incendiados-em-onda-de-ataques-de-faccoes/)
4/1 – Viaduto de Caucaia que sofreu explosão recebe operação para evitar desabamento
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/viaduto-de-caucaia-que-sofreu-explosaorecebe-operacao-para-evitar-desabamento/)
4/1 – Força Nacional deve chegar ao Ceará até este sábado, com 300 agentes e 30 carros
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/forca-nacional-deve-chegar-ao-cearaate-este-sabado-com-300-agentes-e-30-carros/)
4/1 – Ceará atinge 3º dia de onda de terror com ataques a ônibus e prédios públicos e privados
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/ceara-atinge-3o-dia-de-onda-de-terror PESQUISAR NO SITE
com-ataques-a-onibus-e-predios-publicos-e-privados/)
Digite o que você procura
http://tribunadoceara.uol.com.br/videos/jornal-jangadeiro/quem-e-o-novo-secretario-que-endureceu-a-relacao-com-os-presos-no-ceara/
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Quem é o novo secretário que endureceu a relação com os presos no Ceará

4/1 – “Declaração do secretário sobre mudanças em presídios instigou ataques”, avalia especialista
BUSCAR
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/declaracao-do-secretario-sobremudancas-em-presidios-instigou-ataques-avalia-especialista/)
(http://tribunadoceara.uol.com.br/)



3/1 – Entenda como é a separação dos presídios por facções criminosas no Ceará
(http://tribunadoceara.uol.com.br/videos/jornal-jangadeiro/entenda-como-e-a-separacao-dospresidios-por-faccoes-criminosas-no-ceara/)
3/1 – Viaduto que corre risco de desabar após ataque criminoso passa por operação emergencial
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/viaduto-que-corre-risco-de-desabarapos-ataque-criminoso-passa-por-operacao-emergencial/)
3/1 – Casal de idosos e motorista cam feridos após ataque a ônibus
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/casal-de-idosos-e-motorista- camferidos-apos-ataque-a-onibus/)
3/1 – Camilo Santana pede apoio da Força Nacional e do Exército após ataques no Ceará
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/camilo-santana-pede-apoio-da-forcanacional-e-do-exercito-apos-ataques-no-ceara/)
3/1 – “Pensei que era um meteoro”, diz moradora após explosão em viaduto de Caucaia
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/pensei-que-era-um-meteoro-dizmoradora-apos-explosao-em-viaduto-de-caucaia/)
3/1 – Secretário opta por não comentar ataques registrados um dia após anunciar mudanças em
presídios (http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/secretario-opta-por-naocomentar-ataques-registrados-um-dia-apos-anunciar-mudancas-em-presidios/)
3/1 – Polícia prende 9 suspeitos de envolvimento na onda de ataques na Grande Fortaleza
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/policia-prende-9-suspeitos-deenvolvimento-na-onda-de-ataques-na-grande-fortaleza/)
3/1 – Cartas espalhadas em viaduto atacado ameaçam Governo por mudanças no sistema prisional
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/cartas-espalhadas-em-viaduto-atacado PESQUISAR NO SITE
ameacam-governo-por-mudancas-no-sistema-prisional/)
Digite o que você procura
http://tribunadoceara.uol.com.br/videos/jornal-jangadeiro/quem-e-o-novo-secretario-que-endureceu-a-relacao-com-os-presos-no-ceara/
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Quem é o novo secretário que endureceu a relação com os presos no Ceará

3/1 – Ônibus de Fortaleza vão circular normalmente mesmo após ataques, garante Sindiônibus
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/onibus-de-fortaleza-vao-circularBUSCAR
normalmente-mesmo-apos-ataques-garante-sindionibus/)
(http://tribunadoceara.uol.com.br/)



3/1 – General Theophilo oferece intervenção federal após ataques no Ceará: “Está na mão do
governador” (http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/general-theophilo-ofereceintervencao-federal-apos-ataques-no-ceara-esta-na-mao-do-governador/)
3/1 – Grande Fortaleza sofre onda de ataques um dia após secretário anunciar m da divisão de
facções em presídios (http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/grande-fortalezasofre-onda-de-ataques-um-dia-apos-secretario-anunciar- m-da-divisao-de-faccoes-em-presidios/)
2/1 – “Haverá matança, se juntar detentos de facções diferentes no mesmo presídio”, alerta Copen
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/havera-matanca-se-juntar-detentos-defaccoes-diferentes-no-mesmo-presidio-alerta-copen/)
2/1 – Novo secretário promete m da divisão de presídios por facções no Ceará
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/novo-secretario-promete- m-da-divisaode-presidios-por-faccoes-no-ceara/)







(http://tribunadoceara.uol.com.br/videos/jornal(http://tribunadoceara.uol.com.br/videos/jornal(http://tribunadoceara.uol.com.br/videos/jornaljangadeiro/quemjangadeiro/quemjangadeiro/quembarra pesada
(http://tribunadoceara.uol.com.br/videos/tag/barra-pesada-2/)
Ceará (http://tribunadoceara.uol.com.br/videos/tag/ceara/)
e-oe-oe-oFortaleza (http://tribunadoceara.uol.com.br/videos/tag/fortaleza/)
novonovo- novovídeo (http://tribunadoceara.uol.com.br/videos/tag/video/)
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PESQUISAR NO SITE

com- com- comDigite o que você procura
http://tribunadoceara.uol.com.br/videos/jornal-jangadeiro/quem-e-o-novo-secretario-que-endureceu-a-relacao-com-os-presos-no-ceara/
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PORTARIA N°574/2018 - O SECRETÁRIO DA JUSTIÇA E CIDADANIA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e de acordo com
o art. 9º, inciso I da Lei nº 11.966, de 17 de junho de 1992, combinado com os arts. 10, 13 e 57 do Decreto nº 22.793, de 1º de outubro de 1993, RESOLVE
ASCENDER FUNCIONALMENTE a partir de 01 de julho de 2018, através da PROGRESSÃO POR ANTIGUIDADE, os SERVIDORES lotados nesta
Secretaria, nos Serviços Especializados de Saúde - SES, relacionados no anexo único, desta Portaria. SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA, em
Fortaleza, 04 de outubro de 2018.
Maria do Perpétuo Socorro França Pinto
SECRETÁRIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA
Registre-se e publique-se
ANEXO ÚNICO - A QUE SE REFERE À PORTARIA Nº574/2018, DE 4 DE OUTUBRO DE 2018
ÓRGÃO/ENTIDADE: SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA – SEJUS
GRUPO OCUPACIONAL: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE - SES
Tipo de Ascensão: Progressão por Antiguidade
SITUAÇÃO ATUAL
CARGO / FUNÇÃO
CLASSE
Assistente Social
IV
Assistente Social
V
Enfermeiro
IV
Enfermeiro
V
Farmacêutico
IV
Fisioterapeuta
IV
Terapeuta Ocupacional
V

NOME
Maria Izabel Valente Batista
Russe Helena Botelho de Castro
Tânia Maria Oliveira Machado
Irlene Gurgel do Amaral
Rosa Maria Oliveira Filgueiras
George Washington Medeiros de Abreu
Eveline Porto Petter

SITUAÇÃO NOVA
CARGO / FUNÇÃO
CLASSE
Assistente Social
IV
Assistente Social
V
Enfermeiro
IV
Enfermeiro
V
Farmacêutico
IV
Fisioterapeuta
IV
Terapeuta Ocupacional
V

REF.
22
25
20
26
22
20
27

REF.
23
26
21
27
23
21
28

*** *** ***
PORTARIA N°575/2018 - O SECRETÁRIO DA JUSTIÇA E CIDADANIA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e de acordo com
o art. 9º, inciso II da Lei nº 11.966, de 17 de junho de 1992, combinado com os arts. 17, 19 e 57 do Decreto nº 22.793, de 1º de outubro de 1993, RESOLVE
ASCENDER FUNCIONALMENTE a partir de 01 de julho de 2018, através da PROMOÇÃO, a SERVIDORA lotada nesta Secretaria, citada no anexo
único, desta Portaria. SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA, em Fortaleza, 04 de outubro de 2018.
Maria do Perpétuo Socorro França Pinto
SECRETÁRIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA
Registre-se e publique-se.
ANEXO ÚNICO - A QUE SE REFERE À PORTARIA Nº575/2018, DE 4 DE OUTUBRO DE 2018
ÓRGÃO/ENTIDADE: SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA – SEJUS
GRUPO OCUPACIONAL: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE - SES
Tipo de Ascensão: Por promoção
SITUAÇÃO ATUAL
CARGO / FUNÇÃO
CLASSE
Fisioterapeuta
IV

NOME
Margareth Leite de Miranda Coelho

REF.
24

SITUAÇÃO NOVA
CARGO / FUNÇÃO
CLASSE
Fisioterapeuta
V

REF.
25

*** *** ***
PORTARIA Nº009/2019 - O SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no uso de suas atribuições, considerando a Lei
Nº. 16.710 de 21 de dezembro de 2018, considerando o Processo Nº. 0037899/2019; CONSIDERANDO assegurar a permanência do vínculo afetivo, familiar e social dos reeducando do Sistema Prisional Cearense visando o bom convívio prisional e a reintegração social dos custodiados; CONSIDERANDO
salvaguardar a integridade física, psíquica e moral das pessoas que frequentam os Estabelecimentos Prisionais de modo que as relações institucionais mantidas
entre servidores/funcionários, colaboradores, visitantes e os reclusos de liberdade transcorram em ordem, harmonia e respeito mútuo, RESOLVE: Art.1º.
Estabelecer os horários de visitas e os materiais permitidos para ingresso nas Unidades Prisionais do Estado do Ceará. Art. 2º. Será permitido o ingresso e
permanência de visitantes, previamente cadastrados, no horário de 08h as 13h, para visitas sociais, nos dias estabelecidos pela direção das Unidades Prisionais, respeitando as características particulares de cada uma delas, após anuência da Administração Superior da SAP. Art. 3º. A permissão para o ingresso
de materiais de limpeza, peça de vestuário, gêneros alimentícios, produtos para higiene pessoal, dentre outros, fica restrita aos itens e quantidade constantes
no ANEXO ÚNICO desta Portaria. Art. 4º. Os materiais poderão ser entregues as segundas de 8h as 15h, e de terça a sexta de 10h as 15h, devendo os
mesmos serem acondicionados em sacos e recipientes transparentes, devendo conter obrigatoriamente a identificação legível com nome, pavilhão, ala e cela
do interno. Parágrafo único. Os materiais que não estiverem em conformidade com o Anexo único, não serão entregues e a Unidade não fará a guarda dos
objetos nem se responsabilizará por material não identificado. Art.5º. Os itens descritos no Anexo Único desta portaria estão limitados por dia de visita,
considerando as exceções previstas em suas observações. Art.6º. Esta Portaria entra em vigor a partir de sua assinatura. Revogam-se as disposições em
contrário. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, em Fortaleza, 22 de janeiro de 2018.
Rafael de Jesus Beserra
SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
1. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – VISITA SOCIAL
ITEM
01
02
03
04

ANEXO ÚNICO

DESCRIÇÃO
SANDUICHE TIPO MISTO
MAÇÃ
REFRIGERANTE GUARANÁ
ÁGUA MINERAL

QUANTIDADE MÁXIMA
04(QUATRO)
01(UMA)
02(DOIS) LITROS
01(UM) LITRO

Obs.:
a) Os alimentos devem ser acondicionados em sacos transparentes.
2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – VISITA COM FILHOS
ITEM
05
06
07
08

DESCRIÇÃO
IOGURTE
ACHOCOLATADO
BISCOITO SEM RECHEIO
MAMADEIRA DE LEITE TRANSPARENTE

QUANTIDADE MÁXIMA
190 ml
190 ml
01 PACOTE EM SACO TRANSPARENTE (500G)
330 ml

3. HIGIENE PESSOAL
ITEM
09
10
11
12
13
14
15

DESCRIÇÃO
BARBEADOR DESCARTÁVEL
ESCOVA DENTAL DE CABO CURTO
CREME DENTAL EM GEL COLORIDO (COLOCAR EM SACO TRANSPARENTE)
DESODORANTE ROLON TRANSPARENTE (RETIRAR A BOLA DO ROLON)
PAPEL HIGIÊNICO COLORIDO
SABONETE LÍQUIDO (EMBALAGEM E LÍQUIDO TRANSPARENTE)
SABONETE ENXOFRE EM BARRA

QUANTIDADE MÁXIMA
01 UNIDADE COM ATÉ 02 LÂMINAS
01 UNIDADE
01 UNIDADE
01 UNIDADE
02 UNIDADES
300 ML
01 UNIDADE DE 90 G

Obs.: O barbeador descartável (ITEM 09) não é permitido no Instituto Psiquiátrico Governador Stênio Gomes.
4. VESTUÁRIO
ITEM
16
17
18

DESCRIÇÃO
BERMUDA NA COR LARANJA, SEM BOLSO, SEM ESTAMPA, SEM CORDÃO, SEM METAIS, SEM MARCA
CAMISA BRANCA EM MALHA SEM DETALHES, SEM MARCA
CUECA SEM ELÁTICO TIPO BARRA NA COR BRANCA

QUANTIDADE MÁXIMA
02 UNIDADES
02 UNIDADES
03 UNIDADES
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ITEM
19
20
21

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE MÁXIMA

SANDÁLIA BORRACHA BRANCA SEM EMENDAS (TIPO HAVAIANAS)
LENÇOL FINO BRANCO DE SOLTEIRO
TOALHA FINA BRANCA

01 PAR
01 UNIDADE
01 UNIDADE

Obs.: O lençol fino (ITEM 20) não é permitido no Hospital Geral e Sanatório Penal Professor Otávio Lobo.
5. LIMPEZA
ITEM
22
23

DESCRIÇÃO
ÁGUA SANITÁRIA
SABÃO EM PÓ

QUANTIDADE MÁXIMA
01 LITRO
01 PACT DE 500G

6. MEDICAMENTOS
ITEM
24
25
26

DESCRIÇÃO
ANALGÉSICO (PARACETAMOL/ DIPIRONA, DORFLEX, TYLAFLEX, TORSILAX
IVERMECTINA, LOÇÃO PERMITRINA (KELTRINA, PEDILETAN, NEDAX,
PERMANATI, PIO SECTO, PIOLETAL, PIOSAN) BENZODERM CETACONAZOL
VITAMINAS C (UMA CARTELA), A-Z (FRASCO COM 30 COMPRIMIDOS),
SULFATO FERROSO (UMA CARTELA), COMPLEXO B (UMA CARTELA).

QUANTIDADE MÁXIMA
01 CARTELA
01 CARTELA OU 01 FRASCO
01 CARTELA 30 COMPRIMIDOS CONFORME ESPECIFICADO

Obs.:
a) Demais medicamentos, apenas serão autorizados, mediante apresentação de receituário do médico da unidade, quando não fornecidos no estabelecimento.
b) Todo medicamento só poderá ser recebido pela equipe de saúde, podendo ser liberado de acordo com a posologia indicada.
c) Medicação Psicotrópica apenas com autorização ou receita do médico psiquiátrico.
7. MATERIAIS FEMININOS
ITEM
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

DESCRIÇÃO
ABSORVENTE (EXCETO INTERNO)
ÓLEO HIDRATANTE
BATOM
KIT DE MAQUIAGEM PEQUENO
DESCOLORANTE OU TINTA DE CABELO
SUTIÃ (COR CLARA, SEM BOJO E SEM ARO/ASPAS)
CALCINHA (COR CLARA)
ALGODÃO
BOBES DE CABELO
PRENDEDOR DE CABELO DE PLÁSTICO
BASE PARA UNHA
ESCOVA PARA CABELO
ESMALTE PARA UNHA
LIXA PARA UNHA (PAPELÃO)
REMOVEDOR DE ESMALTE (FRASCO PLÁSTICO DE 100 ML)

QUANTIDADE MÁXIMA
03 PCT
01 UNIDADE DE 360ML
01 UNIDADE
01 UNIDADE
01 UNIDADE
02 UNIDADES
02 UNIDADES
01 PCT DE 50G
02 DÚZIAS
02 UNIDADES
01 UNIDADE
01 UNIDADE
02 FRASCOS
02 UNIDADES
01 FRASCO

Obs.:
a) Os itens 26 a 40 poderão ser entregues apenas, uma vez ao mês.
b) O esmalte para unha (ITEM 38) e o removedor de esmalte (ITEM 40) devem ser controlados pela Direção da Unidade.
*** *** **
PORTARIA Nº011/2019 - O SECRETÁRIO EXECUTIVO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no uso de suas atribuições
legais e tendo em vista o que consta do Processo Viproc nº 00309472/2019, DISPÕE SOBRE O QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO
EFETIVO DE AGENTE PENITENCIÁRIO, INTEGRANTES do Grupo Ocupacional Atividades de Apoio Administrativo e Operacional – ADO, do
Quadro I do Poder Executivo, da Carreira de Segurança Penitenciária, com lotação na Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado do Ceará, ora consolidada em 3.544 cargos e previstas pelas Leis Estaduais nºs 10.505/1981, 13.192/2002, 13.733/2006, 14.958/2011, 15.483/2013, 15.655/2014, 15.698/2014
e 16.278/2017. SECRETÁRIO EXECUTIVO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, em Fortaleza, aos 22 de janeiro de 2019.
Rafael de Jesus Beserra
SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
Registre-se e publique-se.
SECRETARIA DAS CIDADES

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº006/CIDADES/2017
I - ESPÉCIE: SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 006/CIDADES/2017, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA
SECRETARIA DAS CIDADES E A EMPRESA FORTEKS ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA; II - CONTRATANTE: O Estado do Ceará,
através da SECRETARIA DAS CIDADES; III - ENDEREÇO: Avenida General Afonso Albuquerque Lima, s/n, Edifício SEPLAG – 1° Andar, Centro
Administrativo Governador Virgílio Távora - CAMBEBA, Fortaleza-CE,; IV - CONTRATADA: EMPRESA FORTEKS ENGENHARIA E SERVIÇOS
ESPECIAIS LTDA; V - ENDEREÇO: Rua Cezídio Albuquerque, nº 240, Bairro Cidade dos Funcionários – Fortaleza - Ce; VI - FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL: Processo n°. 7558973/2018 e com fundamento no artigo 42, § 5º, 57, I, §1°, I, IV e §2° ambos da Lei 8.666/93, bem como nas Políticas do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), resolvem celebrar este Termo Aditivo ao Contrato nº 006/CIDADES/2017; VII- FORO: Comarca de Fortaleza;
VIII - OBJETO: DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO: O prazo de execução dos serviços do presente contrato fica prorrogado a partir do dia
12 de dezembro de 2018, finalizando-se em 11 de abril de 2019. O prazo de vigência do presente contrato fica prorrogado a partir do dia 28 de fevereiro
de 2019, finalizando-se em 28 de junho de 2019 ; IX - VALOR GLOBAL: Permanece inalterado; X - DA VIGÊNCIA: 28 de junho de 2019; XI - DA
RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato Original, não modificadas por este Termo Aditivo; XII - DATA: 12 de dezembro
de 2018; XIII - SIGNATÁRIOS: Marcilio Catunda Ferreira Gomes, SECRETÁRIO ADJUNTO DAS CIDADES e Mielli Ximenes Ripardo, REPRESENTANTE DA FORTEKS ENGENHARIA.
Liano Levy Almir Gonçalves Vieira
ASSESSORIA JURÍDICA
Registre-se e publique-se.
*** *** ***
EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº008/CIDADES/2017
I - ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 008/CIDADES/2017, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA
SECRETARIA DAS CIDADES E A EMPRESA LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA; II - CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através
da SECRETARIA DAS CIDADES; III - ENDEREÇO: Avenida General Albuquerque Lima, Edifício SEPLAG 1º ANDAR, Centro Administrativo Governador Virgílio Távora - CAMBEBA, Fortaleza - Ceará; IV - CONTRATADA: A EMPRESA LOMACON – LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA;
V - ENDEREÇO: Rua Sargento Serpa, nº 70, Bairro Cajazeiras, Distrito de Messejana – Fortaleza/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo n°.
10043279/2018 e com fundamento no art. 57, inciso I, § 1º e § 2º , da Lei nº. 8.666/93; VII- FORO: Comarca de Fortaleza; VIII - OBJETO: DO PRAZO
DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO: O prazo de execução dos serviços do presente contrato fica prorrogado por mais 17 (dezessete) meses, a partir do
dia 24 de dezembro de 2018, para o dia 24 de maio de 2020. O prazo de vigência do presente contrato fica prorrogado por mais 24 (vinte e quatro) meses,
a partir do dia 10 de setembro de 2019, para o dia 10 de setembro de 2021 ; IX - VALOR GLOBAL: Permanece inalterada; X - DA VIGÊNCIA: 10 de
setembro de 2021; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato Original, não modificadas por este Termo Aditivo;
XII - DATA: 21 de dezembro de 2018; XIII - SIGNATÁRIOS: Marcilio Catunda Ferreira Gomes, SECRETÁRIO ADJUNTO DAS CIDADES e Léo Silva
Ribeiro, REPRESENTANTE DA EMPRESA LOMACON – LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA .
Cristiano Moraes Miranda
ASSESSORIA JURÍDICA
Registre-se e publique-se.
*** *** ***
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Onda de violência deixa bairros de Fortaleza sem coleta de lixo,
energia e transporte público
Criminosos ordenaram série de ataques no Ceará após governo adotar medidas que tornam mais rigorosa a
scalização nos presídios. Estado já teve mais de 180 ações criminosas, em 43 cidades, e Governo Federal enviou
agentes da Força Nacional.
Por Itallo Rocha, G1 CE
10/01/2019 19h07 · Atualizado há um mês

Com coleta irregular, Fortaleza tem ruas com lixo acumulado — Foto: Kilvia Muniz/ Sistema Verdes Mares

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
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Os recentes ataques no Ceará comprometem o funcionamento dos serviços públicos em alguns bairros de
Fortaleza. As consequências dos crimes são vistas nas ruas, com interrupção parcial de algumas linhas de ônibus,
energia elétrica e coleta de lixo, que em alguns bairros foi impedida por ordem de facções. A Prefeitura da capital
informou que a situação deve ser regularizada até esta sexta-feira (11).
O estado vive uma onda de ataques desde 2 de janeiro. Entre os alvos dos criminosos estão veículos de
empresas e estatais que prestam serviços, como Correios e Enel, distribuidora de energia no Ceará.

Governo do Ceará vai transferir mais 20 presos para presídios federais

A onda de violência é uma represália à ação do governo de aumentar o rigor na scalização das unidades
prisionais e acabar com a divisão de presos segundo facções que eles integram.
O governador Camilo Santana (PT) informou que chefes de facções criminosas que estavam presos no Ceará foram
transferidos a presídios federais. Santana também comunicou que 277 suspeitos foram capturados por
envolvimento nos ataques. Em uma semana, são 183 ataques em 43 cidades.

Ruas sem energia elétrica
https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2019/01/10/sequencia-de-ataques-deixa-bairros-de-fortaleza-sem-coleta-de-lixo-energia-e-transporte-public…
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Comércio funciona em Fortaleza sem energia após ataques criminosos — Foto: Leábem Monteiro/SVM
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em alguns bairros de Fortaleza, como Jardim União, Bom Jardim e a comunidade da Babilônia, os criminosos
destruíram luzes da iluminação pública e dani caram a ação de postes, deixando a população sem energia elétrica.
Com medo dos ataques, os funcionários responsáveis pela manutenção evitam fazer reparo nos locais.
A Enel informou que retoma, aos poucos, os serviços de reparo e manutenção da rede elétrica. Já nos locais onde
são identi cadas situações de risco, "há uma demora maior no atendimento, uma vez que é necessária a escolta da
Polícia Militar", informa a empresa.
No período da noite são realizados apenas atendimentos emergenciais, em locais com risco de vida para a
população.

Lixo nas ruas

https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2019/01/10/sequencia-de-ataques-deixa-bairros-de-fortaleza-sem-coleta-de-lixo-energia-e-transporte-public…
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Veículos de coleta de lixo são escoltados em áreas onde ataques são mais frequentes em Fortaleza — Foto: José Leomar/SVM

A coleta de lixo também está prejudicada nos bairros de Fortaleza onde os ataques são mais comuns.
Nesta quinta-feira (10), caminhões zeram a coleta na periferia com escolta da Guarda Municipal. Ainda assim, como
a coleta está reduzida, algumas ruas acumulam entulhos de lixo.

"A nossa rua está tomada, virou um lixão. Já ligamos pra prefeitura, prometeram
várias tirar o lixo, mas ainda nada", diz um morador de um dos bairros afetados, que
não quer se identiﬁcar, sobre o lixo na porta da casa.
Frota irregular de ônibus

Policiais em ônibus em Fortaleza — Foto: SVM

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) con rmou que a circulação de ônibus acontece "próximo da
normalidade" nesta quinta, embora as rotas de algumas linhas estejam sendo adaptadas, fato que acaba gerando
reclamação dos que dependem dos coletivos para se deslocar pela cidade.

https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2019/01/10/sequencia-de-ataques-deixa-bairros-de-fortaleza-sem-coleta-de-lixo-energia-e-transporte-public…
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A instituição explica que um plano de contingência foi colocado em prática. Ou seja, o número de ônibus nos locais
vistos como vulneráveis a incêndios deve ser menor que em locais que não registraram ocorrências.

"Já é o quarto dia seguido que a gente espera muito pelos ônibus. Ontem mesmo
[quarta-feira, 9] eu ﬁquei uma hora e meia na parada. Passam poucos ônibus e os
que passam são lotados. Estamos nessa situação há uma semana", lamenta Jéssica
Feitosa, que mora na periferia de Fortaleza e precisa do transporte público para ir ao
trabalho, no Centro.
Há também um reforço da Força Nacional nos terminais de ônibus da capital cearense, e os veículos se deslocam
com uma equipe de três policiais embarcados.

Sem entregas em algumas regiões

Ataques em Fortaleza — Foto: SVM

As entregas de correspondências e encomendas em algumas áreas de Fortaleza também são afetadas. O sindicato
dos trabalhadores de serviços de postagens recomendou que sejam evitadas as entregas onde os ataques têm sido
mais frequentes.
Pelo menos dois veículos dos Correios foram destruídos em ataques incendiários ocorridos na Grande Fortaleza.
A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos explicou que, "até que se normalize a situação", adotará o
procedimento de entrega interna em áreas onde os ataques são mais comuns. Nessa modalidade, o destinatário
deve retirar a postagem em uma unidade dos Correios.
O destinatário recebe um aviso para retirada do objeto postal no horário e endereço especí co. Os clientes que
aguardam objetos pelos Correios devem acompanhar o rastreamento pelo site dos Correios ou entrar em contato
pelo Central de Atendimento, no telefone 0800 725 0100, para obter mais informações.

https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2019/01/10/sequencia-de-ataques-deixa-bairros-de-fortaleza-sem-coleta-de-lixo-energia-e-transporte-public…
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Entenda o que está acontecendo no Ceará

·
·

O governo criou a secretaria de Administração Penitenciária e iniciou uma série de ações para combater o crime
dentro dos presídios.
O novo secretário, Mauro Albuquerque, coordenou a apreensão de celulares, drogas e armas em celas. Também
disse que não reconhecia facções e que o estado iria parar de dividir presos conforme a liação a grupos
criminosos.

·
·
·
·

Criminosos começaram a atacar ônibus e prédios públicos e privados. As ações começaram na Região
Metropolitana e se espalharam pelo interior ao longo da semana.
O governo pediu apoio da Força Nacional. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, autorizou o
envio de tropas; 406 agentes da Força Nacional reforçam a segurança no estado.
A população de Fortaleza e da Região Metropolitana sofre com interrupções frequentes no transporte público,
com a falta de coleta de lixo e com o fechamento do comércio.
Onda de violência no Ceará afastou turistas e fez a ocupação hoteleira no estado cair de 85% para 65%.

MAIS DO G1
Tragédia no Flamengo

Atleta que teve um terço do corpo queimado no incêndio do CT melhora, diz hospital
Sedação foi suspensa, e Jhonata não apresenta febre; outros 2 jovens seguem hospitalizados.
Há 25 minutos — Em Rio de Janeiro

Jovem morto em incêndio no Flamengo é sepultado em Sergipe
Outro garoto foi enterrado em SP, e mais 3 dos 10 que morreram serão sepultados hoje.
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No Ceará, 53% da população carcerária nunca foi julgada e nem
condenada: são presos provisórios
Ceará tem, atualmente, 20.848 pessoas presas, das quais 95,4% homens e 4,6% mulheres, o que representa 19.893
e 962, respectivamente.
Por G1 CE
08/08/2018 15h25 · Atualizado há 6 meses

Ministra Cármen Lúcia apresenta ao CNJ o novo Banco Nacional de Presos — Foto: CNJ/Divulgação

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
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Com mais de 9 milhões de habitantes, o Ceará tem atualmente 20.848 pessoas presas, das quais 95,4% homens e
4,6% mulheres, o que representa 19.893 e 962, respectivamente. O estado é o segundo da Região Nordeste em
número de presos, perdendo apenas para Pernambuco que conta com 27.489 pessoas privadas de liberdade.
Os números foram apresentados nesta quarta-feira (8) pela presidente do Conselho Nacional da Justiça (CNJ) e do
Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, e constam da nova versão do Banco Nacional de
Monitoramento de Presos (BNMP 2.0).
“Como podemos fazer políticas públicas sem ter conhecimento real de qual o tamanho e quem é a população
carcerária no País? Impossível. Agora nós temos números exatos. O BNMP 2.0 é um cadastro dinâmico, contínuo e
alimentado diariamente pelos juízes”, enfatizou a ministra Cármen Lúcia.
Do total de presidiários no Ceará, 11.082 são presos provisórios (53,1%), ou seja, que ainda não foram julgados e
muito menos condenados, e 9.758 condenados (46,8%).
Dentre os condenados, 5.454 encontram-se em execução de nitiva – ou seja, onde não há mais possibilidade de
recurso à condenação - e 4.304 em execução provisória, aqueles casos em que a defesa pode recorrer da decisão no
que diz respeito ao tamanho da pena, por exemplo.
Outros oito presos estão internados em instituições psiquiátricas. Além disso, o Ceará tem 13.527 mandados de
prisão pendentes de cumprimento. Destes, 1.023 se encontram foragidos e 12.504 são procurados.

Número de presos na Região Nordeste
Ceará ocupa o segundo lugar no ranking de presos entre os estados

Maranhão: 9,72 %
Paraíba: 11,2 %
Bahia: 15,18 %

Piauí: 4,29 %
Ceará: 19,38 %
Rio Grande do Norte: 5,74 %
Pernambuco: 25,55 %
Alagoas: 4,31 %
Sergipe: 4,63 %

Fonte: CNJ
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Brasil
De acordo com os dados parciais apresentados pela ministra aos conselheiros do CNJ, existem atualmente no Brasil
602.217 presos, dos quais 95% são homens e 5% são mulheres. Cerca de 40% são presos provisórios e 27%
respondem por roubo.
“O número proporcional de mulheres presas no Brasil ainda é baixo, se observamos a média mundial. No entanto,
temos observado um crescimento elevado nos últimos anos, devido à condenação de mulheres envolvidas no
https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2018/08/08/no-ceara-53-da-populacao-carceraria-nunca-foi-julgada.ghtml
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trá co”, ressaltou a ministra Cármen Lúcia.
Considerando os dados gerais, os tipos de pena mais recorrentes no Brasil são por roubo (27%), trá co de drogas
(24%), homicídio (11%), furto (8%), posse, disparo e comércio de arma de fogo ilegal (4%) e estupro (3%).

Radiogra a do Sistema Prisional Brasileiro — Foto: CNJ/Divulgação

BNMP 2.0
O BNMP 2.0 é uma ferramenta desenvolvida pelo CNJ com o objetivo de fazer o mapeamento inédito da população
carcerária brasileira, a partir de informações do Poder Judiciário. Baseado nas ações criminais a que presos
provisórios respondem e nos processos de execução penal dos presos de nitivos, inseridos pelos juízes criminais
em tempo real, o BNMP fornecerá um quadro dinâmico da realidade prisional do país.
CNJ - CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

CEARÁ

FORTALEZA
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Mortes por intervenção policial aumentam cinco vezes em 6 anos - Segurança - Diário do Nordeste
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Mortes por intervenção policial aumentam cinco
vezes em 6 anos
seguranca@verdesmares.com.br 20:00 / 03 de Fevereiro de 2019

Quando comparadas as estatísticas dos anos de 2013 e 2018, o número
aumentou 434%. Um dos casos mais emblemáticos aconteceu há seis anos,
quando dois jovens foram mortos a tiros durante um Pré-Carnaval

i c h v
As estatísticas mostram que, com o passar do tempo, as atuações de policiais
cearenses vêm resultando em mais mortes. Nos últimos seis anos, a Secretaria da
Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) contabilizou que 669 pessoas morreram
em decorrência de ações que contaram com a intervenção da Polícia. Quando
comparado os anos de 2013 a 2018, o número aumentou 434%.
Conforme dados da Pasta, em 2013, foram registradas 41 mortes por intervenção
policial. A cada novo balanço anual, o número de mortos aumenta. Em 2014, passou
para 53 casos; em 2015, chegou a 86; 2016, a 109; 2017 fechou com 161; até que em
2018 chegasse ao número de 219 ocorrências fatais.
Um dos primeiros casos ocorridos já neste ano de 2019 envolveu o filho do eletricista
Roberval Almeida de Meneses. Aos 18 anos, Ezequiel Calebe Gonçalves de Almeida,
sem antecedentes criminais, foi alvejado por disparos após não obedecer a uma
ordem de parada dada por PMs.
A cada novo balanço anual, o número de mortos em ações policiais aumenta. Foram 669 vítimas nos
últimos seis anos.
FOTO: HELENE SANTOS

A perseguição aconteceu na noite do último dia 24, no bairro Bom Jardim. Segundo a
Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), durante patrulhamento de rotina, uma
composição avistou uma moto com dois ocupantes em altíssima velocidade. Quando
os PMs se aproximaram do veículo, um dos ocupantes da moto sacou uma arma de
fogo e começou a disparar contra os policiais.

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/seguranca/mortes-por-intervencao-policial-aumentam-cinco-vezes-em-6-anos-1.2058464
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A fala de Roberval Almeida pontua outra versão acerca do caso. Inconformado com a
Você deseja receber notificações sobre os
SEGURANÇA
morte do filho caçula, o eletricista garante que o jovem de 18 anos não estava armado
conteúdos mais recentes do Diário do Nordeste?
e em nenhum momento fez ação de atirar contra os PMs.

f

"Eu acho que ele fugiu da abordagem porque era usuário de droga. Não vou mentir
NÃO QUERO
EU QUERO
dizendo que meu filho era santo, mas matar assim? Não sei por que não atiraram no
pneu", questionou Roberval. A SSPDS afirmou que, com os dois suspeitos, foi
apreendido um revólver calibre 22.
A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Defesa Social
(CGD) disse já ter determinado a instauração de investigação preliminar para a
apuração na seara administrativa referente ao caso. Já a SSPDS acrescentou que
"todas as mortes por intervenção policial resultam na instauração de inquéritos
policiais que são submetidos à apreciação do Ministério Público".
Memória
Um dos casos com intervenção de militares que mais repercutiu no Estado do Ceará
aconteceu em 2013, e até hoje é lembrado. No dia 26 de janeiro de 2013, dois jovens
foram mortos enquanto estavam em uma festa de Pré-Carnaval no Bairro Ellery.
Policiais do Ronda do Quarteirão chegaram ao local pedindo para baixar o volume
dos paredões de som e, segundo testemunhas, quando proprietários dos veículos se
recusaram, os policiais começaram a efetuar disparos.
Na data, morreram Ingrid Mayara Oliveira Lima, de 19 anos, e Igor de Andrade Lima,
16. Há dois dias, amigos e familiares das vítimas promoveram um ato em memória e
Justiça para os jovens. No fim de 2017, os ex-policiais militares Raimundo Vieira da
Costa e José Raphael Olegário França, acusados pelo duplo homicídio, foram
absolvidos em primeira instância. O Ministério Público recorreu da sentença.

PALAVRAS-CHAVES:

CRIMES E JUSTIÇA

INTERVENÇÃO
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Mais 15 presos do Ceará são transferidos para a Penitenciária
Federal de Mossoró
Vinte detentos já haviam sido transferidos para o estado potiguar na quarta-feira (9).
Por G1 RN
11/01/2019 09h27 · Atualizado há um mês

Presídio Federal de Mossoró recebeu 35 presos do Ceará nos últimos dois dias — Foto: Célio Duarte
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Mais 15 presos do Ceará são transferidos para a Penitenciária Federal de Mossoró | Rio Grande do Norte | G1

O Departamento Penitenciário Nacional (Depen) con rmou a transferência de mais 15 presos do Ceará para a
Penitenciária Federal de Mossoró, na região Oeste potiguar, durante a madrugada desta sexta-feira (11). A operação
foi nalizada por volta das 6h.
Na quarta-feira (9), outros 20 detentos já haviam sido transferidos para a unidade federal no Rio Grande do Norte. A
partir de Mossoró, os presos serão distribuídos entre as outras quatro unidades prisionais do Ministério da Justiça e
Segurança Pública.
A transferência contou com operação conjunta do Depen com a Polícia Rodoviária Federal e o governo do Ceará. A
ação também envolveu a atuação do Ministério da Justiça, do Ministério Público, da Justiça do Ceará e da Justiça
Federal de Mossoró.

Ataques
A transferência de presos ocorre durante uma crise de segurança pública no Ceará. Uma série de ataques
criminosos contra ônibus, bancos, prefeituras, comércios e prédios públicos que atinge estado completou uma
semana. Desde quarta-feira (2), o G1 contabilizou mais de 180 ataques em 41 dos 184 municípios cearenses. Para
tentar conter a onda de violência em Fortaleza e no interior, o estado recebeu o reforço de tropas da Força Nacional
e de policiais da Bahia.
MOSSORÓ
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MAIS DO G1
Tragédia do Ninho

Sobrevivente de incêndio no CT do Flamengo tem alta; outros 2 continuam internados
Há 3 minutos — Em Rio de Janeiro

Atleta que está com um terço do corpo queimado melhora, dizem médicos
Há 3 minutos

Jovem morto em incêndio no Flamengo é sepultado em Sergipe
Outro foi enterrado em SP, e mais 3 serão sepultados hoje.
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Secretaria confirma 14 mortes de presos durante rebeliões no Ceará
Assassinatos ocorreram durante conflitos entre os próprios detentos.
Dez corpos ainda precisam ser identificados por meio de exame de DNA.
Valdir AlmeidaDo G1 CE
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G1 - Secretaria confirma 14 mortes de presos durante rebeliões no Ceará - notícias em Ceará

(Atualização: posteriormente, a Sejus divulgou que o número de mortes era 14; Leia)
saiba mais
Comboio da Força Nacional de Segurança está em direção ao Ceará
Mortos em rebeliões nos presídios do Ceará podem chegar a 26, diz juiz
Mais três detentos são encontrados carbonizados em presídio no Ceará
Conforme a Sejus, os assassinatos foram decorrentes de conflitos entre os internos. Oito corpos tiveram a identificação revelada e outros 10 serão
submetidos a exames de DNA. (veja na tabela abaixo o nome dos presos já identificados)
A crise nos presídios cearenses chegou ao quarto dia consecutivo. Após diversas rebeliões registradas entre o sábado e a segunda-feira, a situação
ainda é de instabilidade nesta terça-feira (24).
Nome do presidiário
Crimes
Luan Brito da Silva, 21 anos
Latrocínio
Paulo César de Oliveira, 46 anos
Tráfico
Francisco Clenildo Felipe Costa, 40 anos
Furto
Daniel Henrique Maciel dos Santos, 26 anos Homicídio e roubo
Diego Martins da Silva, 31 anos
Roubo
Roberto Bruno Agostinho da Silva, 23 anos Homicídio
Rian Pereira Paz, 33 anos
Tráfico de drogas
Daniel de Sousa Oliveira, 22 anos
Homicídio e roubo
Greve e rebeliões
As rebeliões ocorreram durante e após a greve dos agentes penitenciários. Segundo a Secretaria da Justiça, a motivação dos conflitos foi a
suspensão das visitas nas unidades prisionais. De acordo com a Polícia Militar, os detentos quebraram cadeiras, grades, armários e queimaram
colchões em diversos presídios.
A rebelião mais recente ocorreu na noite de segunda-feira, na Unidade Prisional Agente Luciano Andrade Lima, em Caucaia, Região
Metropolitana de Fortaleza. No local foram registradas três mortes e nenhum ferido. Policiais militares e agentes penitenciários entraram na
unidade para fazer a contenção dos detentos. Segundo os agentes, o local teve grades arrancadas e parte das alas destruídas.
A Sejus comunicou que o Departamento de Arquitetura e Engenharia avalia os danos e faz encaminhamentos para os reparos necessários. Não
houve interrupção no fornecimento de água nem comida e a pasta enviou assistentes sociais para a entrada dos complexos e nos prédios para
oferecer apoio aos familiares dos presos.
Os agentes penitenciários também retornaram ao trabalho no sábado, após cerca de 12h de paralisação. A categoria aceitou a proposta de reajuste
na Gratificação por Atividades e Riscos (Gaer), que era de 60%, para 100%. O reajuste será pago de forma escalonada: 10% em fevereiro de
2017, 10% em janeiro de 2018 e 20% em novembro de 2018.

Itaitinga (Foto: Arquivo Pessoal)

Presos incendiaram colchões da CPPL, em

Reforço na segurança
Diante da situação, o Governo do Estado solicitou ao Ministério da Justiça o apoio da Força Nacional. A expectativa é que o reforço chege a
Fortaleza ainda nesta semana.
Um comboio com mais de 20 viaturas já saiu da base de treinamentos da Força, no Gama (DF), com destino à capital cearense. O grupo chega
por terra porque, de acordo com o Ministério da Justiça, os militares trabalham com apoio das viaturas.
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Não foram informados, porém, quantos agentes são deslocados ou como será o trabalho dos militares. O Governo do Estado comunicou que, por
orientação do Ministério da Justiça, não serão divulgados detalhes por questões de segurança.
A Sejus reforçou que os militares vão dar um reforço no estado, e que, portanto, não se trata de uma operação. A pasta comunicou ainda que a
Polícia Militar já está entrando nos presídios "sempre que necessário", e que não é aguardada a chegada da Força Nacional para controlar a
situação nas unidades.
Em nota, a Secretaria da Justiça também divulgou que foi realizada a transferência emergencial de internos para o Centro de Execução Penal e
Integração Social, nova unidade prisional do Complexo Itaitinga II. O local está com 95% das obras finalizadas.
Segundo a pasta, a medida teve como objetivo resguardar a integridade física desses internos, visto que eles foram ameaçados por outros
internos.

os dois sentidos da rodovia BR-116 (Foto: PRF-CE)

Protesto de familiares de detentos interditou

MP investigará rebeliões e mortes
O procurador-geral de justiça, Plácido Rios, determinou na segunda-feira que o Ministério Público Estadual realize uma investigação
independente e autônoma sobre os fatos e ações que levaram ao caos que se instalou no sistema penitenciário do estado, com rebeliões, mortes e
fugas de presos.
Plácido Rios disse que esteve reunido com o governador do Ceará, Camilo Santana, e com o Secretário da Justiça, Hélio Leitão, para tratar de
um plano de estabilização do sistema penitenciário. A primeira medida a ser adotada será a avaliação "criteriosa, porém ágil", dos pedidos de
liberdade provisória que estão aguardando análise da Justiça.
saiba mais
Governador do Ceará pede apoio da Força Nacional de Segurança
Presídios do Ceará registram rebeliões, morte de presos e fuga
Polícia confirma fuga de presos nesta segunda-feira na CPPL 1 no Ceará
Agentes penitenciários do Ceará aceitam proposta e encerram greve
MP do CE vai apurar homicídios e danos em rebeliões no presídios
Justiça declara ilegal a greve dos agentes penitenciários no Ceará

tópicos:
Caucaia,
Itaitinga
veja também

Presídios devem ser recuperados em 120 dias; 49 presos fugiram
01/06/2016
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Força Nacional chega ao Ceará para auxiliar
no combate a ataque de facções
Ataques coordenados de grupos criminosos atingiram mais de 50 pontos em
Fortaleza e cidades do interior. Polícia prendeu cerca de 50 suspeitos. Envio da Força
Nacional foi autorizada pelo ministro Sérgio Moro.
Por G1 CE
04/01/2019 20h59 · Atualizado há um mês

Foto: Thiago Gadelha/Diário do Nordeste
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Mais de cento e cinquenta agentes da Força Nacional desembarcaram na base da
Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) na madrugada deste
sábado (5). Os agentes começarão a atuar na cidade na manhã de hoje.
Uma equipe da Força Nacional já havia chegado a Fortaleza na noite desta sextafeira (4) para apoiar as forças de segurança estaduais no combate aos ataques
coordenados por facções criminosas no Ceará. Por volta das 20h30, a primeira
aeronave, Hércules, chegou trazendo aproximadamente 50 homens.
Setenta e oito integrantes da Força Nacional que estavam no Rio Grande do Norte e
30 em Sergipe se dirigiram por terra para a capital cearense às 15h de sexta-feira, de
acordo com o secretário Nacional de Segurança, general Theophilo, radicado no
Ceará. Por volta das 20h, os carros começaram a chegar ao Centro de Formação
Olímpica do Estado (CFO). Outros cerca de 200 agentes, vindos de avião,
desembarcaram na Capital cearense entre esta sexta e sábado.
O governo da Bahia anunciou na sexta que enviará 100 policiais militares de
batalhões especializados para apoiar as polícias cearenses durante o período de
crise. O governo cearense espera, ainda, por reforços das Forças Armadas
Brasileiras (FAB), da Força de Intervenção Penitenciária (FIP) e da Polícia Rodoviária
Federal (PRF). Ao todo, são aguardados para os próximos dias cerca de 2 mil agentes
de segurança suplementares auxiliando as tropas locais.
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Força Nacional de Segurança começa a chegar ao Ceará

Desde o início dos ataques, cerca de 20 ônibus foram incendiados, tiros foram
disparados contra prédios e bancos, e artefatos caseiros incendiários foram
arremessados contra delegacias. Uma bomba foi colocada na coluna de um viaduto
na BR-020, em Caucaia. O equipamento correu risco de desabar e teve obras de
reparação emergenciais concluídas na noite de sexta. Segundo o secretário da
Segurança do Ceará, André Costa, cerca de 50 suspeitos foram detidos desde
quarta-feira (2), entre adultos e adolescentes. Um casal de idosos e um motorista
�caram feridos até o momento.
O envio das tropas federais foi autorizado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, na
manhã de sexta-feira, após solicitação do governador do Ceará, Camilo Santana.

Motivo dos ataques
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Ônibus são escoltados por policiais em Fortaleza após sequência de ataques — Foto: José Leomar/Diário do Nordeste

A Secretaria de Segurança do Ceará não informou a motivação dos crimes. O
presidente do Conselho Penitenciário do Estado do Ceará, Cláudio Justa, acredita
que os atentados são represália à fala do novo secretário de Administração
Penitenciária (SAP), Luís Mauro Albuquerque, que foi nomeado para o cargo neste
ano.
O novo secretário a�rmou que "o Estado não deve reconhecer facção" em presídio e
fará �scalização rigorosa para evitar a entrada de celular nas unidades prisionais.
Luís Mauro Albuquerque ainda se posicionou contra a separação de detentos por
facção criminosa nas unidades prisionais do Estado.
No ataque ao prédio da Caixa da Pajuçara, na madrugada desta sexta, um grupo
invadiu a agência com um carro, quebrou as vidraças e em seguida incendiou o
local. Os suspeitos estavam acompanhados de um grupo que deu apoio à fuga, de
acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE).
Atualmente, os membros de facção presos no Ceará são organizados nas unidades
prisionais conforme o grupo criminoso a que pertencem. O secretário a�rmou que
pretende acabar com essa divisão.

Facções 'unidas'
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Fortaleza tem onda de ataques a ônibus desde a madrugada — Foto: Camila Lima/SVM

De acordo com uma fonte do Serviço de Inteligência da Secretaria da Segurança
ouvida pelo G1, membros de duas facções rivais �zeram um "pacto de união", com o
objetivo de "concentrar as forças contra o Estado".
A ordem dos ataques partiu de um detento da Unidade Prisional Agente Luciano
Andrade Lima (antiga CPPL I), na tarde de quarta-feira, ainda segundo a fonte do
Serviço de Inteligência. No dia seguinte, agentes penitenciários �zeram uma vistoria
"surpresa" na unidade, o que resultou em um motim dos presidiários. A revolta foi
controlada no mesmo dia e nenhum detento fugiu.

Sequência de ataques
Quarta-feira (2)

·
·

Incêndio de ônibus coletivo no Bairro Edson Queiroz, em Fortaleza
Incêndio de ônibus coletivo no Bairro Parque Santa Rosa, em Fortaleza

Quinta-feira (3)

·
·

Explosão em viaduto próximo ao Bairro Metrópole, em Caucaia
Incêndio a veículo em Caucaia, Na Rua 114 no Conjunto Planalto Caucaia
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Incêndio de seis veículos, em Horizonte
Artefato in�amável arremessado em posto de combustível no Bairro Damas, em
Fortaleza
Tiros em agência bancária no Bairro Otávio Bon�m, em Fortaleza
Danos a câmeras de videomonitoramento no Bairro Barra do Ceará, em
Fortaleza
Danos a câmeras de videomonitoramento no Bairro Bom Jardim, em Fortaleza
Ataque a fotossensor no Bairro Moura Brasil, em Fortaleza
Ataque a fotossensor no Bairro Messejana, em Fortaleza
Ataque a fotossensor, em Caucaia
Ataque a semáforo no Bairro Quintino Cunha, em Fortaleza
Ataque incendiário contra ônibus no Bairro Bonsucesso, em Fortaleza
Ataque a ônibus no Bairro Serrinha, em Fortaleza
Incêndio de ônibus coletivo no Bairro Parque Santa Rosa, em Fortaleza
Incêndio de ônibus coletivo no Bairro Barroso, em Fortaleza
Incêndio a coletivo no Bairro Mucuripe, em Fortaleza
Ataque de ônibus no Bairro Castelão, em Fortaleza
Ataque a ônibus em Fortaleza
Ataque a ônibus em Morada Nova
Van incendiada no Sítio São João, em Messejana, em Fortaleza
Ônibus queimado na Rua Santa Philomena, no Bairro Henrique Jorge, em
Fortaleza
Caminhão de lixo incendiado em Messejana, em Fortaleza; fogo atingiu também
carro particular
Ataque a concessionária no Bairro Papicu, em Fortaleza
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Sexta-feira (4)

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Explosão de carro durante incêndio de veículos no 27º Distrito Policial, em
Fortaleza
Tentativa de incêndio a veículos no 8º Distrito Policial, em Fortaleza
Agência da Caixa Econômica incendiada na Avenida Francisco Sá, em Fortaleza
Agência bancária do Bradesco metralhada na Pontes Vieira, em Fortaleza
Tentativa de incêndio a lotérica no Bairro Jardim Iracema, em Fortaleza
Prédio do Detran foi atacado, em Fortaleza
Carro com explosivos apreendido e cruzamento interditado, em Fortaleza
Posto de combustível atacado no Bairro Conjunto Palmeiras, em Fortaleza
Agência da Caixa Econômica incendiada na Pajuçara, Maracanaú
Ataque contra Palácio Municipal da Prefeitura de Maracanaú
Agência do Bradesco da cidade de Caucaia atingida por tiros
Suspeito morto em troca de tiro com policiais ao tentar destruir radar
semafórico, no Eusébio
Tentativa de incêndio a veículos do 24º Distrito Policial, em Pacatuba
Ônibus escolar incendiado, em Tianguá
Centro Cultural da cidade de Pindoretama incendiado
Ônibus incendiado no Bairro Bom Jardim, em Fortaleza
Na cidade de Canindé, criminosos puseram fogo em um caminhão e um trator
Ônibus da Prefeitura de Jaguaruana foi incendiado à 0h30 no Centro da cidade
Um ônibus e um caminhão foram incendiados em Piquet Carneiro; dois foram
presos com queimaduras
Na cidade de Morrinhos, criminosos arremessaram um coquetel molotov no
prédio do INSS
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Criminosos ateram fogo no prédio da garagem da Prefeitura de Aracoiaba
Três homens homens tentaram atacar prédios públicos em Baturité; um foi
preso com coquetéis molotov
Veículo da Cagece (Companhia de Água e Esgoto do Ceará) foi incendiado no
Bairro Conjunto Palmeiras, em Fortaleza
Um caminhão foi incendiado na Via Expressa, na esquina com Rua do
Trabalhador, em Fortaleza

MAIS DO G1
Tragédia no Flamengo

Atleta que teve um terço do corpo queimado no incêndio do CT
melhora, diz hospital
Sedação foi suspensa, e Jhonata não apresenta febre; outros 2 jovens seguem hospitalizados.
Há 30 minutos — Em Rio de Janeiro

Jovem morto em incêndio no Flamengo é sepultado em Sergipe
Outro garoto foi enterrado em SP, e mais 3 dos 10 que morreram serão sepultados hoje.
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Página 62 do Diário O cial do Estado do
Ceará (DOECE) de 29 de Julho de 2016
Publicado por Diário O cial do Estado do Ceará
há 3 anos

Gostaria de remover informações pessoais contidas neste documento que podem me
causar transtornos.



REMOVER INFORMAÇÕES PESSOAIS
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Precisa de uma
orientação jurídica?

PORTARIA Nº 301/2016 - O SECRETÁRIO EXECUTIVO DA JUSTIÇA
E CIDADANIA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas
atribuições legais
1
e tendo em vista o que consta do processo VIPROC nº 2901992/ 2016 e
ainda com fundamento no art. 2º da Lei nº 14.874, de 25 de Janeiro de
2011 e o Decreto nº 30.988, de 23 de Agosto de 2012, RESOLVE, conceder
à servidora FRANCISCA TANIA CARVALHO COUTINHO originária
deste órgão, matrícula: 000673-3-4, ocupante do cargo de Advogada,
Classe III, Referência 16, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil
Secção Ceará sob o nº 03468, lotada na Secretaria da Justiça do Estado do
Ceará, com exercício na Presidência da Associação dos Advogados
Públicos, Procuradores das Autarquias e Fundação do Estado do CearáAPAFECE, Auxílio Financeiro no custeio das anuidades vencidas,
devidas a Ordem dos Advogados do Brasil, conforme a disponibilidade
orçamentária deste órgão e referente ao período do ano de 2016,
totalizando o valor de R$600,00 (seis centos reais), ficando à servidora
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/121716232/doece-29-07-2016-pg-62
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obrigada a apresentar na Coordenadoria de Gestão de Pessoas, a prestação
de contas relativamente ao pagamento da anuidade mediante Certidão de
quitação expedida pela Ordem dos Advogados do Brasil Secção Ceará. A
SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA DO ESTADO DO CEARÁ, em
Fortaleza, 15 de julho de 2016.
Pedro Alves de Brito
SECRETÁRIO EXECUTIVO DA JUSTIÇA E CIDADANIA
*** *** ***
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
-18%

-22%

R$ 449,99

-37%

R$ 699,99

-17%

R$ 379,99

R$ 499,99

PORTARIA Nº 303/2016 - O SECRETÁRIO EXECUTIVO DA JUSTIÇA
E CIDADANIA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições que
lhe são conferidas pelo art. 44 da Lei nº 13.875 de 07 de fevereiro de 2007
e pelo art. 5º, inciso XIII, do Decreto Nº 31.419, de 26 de fevereiro de
2014, RESOLVE: Art. 1º - O inciso II do artigo 4º da Portaria nº
692/2013 da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado do Ceará,
publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará de 23 de outubro de 2013,
SÉRIE 3, ANO V, Nº 200, p. 77/79, passa a vigorar com a seguinte
redação: “II – A permissão para ingresso de materiais de limpeza, peça
Precisa depara
uma higiene pessoal, dentro
de vestuário, gêneros alimentícios, produtos
orientação jurídica?

outros, fica restrita às quantidades, gênero e natureza estabelecidos em
listagem específica fornecida oficialmente pela Coordenadoria do Sistema
1
Penal – COSIPE, conforme relação constante no ANEXO
ÚNICO.” Art. 2º

-O artigo 4º da Portaria nº 692/2013 da Secretaria da Justiça e Cidadania
do Estado do Ceará, publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará de 23
de outubro de 2013, SÉRIE 3, ANO V, Nº 200, p. 77/79, passa a vigorar
acrescido do inciso III, com o seguinte texto: “III – As visitas não estão
obrigadas a entregar os materiais listados no anexo único, uma vez que a
Secretaria da Justiça e Cidadania já fornece, habitualmente, os gêneros
alimentícios e os de necessidades básicas aos estabelecimentos prisionais.”
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando
a Portaria nº 200/2015, publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará de
14 de abril de 2015, SÉRIE 3, ANO VII, Nº 066, p. 130/131; bem como os
ANEXOS I, II, III e IV da Portaria nº 692/2013 da Secretaria da Justiça e
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Cidadania do Estado do Ceará, publicada no Diário Oficial do Estado do
Ceará de 23 de outubro de 2013, SÉRIE 3, ANO V, Nº 200, p. 77/ 79, que
serão substituídos pelo anexo único abaixo transcrito:
ANEXO ÚNICO
1.GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
REF ITENS QTD MAX
1. Abacate 01unid.
2. Banana madura 10 unid.
3. Mamão 01kg
4. Maçã 03 unid.
5. Água mineral 02 unid. de 5L
6. Biscoito tipo “água e sal” ou “maria” ou “maisena” 03 unid. de 500g
7. Bolo fatiado e sem cobertura 500 g
8. Doce pastoso em pote, em barra ou cristalizado 500 g
(embalagem transparente)
9. Leite em pó 500 g
10. Margarina (pote) 500 g
11. Pão normal ou integral em pacote (tipo hambúrguer 500 g
ou “hot dog” ou de forma)
12. Queijo, presunto, mortadela e salame fatiados e acondicionados 500 g
em embalagens transparentes.
13. Refeição sem caldo em vasilha transparente 03 L
14. Refresco em pó pequeno e adoçado (qualquer sabor) 03 unid. de 35g
15. Refrigerante (sem gelo) 01unid.de 2L
16. Cereais (ex. Sucrilhos) 250 g
17. Tempero em sachês (ex. Sazon) 1pct de 12und
18. Macarrão instantâneo 3pct

Precisa de uma
orientação jurídica?

Obs.:
a) Potes plásticos com no máximo, 30 cm de largura e1 15 cm de altura; b)
Os alimentos industrializados devem estar em embalagens originais e
lacradas; c) Não é permitido o ingresso de embalagens de metal ou vidro;
d) O visitante deve trazer sacos plásticos para inspeção e transposição dos
alimentos no momento da visita;
e) A refeição sem caldo (REF 13) não é permitida no Hospital Geral e
Sanatório Penal Professor Otávio Lobo.
2. HIGIENE PESSOAL
REF ITENS QTD MAX
19. Aparelho de barbear descartável (de 02 lâminas, transparente) 02
unid.
20. Creme dental líquido em embalagem transparente 250 ml
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/121716232/doece-29-07-2016-pg-62
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21. Desodorante pequeno (pastoso ou em creme) 60 g
22. Rolo de papel higiênico 04 unid.
23. Sabonete de cor clara (barra ou líquido em embalagem transparente)
90 g
24. Escova de dente 01unid.
25. Sabão em pó (em embalagem original e lacrada) 500 g
26. Pente plástico (sem cabo) 01und
27. Xampu (embalagem transparente com boca larga) 300 ml
28. Condicionador (embalagem transparente com boca larga) 300 ml
29. Balde (transparente e com alça de plástico) 01unid de 10L
30. Cortador de unhas (pequeno e sem serrilha) 01unid.
31. Hastes flexíveis (tipo cotonetes) 01 cx
Obs.::
a) As hastes flexíveis (ex.cotonete) (REF 30) só serão permitidas 01 (uma)
vez por mês;
b) O aparelho de barbear (REF 18) não é permitido no Instituto
Psiquiátrico Governador Stênio Gomes.
3. LIMPEZA
REF ITENS QTD MAX
32. Sabão em pó 01 de 500g
33. Desinfetante (transparente) 02 de 500ml
34. Detergente (transparente) 01 de 500ml
35. Rodo (madeira ou plástico) 01unid.
36. Vassoura (madeira ou plástico) 01unid.
37. Esponja (não pode dupla face – só a parte macia) 01unid.
Obs.:

Precisa de uma
orientação jurídica?

a) O desinfetante (REF 32) e o detergente (REF 33) não são permitidos no
Hospital Geral e Sanatório Penal Professor Otávio Lobo;
1
b) O rodo (REF 34) e a vassoura (REF 35) não são permitidos
no Hospital

Geral e Sanatório Penal Professor Otávio Lobo e no Instituto Psiquiátrico
Governador Stênio Gomes.
4. MEDICAMENTOS
REF ITENS QTD MAX
38. Adoçante (transparente) 200 ml
39. Bombinha Asmatica (Aerolin Spray e Clenil) 02 unid.
40. Cetoconazol 01 pomada
41. Diclofenaco (sódico ou potassico) 20 comp.
42. Ibuprofeno 300mg ou 600mg 20 comp.
43. Paracetamol ou dipirona 20 comp.
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/121716232/doece-29-07-2016-pg-62
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44. Soro de reidratação 05 unid.
45. Cetoprofeno 50mg 20 comp.
46. Prednisona 5mg ou 20mg 10 comp.
47. Anti hipertensivos (Captopril, propanolol,enalapril, 30 comp.
atenolol,anlodipino e losartana)
48. Miconazol Pomada 01 pom
49. Busconpam (Simples ou Composto) 01 frasco
50. Metformina 500mg 30 comp
51. Glibenclamida 5mg 30 comp
52. Albendazol e Secnidazol 03 unid.
53. Xarope (Salbutamol ou Ambroxol) 02 unid.
54. Anti-ulcerosos (omeprazol) 04 comp.
55. ASS 100mg e 500mg 30 comp.
56. Complexo vitamínico. 30 comp.
Obs.:
a) Demais medicamentos, apenas serão autorizados, mediante
apresentação de receituário do médico da unidade.
b) A equipe de saúde poderá ficar com a posse do medicamento para a
liberação de acordo com a posologia indicada.
c) Medicação Psicotrópica apenas com autorização ou receita do médico
psiquiátrico.
5. VESTUÁRIO
REF ITENS QTD MAX
57. Calça ou bermuda ou similar (de tactel, de cor laranja, 02 unid.
sem estampa, sem bolso, sem cordão e sem marca)
58. Camisa de malha (cor branca, comPrecisa
manga,
sem botão 02 unid.
de uma
, sem gola polo e sem detalhes) tipoorientação
t-shirt jurídica?

59. Chinelo (tipo “havaiana”, de cor branca, sem 01 unid.
detalhes e sem emendas)

1

60. Cueca sem elástico tipo barra, de cor clara 03 unid.
61. Lençol fino de cor clara (sem elástico) 02 unid.
62. Toalha fina de cor clara 02 unid.
Obs.:
a) O lençol fino (REF 49) não é permitido no Hospital Geral e Sanatório
Penal Professor Otávio Lobo.
-18%

-20%

R$ 279,99

-23%

R$ 179,99
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INCLUSÃO SOCIAL

Cinco empresas abrem postos de
trabalho no sistema prisional
4 DE FEVEREIRO DE 2019 - 10:57

Através dos editais de chamamento público
da Secretaria da Administração
Penitenciária (SAP), mais de 80 novas vagas
de emprego foram criadas para o sistema
prisional cearense. Em sessão realizada na
última segunda-feira (29), cinco empresas
ﬁrmaram parceria com duas unidades
prisionais, abrindo horizontes para a
inclusão social.

Na sessão, foram avaliados fatores como remuneração, oportunidades de aprendizado e
contratação dos internos, que geraram a pontuação das empresas. No Instituto Penal Feminino
Desembargadora Auri Moura Costa (IPF), as empresas aprovadas foram Mallory, Colmeia e Ypióca.
Na Unidade Prisional Professor José Sobreira de Amorim, as empresas que irão atuar são Fivel Tec
e Laminação Vale do Jaguaribe.

Além dos aprendizados proporcionados pelo novo ofício, os internos recebem salário para
colaborar com o sustento da família fora da unidade, e da remição de pena, que é de um dia a
menos na prisão para cada três dias trabalhados. Já a empresa, além de atuar diretamente na
ressocialização, recebe o benefício da isenção de impostos.

As próximas etapas são: assinatura de convênio, obras de adaptações nos espaços para alocar os
trabalhadores e, por ﬁm, o início das atividades, que está previsto para o início de março. Todas as
https://www.sap.ce.gov.br/2019/02/04/cinco-empresas-abrem-postos-de-trabalho-no-sistema-prisional/
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empresas iniciarão os trabalhos com um número mínimo de dez internos, que serão selecionados
de acordo com as aptidões e o comportamento pela Coordenadoria de Inclusão Social do Preso e
do Egresso (Cispe).

Representando a Laminação Vale do Jaguaribe, Felipe Muniz aﬁrmou que a parceria pode
colaborar com a vida dos internos durante e depois do cumprimento da pena: “Com as atividades
de manuseio de estruturas de aço e peças de veículos, por exemplo, existe a possibilidade de o
trabalhador em liberdade permanecer na empresa ou buscar oportunidades em outras áreas
como a construção civil e a mecânica, por contratação formal ou empreendendo”.

O secretário executivo da SAP, Rafael Beserra, destacou a importância da atuação das empresas
no sistema e as expectativas da pasta: “Estamos dando o primeiro passo, ofertando a
possibilidade de conhecimento para superar os estigmas e dar a oportunidade de uma nova
realidade para os internos. Esperamos que todos estejam prontos para fazer acontecer e ampliar
cada vez mais as atividades”.

VOLTAR AO TOPO

COMPARTILHAR

DESTAQUES EM INCLUSÃO SOCIAL

25 DE JANEIRO DE 2019

Capacitação: 50 internas do IPF participam de curso de doces e salgados

https://www.sap.ce.gov.br/2019/02/04/cinco-empresas-abrem-postos-de-trabalho-no-sistema-prisional/
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Ceará vai transferir chefes de facções criminosas para
presídios federais
Força Nacional atua no estado para reforçar segurança após dias de ataques
6.jan.2019 às 22h27

Marcel Rizzo
FORTALEZA

O Governo do Ceará pediu e conseguiu 60 vagas em presídios

federais para transferir chefes de facções criminosas
(https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/01/ordens-de-ataques-no-ce-vem-de-prisoes-diz-secretario-nacional-de-

que estão hoje nas penitenciárias cearenses. Um preso já deixou o
estado e outros 19 devem seguir nas próximas horas –não foi conﬁrmado
para qual presídio federal.
seguranca.shtml)

Nos últimos dias, a Secretaria de Administração Penitenciária do Ceará,
pasta criada no início do segundo mandato de Camilo Santana
(PT), intensiﬁcou as ações nos presídios onde estão membros de facções
(https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/01/com-presidios-dominados-por-faccoes-ce-tem-4a-onda-de-atentados-

em unidades na cidade de Itaitinga, na Grande Fortaleza. Foram
apreendidos mais de 400 celulares, televisões e drogas. Presos considerados
líderes das facções já haviam sido isolados dos demais detentos.
desde-2016.shtml)

O domingo (6), já com a presença da Força Nacional
(https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/01/forca-nacional-chega-ao-ce-e-estado-tem-3a-noite-seguida-de-ataquescriminosos.shtml)

de Segurança nas ruas, teve menos registros de ações criminosas

(https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/01/ataques-criminosos-recuam-no-ceara-em-primeira-noite-de-atuacao-daforca-nacional.shtml),

mas uma especíﬁca gerou transtorno com a explosão de uma
antena de rede de celular de uma operadora, em Limoeiro do Norte. Ao

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/01/ceara-vai-transferir-chefes-de-faccoes-criminosas-para-presidios-federais.shtml
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menos 12 cidades da região do Jaguaribe, ao sul do estado, ﬁcaram sem rede
o dia todo.

ATAQUES
Desde a quarta-feira (2), o Ceará tem sido alvo de ataques
(https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/01/com-presidios-dominados-por-faccoes-ce-tem-4a-onda-de-atentadosdesde-2016.shtml) .

Foram registradas mais de 90 ocorrências no estado —
em ônibus, prédios públicos e privados, carros e até a estrutura de um
viaduto, na BR-020, que liga Fortaleza a Brasília.
Na noite deste sábado (5), todos os cerca de 300 integrantes da Força
Nacional de Segurança enviados pelo governo federal ao Ceará foram para as
ruas —eles devem permanecer no estado, a princípio, por 30 dias,
prioritariamente na capital e no restante da Grande Fortaleza.
Na sexta (5), o ministro da Justiça Sergio Moro determinou providências
(https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/01/moro-autoriza-uso-da-forca-nacional-no-ceara-em-meio-a-onda-deataques-criminosos.shtml),

com a mobilização da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária
Federal e do Departamento Penitenciário Nacional. A decisão se deu após
pedidos feitos pelo governador Camilo Santana (PT). O ministro sugeriu a
formação de um gabinete de crise, com a integração de polícias federais e
estaduais.
O presidente Jair Bolsonaro (PSL) elogiou a decisão de Moro e disse que o
fato de o PT comandar o estado, mesmo sendo oposição ao governo federal,
não inﬂuenciaria a medida (https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/01/jamais-faremos-oposicao-aopovo-diz-bolsonaro-sobre-envio-de-policiais-ao-ceara.shtml).

“Jamais faremos oposição ao povo de
qualquer estado e o povo do Ceará precisa neste momento”, aﬁrmou. Moro
“foi muito rápido, hábil e eﬁcaz para atender o estado, cujo governador
reeleito tem posição radical à nossa (sic).”
HISTÓRICO
Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança, o Ceará foi, em 2017, o
terceiro estado do país com mais mortes violentas. A taxa foi de 59,1 mortos

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/01/ceara-vai-transferir-chefes-de-faccoes-criminosas-para-presidios-federais.shtml
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a cada 100 mil habitantes. À frente do estado estiveram apenas Rio Grande
do Norte (68) e Acre (63,9).
Em 2018, segundo dados divulgados pelo estado, houve queda de 10,5% na
taxa de homicídios entre janeiro e novembro de 2018, comparado com 2017.
Mesmo assim, no ano passado ocorreu a maior chacina da história do Ceará,
com 14 mortos durante uma festa na periferia de Fortaleza, em janeiro, e a
morte de seis reféns (https://webmail.grupofolha.com.br/OWA/redir.aspx?C=RrWMcWMbZIEyHAgXi2Jv9BfwpIXeWe2wIiN0CUnhfXJ2D3pCHPWCA..&URL=https%3a%2f%2fwww1.folha.uol.com.br%2fcotidiano%2f2018%2f12%
2ftentativa-de-assalto-deixa-bandidos-e-refens-mortos-no-interior-do-ceara.shtml) após

ação policial para
evitar assalto a dois bancos em Milagres, no interior, em dezembro.
SUSPEITOS PRESOS
Neste ﬁnal de semana, subiu para 110 o número de suspeitos detidos ou
apreendidos por participação nos ataques — 76 presos e 34 adolescentes
apreendidos. Na madrugada deste domingo (6), dois suspeitos, ainda não
identiﬁcados, morreram, após trocarem tiros com a Polícia Militar, no bairro
Granja Portugal, ao tentarem atacar um posto do Detran.
Neste domingo (6), seguiu a operação especial nos ônibus de Fortaleza:
apenas 108 dos mais de 1.100 veículos estiveram nas ruas, todos com três
policiais militares dentro ao longo de todo o trajeto. Ainda não está deﬁnida
como será a operação na segunda-feira (7).
Nos últimos quatro dias, ações ocorreram também em presídios do estado,
de onde, segundo investigação da polícia, teriam partido as ordens de
membros de facções (https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/08/crime-expulsa-morador-de-casa-epara os atentados. Foram apreendidos celulares,
televisões e drogas. Há possibilidade, inclusive, de revisão da divisão de
detentos por presídios com base na facção a que pertencem.
ceara-acumula-refugiados-urbanos.shtml)

Os ataques ocorrem depois de Camilo Santana ter anunciado que uma das
prioridades de seu segundo mandato será endurecer as regras em presídios,
que hoje têm unidades divididas entre facções criminosas: as três mais fortes
no estado são o PCC (Primeiro Comando da Capital) e GDE (Guardiões do
Estado), que são aliados, e o CV (Comando Vermelho).

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/01/ceara-vai-transferir-chefes-de-faccoes-criminosas-para-presidios-federais.shtml

3/5

11/02/2019

Ceará vai transferir chefes de facções criminosas para presídios federais - 06/01/2019 - Cotidiano - Folha

A investigação apura se houve um acordo entre os rivais PCC e CV para
realizar os ataques criminosos (https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/08/mortes-violentasavancam-e-batem-novo-recorde-no-pais.shtml) de maneira coordenada.
Santana criou uma secretaria exclusiva para o assunto, a de Administração
Penitenciária, e escalou para comandá-la o policial civil e ex-secretário de
Justiça do Rio Grande do Norte Luís Mauro Albuquerque e com função
também no Departamento Penitenciário Nacional (Depen).
Na terça (1º), durante a posse dos secretários no Palácio da Abolição,
Albuquerque disse que não reconhecia as facções criminosas
(https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/01/ordens-de-ataques-no-ce-vem-de-prisoes-diz-secretario-nacional-de-

e que os presídios têm que ser comandados pelo estado, não
pelos criminosos— nos últimos meses vídeos de detentos com celulares nas
unidades circularam pela internet.
seguranca.shtml)

PEDIDO DO PARÁ
Depois do Ceará (https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/01/moro-autoriza-uso-da-forca-nacional-noceara-em-meio-a-onda-de-ataques-criminosos.shtml), agora o Pará também pediu ao ministro da
Justiça, Sergio Moro, ajuda da Força Nacional para conter a violência no
estado. A solicitação, feita pelo governador Helder Barbalho (MDB), chegou à
pasta e está em análise.
"O Pará está mais violento que o Rio de Janeiro, proporcionalmente. O
pedido feito foi por seis meses de Força Nacional no estado", disse o
delegado Éder Mauro (PSD-PA), que foi ao Palácio do Planalto falar com o
presidente Bolsonaro.
Não há prazo para decisão do ministro da Justiça sobre o pedido de
Barbalho. De acordo com a assessoria da pasta, até agora, essas foram as
únicas solicitações recebidas.
ENDEREÇO DA PÁGINA
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/01/ceara-vai-transferirchefes-de-faccoes-criminosas-para-presidios-federais.shtml
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Ceará transfere mais 15 presos
para Penitenciária Federal em
Mossoró
Publicado em 11/01/2019 - 08:40 Por Aécio Amado* - Repórter da Agência Brasil  Brasília

Mais 15 presos do sistema penal do Ceará foram transferidos na madrugada
de hoje (11) para o Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.
A operação, concluída às 6h30 da manhã, contou com a participação de
agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e de equipes do Departamento
Penitenciário Nacional (Depen) e do governo do estado.

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-01/ceara-transfere-mais-15-presos-para-penitenciaria-federal-em-mossoro
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Para garantir a segurança de passageiros, ônibus circulam em Fortaleza com o apoio de militares armados
(Arquivo/José Cruz/Agência Brasil)

De acordo com o Ministério da Justiça, foram removidos até o momento 35
detentos. Na quarta-feira (9), 20 haviam sido levados para Mossoró. De lá, eles
poderão ser distribuídos para outros presídios federais localizados em outros
estados.

Novos ataques
A noite de ontem em Fortaleza foi de novos ataques. Uma bomba explodiu no
viaduto da Rua Dr. Joaquim Bento, no trecho que passa pela Avenida
Washington Soares, na região de Messejana.
Policiais militares e uma equipe do Corpo de Bombeiros estiveram no local.
Eles veri caram que havia mais um artefato explosivo e isolaram o local até a
chegada do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate).
Quase ao mesmo tempo, no viaduto localizado no Conjunto Esperança, a
polícia encontrou explosivos que não chegaram a ser detonados.
Na atualização divulgada ontem (10), a Secretaria de Segurança Pública e
Defesa Social contabiliza 287 suspeitos presos ou apreendidos em razão da
onda de ataques no estado.
Os ataques, promovidos por facções criminosas, tiveram início na semana
passada e deixaram em alerta todo o estado.
Prédios públicos, viadutos, estradas, ônibus e locais com veículos foram
incendiados ou atingidos de alguma forma por grupos criminosos.
A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará disponibilizou o
número 181, o Disque Denúncia do órgão, e um número de WhatsApp (989690182) para receber denúncias de atos criminosas ou atitudes suspeitas.

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-01/ceara-transfere-mais-15-presos-para-penitenciaria-federal-em-mossoro
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Ceará já teve 7 chacinas em 2018; Veja como andam cada uma das investigações
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cias/segurancapublica/ceararancapublica/cearaCeará já teve 7 chacinas
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em 2018; Veja como andam cada uma das

cias/segurancapublica/cearainvestigações
mo-andam-cada-uma-dasAs chacinas causaram a morte de 47 pessoas no Estado. Ao todo, 32 pessoas foram presas por participação direta ou
indireta nos massacres.
Por Tribuna do Ceará em Segurança Pública (http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/)
18 de julho de 2018 às 07:15
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vejaA chacina das Cajazeiras foi considerada a maior do Estado (Foto:

como- como- como-Agência Brasil)

violência vivenciado no Estado. De janeiro a julho, sete chacinas
foram registradas, resultando na morte de 47 pessoas. Até o
momento, 32 pessoas foram indiciadas por participação ou
comandar o crime.
De todas as ocorrências, a de maior repercussão foi a chacina de
Cajazeiras, em Fortaleza, em que 14 pessoas foram assassinadas
em uma casa de show.
Somente no último �m de semana, nove pessoas morreram em
decorrência de duas chacinas: uma no município de Palmácia (78
km de Fortaleza)

andam- andam- andam(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/ceara-registra-nova-chacina-em-area-de-di�cil-acesso-empalmacia/)
e outra
na zona rural de Quiterianópolis (a 400 km de Fortaleza).
cada- cadacadaumaumauma PESQUISAR
NO SITE
Na
mesma
semana,
o líder da facção criminosa Guardiões
do Estado
(GDE)
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/lider-da-gde-e-preso-em-carro-blindado-e-com-documentosDigite o que você procura
falsos-em-fortaleza/),
Auricélio Sousa Freitas, foi preso com documentação falsa e conduzindo um veículo blindado em
http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/ceara-ja-teve-7-chacinas-em-2018-veja-como-andam-cada-uma-das-investigacoes/
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os casos!



Chacina de Maranguape – 7 de janeiro

(http://tribunadoceara.uol.com.br/)

O crime aconteceu na comunidade de Serra Pelada (http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/quatrohomens-sao-mortos-em-chacina-em-casa-no-alto-de-serra-em-maranguape/), no município de Maranguape. Quatro corpos
foram encontrados dentro de uma residência. As vítimas foram assassinados à bala: três homens mortos na sala e em um
quarto. Segundo informações da Polícia Militar, na época, o crime pode estar relacionado por controle da região entre
facções criminosas.
No mês da ocorrência, a Polícia Civil prendeu seis pessoas por serem suspeitas de envolvimento na chacina. Cinco são
adultos, enquanto um é adolescente.
Chacina das Cajazeiras – 27 de janeiro
O maior massacre da história do Ceará: foi assim que a chacina das Cajazeiras �cou conhecida
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/chacina-das-cajazeiras-deixa-pelo-menos-14-mortos-durantefesta/). Ao todo, 14 pessoas foram mortas dentro da casa de shows, o Forró do Gago, no bairro Cajazeiras, em Fortaleza. A
matança aconteceu na madrugada do dia 27 de janeiro. De acordo com o inquérito policial, mais de 100 tiros foram
disparados no local. A matança foi planejada pela facção Guardiões do Estado (GDE) e teve como mentor Deijair de Souza
Silva, mais conhecido como o De Deus.
Segundo apuração da TV Jangadeiro/SBT, na noite do dia 26 de janeiro, a Coordenadoria Integrada de Operações de
Segurança (CIOPS) recebeu pelo menos quatro ligações (http://tribunadoceara.uol.com.br/videos/jornal-jangadeiro/estaogritando-e-atirando-inquerito-da-chacina-das-cajazeiras-mostra-apelo-da-populacao-ao-ciops/) no intervalo de cinco
minutos. Os moradores denunciavam a presença de homens armados no Conjunto Palmeiras. Os criminosos vestiam
roupas pretas e faziam gritos em referências à facção.
Saiba mais
Número de mulheres mortas no Ceará cresceu 91%
em 2018 e trá co de drogas é apontado como causa
Filho tentou impedir morte do pai e acabou
assassinado na Chacina da Palmácia
Vítimas da chacina em Palmácia foram
encontradas amarradas em local onde foram
caçar animais

(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/numerode-mulheres-mortas-no-ceara-cresceu-91-em-2018/)

(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/filho-tentouimpedir-morte-do-pai-e-acabou-assassinado-na-chacina-da-palmacia/)
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/vitimas-dachacina-em-palmacia-foram-encontradas-amarradas-em-local-onde-foramcacar-animais/)

Ao todo, 11 pessoas foram presas por participação na chacina das Cajazeiras. Desse total, dois mandantes estão detidos:
Misael de Paula Moreira, conhecido como “Maguim” (http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/suspeitode-ser-um-dos-mandantes-da-maior-chacina-do-ceara-e-preso/), e Auricélio Sousa Freitas, conhecido como “Maguim”. O
 PESQUISAR NO SITE
último é apontado como líder da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE) e foi abordado pela polícia na avenida
Digite o que você procura
http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/ceara-ja-teve-7-chacinas-em-2018-veja-como-andam-cada-uma-das-investigacoes/
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Desembargador
Moreira, (http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/lider-da-gde-e-preso-em-carro-

BUSCAR
blindado-e-com-documentos-falsos-em-fortaleza/) no bairro
Dionísio Torres. Já Misael de Paula Moreira foi detido no bairro
Parangaba quando estava conduzindo um veículo modelo Jeta, de cor preta, na rua Eduardo Perdigão.
(http://tribunadoceara.uol.com.br/)



Chacina de Itapajé – 29 de janeiro
Dois dias depois da maior chacina do Ceará, outro massacre foi registrado. Desta vez, dentro da cadeia pública do
município de Itapajé, a 118 km de Fortaleza (http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/dez-presos-saomortos-em-itapaje-para-especialista-ataque-foi-uma-resposta-a-chacina/). Um con�ito entre facções criminosas resultou na
morte de 10 detentos e deixou seis feridos. O crime aconteceu por volta das 8h. As vítimas foram assassinadas com armas
brancas e armas de fogo. Ao todo, sete internos foram indiciados pelo crime.
Chacina do Ben ca – 10 de março
Em um dos bairros mais tradicionais de Fortaleza, sete pessoas
foram assassinadas em três locais distintos do bairro.

(http://jgdprod-us.s3.amazonaws.com/wpcontent/uploads/sites/2/2018/07/benfica-chacina4.jpg)
A chacina resultou na morte de 7 pessoas (Foto:
Reprodução/WhatsApp)

(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/sete-mortos-em-nova-chacina-no-ben�ca/) Segundo a Polícia,
a sequência das mortes iniciou na rua Joaquim Magalhães, onde uma pessoa foi assassinada a tiros. Logo depois, os
criminosos seguiram pela via e, na Vila Demétrio, outros dois jovens também foram baleados.
Já na Praça da Gentilândia, principal ponto de encontro dos universitários, quatro pessoas foram atingidas. Três morreram
no local e a quarta vítima veio à óbito a caminho do hospital.
Até o momento, três pessoas foram presas por participar das execuções. Um dos suspeitos foi preso no bairro Meireles
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/policia-prende-suspeito-da-chacina-no-ben�ca-em-area-nobrede-fortaleza/). Segundo nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a equipe da DHPP chegou à
localização de um veículo Fiat Punto, identi�cado em imagens de câmeras localizadas próxima à sede da Torcida
Uniformizada do Fortaleza (TUF).
Chacina de Quixeramobim – 28 de junho
No Sertão Central do Estado, três mulheres e um homem foram assassinados em chacina no município de Quixeramobim
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/quatro-pessoas-sao-mortas-e-um-e-ferido-a-bala-durante PESQUISAR NO SITE
chacina-em-quixeramobim/). As vítimas foram mortas em um acampamento, situado no bairro Conjunto Esperança, quando
homens
um veículo e efetuaram vários disparos.
Digite chegaram
o que vocêem
procura
http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/ceara-ja-teve-7-chacinas-em-2018-veja-como-andam-cada-uma-das-investigacoes/
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Um
suspeito pelo crime foi preso durante
força-tarefa pela Polícia Civil. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa

Social (SSPDS), investigações foram aprofundadas a �m de
encontrar o local dos outros suspeitos que já foram
BUSCAR
identi�cados pela ação criminosa.


(http://tribunadoceara.uol.com.br/)

Chacina em Palmácia – 13 de julho
Cinco homens foram assassinados por disparos com armas de fogo na manhã desta última sexta-feira (13)
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/ceara-registra-nova-chacina-em-area-de-dificil-acesso-empalmacia/), no município de Palmácia, a 72 km de Fortaleza. Das cinco vítimas, quatro foram encontradas amarradas e com
perfurações à bala. A quinta tentou fugir, mas foi atingida também pelos disparos.
Segundo a SSPDS, os homens foram arrastadas por 300 metros até as margens de uma via, local em que foram torturados
e assassinados com disparos de arma de fogo. O filho de uma das vítimas tentou impedir o crime, mas também foi
assassinado.
Até o momento, quatro pessoas foram presas por participação direta ou indireta do crime. Quatro pessoas foram presas por
participar do massacre.
Chacina de Quiterianópolis – 14 de julho
Quatro pessoas da mesma família foram assassinadas na zona rural no município de Quiterianópolis
(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/morre-quarta-vitima-da-chacina-em-quiterianopolis-vitimas-saoda-mesma-familia/), no sertão central do Estado. A família estava em um curral da fazenda quando foram abordados pelos
criminosos. Uma mulher foi encaminhada com vida para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo nota da
SSPDS, os homens armados invadiram o local e arrastaram as vítimas até uma estrada onde realizaram vários disparos.
Até o momento, ninguém foi preso.







(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/ceara(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/ceara(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/cearajajajachacina (http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/tag/chacina/)
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INVESTIGAÇÃO (http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/passamos-todos-os-detalhes-informa-policia-desergipe-apos-secretario-dizer-que-nao-sabia-sobre-refens/)
 PESQUISAR NO SITE

“Passamos todos os detalhes”, informa Polícia de Sergipe, após secretário dizer que não sabia
sobre reféns (http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/passamos-todos-osDigite o que você procura
detalhes-informa-policia-de-sergipe-apos-secretario-dizer-que-nao-sabia-sobre-refens/)
http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/ceara-ja-teve-7-chacinas-em-2018-veja-como-andam-cada-uma-das-investigacoes/
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Após ataques, Ceará vai transferir
pelo menos 20 detentos para
presídios federais
Em meio a crise na segurança pública do Estado, Ministério da Justiça disponibilizará 60 vagas em
cadeias federais
Caio Faheina e Teo Cury, O Estado de S.Paulo
06 Janeiro 2019 | 21h50

FORTALEZA - Em meio a crise na segurança pública, o governo do Ceará anunciou na noite deste
domingo, 6, que irá transferir nas próximas horas pelo menos 20 detentos para presídios federais.
O número de transferências pode aumentar nos próximos dias uma vez que, de acordo com o governo
cearense, o Ministério da Justiça já confirmou que irá disponibilizar 60 vagas nas cadeias federais. Um
preso já foi transferido, mas não foi informado para qual presídio ele foi encaminhado.
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Militares da Força Nacional de Segurança realizam patrulhamento e abordagens no bairro Panamericano, na periferia de
Fortaleza Foto: WELLINGTON MACEDO

A negociação das transferências foi feita diretamente entre o governador Camilo Santana (PT) e o
ministro da Justiça, Sérgio Moro. A pasta federal já vem auxiliando o Ceará na crise de segurança
cearense com o envio de homens da Força Nacional de Segurança.
Balanço divulgado neste domingo pela assessoria de imprensa do Ministério da Justiça e Segurança
Pública indica que os ataques em Fortaleza e cidades da região metropolitana da capital cearense
diminuíram no primeiro dia de atuação da Força Nacional. De acordo com a nota da pasta, os episódios,
que chegaram a 45 na quinta-feira, 3, e a 38 no sábado, 5, caíram para 23 neste domingo.
A Força Nacional promove ações de patrulhamento ostensivo, preventivo e repressivo em terminais
rodoviários e vias de grande circulação da região desde as 19 horas de sábado. Ao todo, 330 homens e
20 viaturas atuam no Estado.
Nos últimos quatro dias, Fortaleza e cidades da região metropolitana da capital cearense foram palco
de ataques a veículos e explosão. Os ataques aconteceram um dia após o titular da recém-criada
Secretaria da Administração Penitenciária, Luís Mauro Albuquerque, ter dito que não reconhecia
facções no Estado e que não separaria mais os presos de acordo com a ligação com essas organizações.
As operações são lideradas pela Polícia Militar do Estado do Ceará, mas contam com o auxílio da Polícia
Federal, da Polícia Rodoviária Federal e do departamento Penitenciário Nacional (Depen). A Força
Nacional permanecerá no Estado por até 30 dias. O prazo, no entanto, poderá ser prorrogado.
A pasta informa, ainda, que nenhum ônibus foi incendiado na capital ou Região Metropolitana desde o
início da noite de sábado. Blitze com a inserção de mais 70 policiais militares são realizadas, até agora,
em pontos estratégicos de Fortaleza
Reforço. De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária do Ceará, cerca de 80 agentes
enviados pelos governos de outros oito Estados do Nordeste reforçarão o sistema carcerário no Estado
cearense. Alguns profissionais já chegaram, mas o número não foi confirmado pela pasta. Os agentes
fazem parte da Força Penitenciária Integrada de Intervenção (FIPI) e já foram enviados em 2016,
quando o Ceará passou por crise no sistema prisional.
https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,apos-ataques-ceara-vai-transferir-pelo-menos-20-detentos-para-presidios-federais,70002669529
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A decisão de enviar tropas da Força Nacional ao Ceará em meio a uma onda de ataques do crime
organizado foi tomada pelo ministro Sérgio Moro depois de a equipe dele concluir que as forças
estaduais não conseguiriam debelar a crise.
Na sexta-feira, o ministro afirmou que a decisão de encaminhar a Força Nacional para o Ceará foi
tomada após uma “ponderada avaliação” e que as forças de seguranças federais vão atuar de forma
integrada com as estaduais para “servir e proteger a população” cearense.
“O crime organizado não tem como vencer o poder público organizado”, disse Moro após publicar a
portaria em que autorizou o envio e permanência por 30 dias de 300 homens e 30 viaturas da Força
Nacional.

Ataque à torre de telefonia no Ceará deixa doze cidades sem sinal
Um ataque a uma torre de telefonia deixou 12 cidades cearenses sem sinal neste domingo. Um
equipamento da operadora TIM foi explodido na cidade de Limoeiro do Norte, distante cerca de 202
quilômetros de Fortaleza.
O ataque prejudicou parte da região do Baixo Jaguaribe. Com os danos, habitantes que são clientes da
operadora têm serviços de voz e dados bloqueados. De acordo com a empresa de telefonia, equipes
técnicas atuam para restabelecer o sinal, ainda sem previsão.
Os municípios afetados foram, além de Limoeiro do Norte, Alto Santo, Aracati, Iracema, Jaguaribara,
Jaguaruana, Morada Nova, Potiretama, Quixeré, Russas, São João do Jaguaribe e Tabuleiro do Norte.
O Estado entrou em contato com a Polícia Militar do Ceará para saber se suspeitos pelo ataque foram
encontrados, mas não recebeu resposta até as 23 horas deste domingo.
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Acusado pela Chacina das Cajazeiras morre sob
custódia do Estado
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Jovem de apenas 20 anos sofreu com tuberculose dentro do Sistema
Penitenciário cearense e não resistiu à doença, um ano após a matança. Ele
era apontado como homem de confiança de um líder da facção GDE

Forró do Gago foi palco da maior matança da história recente do Estado, com 14 mortos
FOTO: JOSÉ LEOMAR

i c h v
Um dos 15 denunciados pela maior matança da história recente do Ceará teve um fim
trágico. Aos 20 anos, Rennan Gabriel da Silva, o 'RG' ou 'Biel', morreu sob custódia do
Estado, no Hospital São José, em Fortaleza, na última segunda-feira (28). Ele era
apontado pela Polícia como o homem de confiança de Auricélio Sousa Freitas, o
'Celim da Babilônia', chefe da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE) nos
bairros Babilônia e Barroso II, na Capital.

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/seguranca/acusado-pela-chacina-das-cajazeiras-morre-sob-custodia-do-estado-1.2056752
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A reportagem apurou que a morte de 'RG' foi constatada às 9h35, tendo como
Você deseja receber notificações sobre os
SEGURANÇA
diagnóstico falência múltipla dos órgãos, tuberculose e insuficiência renal crônica.
conteúdos mais recentes do Diário do Nordeste?
Ele estava custodiado no Instituto Presídio Professor Olavo Oliveira II (IPPOO II), em
Itaitinga, desde 16 de julho do ano passado.
NÃO QUERO
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A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informou que Rennan foi levado ao
hospital no último dia 12 de janeiro e, antes do internamento hospitalar, já era
acompanhado diariamente pela equipe de saúde da unidade prisional. Segundo a
Pasta, quando a tuberculose foi diagnosticada, os companheiros de cela passaram por
exames e o interno foi isolado dos demais.
A morte ocorreu no dia seguinte ao "aniversário" de um ano da Chacina das
Cajazeiras. Na madrugada de 27 de janeiro de 2018, 'RG' e seus comparsas teriam
chegado atirando à Rua Madre Tereza de Calcutá e invadido o 'Forró do Gago' para
matar 14 pessoas.
Atuação
De acordo com a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), Rennan Gabriel
teria sido cedido por 'Celim' ao grupo 'Os Quebra Coco (OQC)', a 'tropa de elite' da
GDE, que foi encarregada de colocar em prática o plano criminoso no 'Forró do Gago'.
Para a investigação, o líder do 'OQC' é Misael de Paula Moreira, o 'Afeganistão', que
teria planejado e comandado diretamente a matança e também foi preso e acusado
pelo crime.
'RG' foi o primeiro preso com envolvimento confirmado na Chacina, ao ser
encontrado em sua residência, no bairro Passaré, em Fortaleza, no dia 5 de fevereiro
do ano passado, na posse de uma espingarda calibre 12 e pequena quantidade de
cocaína. Ao ser abordado por uma equipe da Polícia Militar, o suspeito tentou
engatilhar um tiro e acabou alvejado, sendo socorrido ao Instituto Doutor José Frota
(IJF), no Centro.
A arma apreendida foi periciada e corroborou para o indiciamento dele. Segundo o
MPCE, "uma vez submetida à perícia para comparação balística com os projéteis
extraídos dos corpos das vítimas e das munições arrecadadas no sítio (local) do
crime, restou atestada a sua compatibilidade com um dos estojos colhidos no local da
Chacina".
Ao ter alta médica, dez dias depois, 'RG' foi levado ao 16º DP (Dias Macêdo), da Polícia
Civil, para prestar depoimento. Ele negou participação na Chacina, mas contou
detalhes do episódio, como o uso de quatro carros e seis motocicletas e de armas do
tipo escopeta, e 'macaquinhas' (metralhadoras) calibres Ponto 40, 380 e 9mm pelos
criminosos; e quem eram os líderes da GDE ligados à carnificina.
Chefe
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