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04 Para maiores informações acesse: https://www.mpba.mp.br/noticia/49278

Trabalho do Cira resulta em recuperação projetada em R$ 560 
mi para os cofres estaduais

Mais de R$ 560,7 milhões é o montante que se espera 
devolver aos cofres estaduais em decorrência das 
operações realizadas em 2019 a partir da articulação e 
definição de estratégias desenvolvidas pelo Comitê 
Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira) da 
Bahia. Com o resultado, já são aproximadamente R$ 4,1 
bilhões em créditos tributários com previsão de 
recuperação desde 2015 a partir do trabalho do Comitê

Segundo o secretário-executivo do Cira, procurador de Justiça Geder 
Gomes, o valor representa o êxito do modelo logístico e estratégico do 
Comitê baiano, que tem se tornado referência nacional, inclusive pela 
especificidade de ser o único a contar com o Poder Judiciário como um 
dos seus integrantes. Em julho deste ano, integrantes do Cira da 
Paraíba realizaram uma visita institucional para entender como funciona 
o trabalho do Comitê na Bahia e o MP maranhense implantou o seu 
comitê com base na experiência baiana após o procurador-geral de 
Justiça do Maranhão Luiz Gonzaga Martins Coelho visitar e conhecer o 
Cira da Bahia.  [...]

Durante todo o ano, seis operações foram deflagradas ou 
desdobradas pelo “braço” operacional do Comitê, sob a 
condução do Grupo de Atuação Especial de Combate à 
Sonegação Fiscal e aos Crimes contra a Ordem Tributária 
e Econômica (Gaesf) em parceria com as Promotorias de 
Justiça Especializadas e com órgãos das Secretarias 
estaduais da Fazenda (Sefaz) e da Segurança Pública 
(SSP). Também foram presos seis empresários, oferecidas 
30 denúncias e cumpridos 38 mandados de busca e 
apreensão contra integrantes de esquemas fraudulentos. 
As operações foram: 'Aleteia', Avati', 'Beton' , 'Enyo', 'Pé de 
Coelho' e 'Sem Fronteira'. 



'Educação é o maior instrumento de libertação', diz professora do 
Complexo Penitenciário da Mata Escura

Com benefício de progressão de pena, estudo é uma das principais formas de ressocialização do conjunto penal da capital. G1 conta história 
de detentos estudantes e traça perfil educacional dos internos na Bahia.

O estudo é um dos meios de ressocialização no conjunto penal da capital. Além dos diplomas de formação 
dos ensinos Fundamental (I e II) e Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), estudar 
concede aos internos o benefício da progressão de pena: a cada três dias estudados (12h), os detentos têm 
um dia de diminuição da prisão. […]

"O objetivo da educação é a inclusão, dar novas perspectivas. Porque 
quem está aqui hoje, apenas está. Ele não é preso, porque a mente 
humana não está dada a prisões, ele está sob a guarda do estado. Um 
dia as portas vão se abrir e elas se abrem através da educação, através 
do cidadão ocupar o seu espaço dentro da sociedade. Tem pessoas que 
entram aqui e não têm noção de que elas podem ser outras coisas, 
apesar de todas as dificuldades".

"A educação é o contato que eles [detentos] têm com a liberdade. A educação pode salvar. Através dos livros, 
de uma nova forma de ver o mundo". A frase é da professora Conceição Nascimento, que está entre os 55 
educadores do Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador.

Para saber mais, acesse: https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/01/07/educacao-e-o-maior-
instrumento-de-libertacao-diz-professora-do-complexo-penitenciario-da-mata-escura.ghtml
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'Educação é o maior instrumento de libertação', diz professora do 
Complexo Penitenciário da Mata Escura

Com benefício de progressão de pena, estudo é uma das principais formas de ressocialização do conjunto penal da capital. G1 conta história 
de detentos estudantes e traça perfil educacional dos internos na Bahia.

[…] Em toda a Bahia, a maior parte da população carcerária é 
formada por pessoas com o Ensino Fundamental incompleto: 
8.081 – um percentual de 53% em relação ao total de detentos.

Em contrapartida, a minoria é formada por pessoas com 
Ensino Técnico completo (2 pessoas) e escolaridade acima do 
Ensino Superior (3 pessoas) – ambos os números 
representando um percentual mínimo de 0,01%.

O segundo maior índice é formado por internos com o Ensino 
Médio incompleto: 1.609 (10,56%). Os analfabetos 
representam 5,18% dos detentos: 789. Já os formados no 
Ensino Superior são 59 e representam 0,38% da população 
carcerária. […]

Para saber mais, acesse: https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/01/07/educacao-e-o-
maior-instrumento-de-libertacao-diz-professora-do-complexo-penitenciario-da-mata-
escura.ghtml
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MEC e Justiça liberam R$ 10 mi para pesquisas em segurança pública

A iniciativa deve beneficiar pesquisadores que desenvolvam estudos de mestrado, doutorado e pós-
doutorado sobre segurança pública

Os ministérios da Justiça e Segurança 
Pública e da Educação lançaram no dia 
08 de janeiro, em Brasília, o Programa 
Nacional de Cooperação Acadêmica em 
Segurança Pública e Ciências Forenses 
(Procad).

Com investimento de R$ 10,1 milhões, a 
iniciativa deve beneficiar pesquisadores 
que desenvolvam estudos de mestrado, 
doutorado e pós-doutorado com vista à 
melhoria das ações em segurança 
pública.

Do montante total previsto, R$ 6 milhões 
virão do caixa da Secretaria Nacional de 
Segurança Pública (Senasp), ao longo 
de quatro anos; R$ 2,1 milhões da 
Polícia Federal (PF) e R$ 2 milhões da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes).

[…]

“Esse programa está inserido na 
mudança do modelo de avaliação que a 
Capes vem empreendendo, buscando 
maior impacto social [com o 
financiamento] a temas que beneficiem 
diretamente a sociedade e possibilitem 
maior interação das universidades com a 
sociedade”, disse o presidente da 
Capes, Anderson Correia.

Para mais informações, acesse: https://exame.abril.com.br/brasil/mec-e-justica-liberam-r-10-mi-para-pesquisas-em-seguranca-publica/
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Após lei de abuso de autoridade entrar em vigor, polícias param de 
divulgar nomes e fotos de presos na Bahia

  

Disponível em: https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/01/10/apos-lei-de-abuso-de-
autoridade-entrar-em-vigor-policias-param-de-divulgar-nomes-e-fotos-de-presos-na-
bahia.ghtml

Determinação passou a valer no dia 3 de janeiro. Em casos de descumprimento, o texto prevê que o policial seja responsabilizado e 
condenado a pena de até quatro anos de prisão.

As Polícias Civil e Militar da Bahia estão orientadas a não mais 
divulgar os nomes e as fotos de presos no estado, para não serem 
enquadradas na lei de abuso de autoridade.

Em vigor desde 3 de janeiro deste ano, a lei de abuso de autoridade 
cobre todo o país e definiu punições para condutas consideradas 
excessivas durante investigações e processos judiciais. […]

A lei foi aprovada pelo Congresso Nacional em agosto de 2018 e 
sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em 
setembro. O texto define cerca de 30 situações que configuram o 
abuso, além das punições correspondentes.

Além da Bahia, ao menos outros 4 estado, além do Distrito Federal, 
confirmaram que estão cumprindo a lei. São elas: São Paulo, Espírito 
Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul



Projeto cria Política Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares na 
Segurança Pública

A universalização e a melhoria da 
oferta dos serviços prestados pelos 
corpos de bombeiros militares são os 
objetivos do PL 2.507/2019, em 
análise pela Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ). 
O projeto cria a Política Nacional dos 
Corpos de Bombeiros Militares na 
Segurança Pública.

O texto é resultado do desarquivamento do PLS 194/2014, 
que chegou a ser aprovado pela Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) e foi arquivado ao final da legislatura, em 
2018. O projeto, do senador Acir Gurgacz (PDT-RO), havia 
sido apresentado com o apoio do Conselho Nacional dos 
Corpos de Bombeiros Militares do Brasil.

A existência de legislação nacional que permita uma 
integração de todos os entes da Federação, cada qual em seu 
âmbito de competências, voltada para o desenvolvimento dos 
serviços a cargo dos Corpos de Bombeiros Militares, permitirá 
uma série de estratégias, programas e ações que beneficiarão 
toda a sociedade brasileira”, afirmou o autor ao apresentar o 
PL.

O projeto estabelece as diretrizes da política nacional. Entre 
elas, estão a promoção da integração dos entes federativos, 
a priorização das ações de prevenção e educação, a 
modernização dos corpos de bombeiros militares, a criação 
de grupos de pronta resposta e a normatização da 
segurança contra incêndio e pânico. [...]

Disponível em: 
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/01/17/projet
o-cria-politica-nacional-dos-corpos-de-bombeiros-militares-na-
seguranca-publica
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  CCJ analisa criação de Força Nacional de Segurança Pública permanente

A Força Nacional de Segurança Pública pode virar 
um órgão permanente, com estrutura própria. É o 
que prevê a Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 19/2019, em análise na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ). A iniciativa é da 
senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA). O 
relator, senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), 
defende a PEC. Mas, a pedido do senador Major 
Olímpio (PSL-SP), a CCJ realizará uma audiência 
pública antes de votar a proposta. 

Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2020/01/ccj-analisa-criacao-de-forca-nacional-de-seguranca-publica-permanente10



Magistrado do TJBA Recebe Homenagem da Secretaria de Segurança Pública pelo 
Trabalho Desenvolvido em Prisões De Foragidos

11

O Juiz Antônio Faiçal, Coordenador do Grupo de 
Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário da Bahia 
(GMF / TJBA) de 2016 a 2019, recebeu, na manhã da sexta-
feira (31), uma homenagem da Secretaria de Segurança 
Pública do Estado (SSP), pelo trabalho desenvolvido em apoio 
ao sistema de Reconhecimento Facial. Com o programa, 124 
foragidos da Justiça já foram presos.

O papel do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), na parceria 
com a SSP, é alimentar o Banco Nacional de Monitoramento de 
Prisões (BNMP2), por meio dos servidores e magistrados das 
Varas de Execução Penal do Estado. Após essa etapa, o GMF 
do TJBA fornece, periodicamente, à SSP, a lista geral dos 
procurados inseridos no BNMP2 para que a polícia alimente o 
sistema de reconhecimento facial. [...]

Para mais informações acesse 
http://www5.tjba.jus.br/portal/magistrado-do-tjba-recebe-homenagem-da-secretaria-d
e-seguranca-publica-pelo-trabalho-desenvolvido-em-prisoes-de-foragidos/
Adaptado 

http://www5.tjba.jus.br/portal/magistrado-do-tjba-recebe-homenagem-da-secretaria-de-seguranca-publica-pelo-trabalho-desenvolvido-em-prisoes-de-foragidos/
http://www5.tjba.jus.br/portal/magistrado-do-tjba-recebe-homenagem-da-secretaria-de-seguranca-publica-pelo-trabalho-desenvolvido-em-prisoes-de-foragidos/
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Combate à sonegação fiscal no oeste baiano será fortalecido 
com inauguração de CIRA em Barreiras

Para maiores informações acesse: https://www.mpba.mp.br/noticia/49591

O combate à sonegação fiscal e aos crimes tributários no oeste 
baiano será reforçado a partir do dia 30 de janeiro, com a 
implantação em Barreiras do escritório regional do Comitê 
Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA). A unidade foi 
inaugurada pela procuradora-geral de Justiça Ediene Lousado; pelo 
secretário estadual da Fazenda, Manuel Vitório, que preside o Cira; 
pelo secretário-geral do Comitê, o procurador de Justiça Geder 
Gomes; e pelos promotores de Justiça Alex Neves e Hugo 
Casciano de Sant’Anna. Sediada na Rua Guadalajara, 561, 1º 
andar, o escritório será coordenado pela Promotoria de Justiça 
Especializada em Combate à Sonegação Fiscal em Barreiras, que é 
vinculada ao Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação 
Fiscal e Crimes contra a Ordem Tributária (Gaesf) do MP.



MJSP aprova regimento interno do Conselho Nacional de Segurança 
Pública e Defesa Social

O órgão tem por finalidade formular e propor diretrizes para as políticas públicas voltadas à segurança pública

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, aprovou o 
Regimento Interno do Conselho Nacional de Segurança Pública e 
Defesa Social (CNSP). A portaria nº 40 foi publicada, em 30 de 
janeiro, no Diário Oficial da União (DOU).

O Conselho tem como atribuição formular e propor diretrizes para as 
políticas públicas voltadas à promoção da segurança pública, 
prevenção e repressão à violência e à criminalidade. Especialmente, 
medidas para análise e enfrentamento dos riscos à harmonia da 
convivência social, com destaque às situações de emergência e aos 
crimes interestaduais e transnacionais.

Compete ao CNSP atuar, de forma consultiva, sugestiva e de 
acompanhamento social das atividades de segurança pública e 
defesa social. Além de, acompanhar as ações do Plano Nacional de 
Segurança Pública e Defesa Social e, quando necessário, fazer 
recomendações aos objetivos e às ações estratégicas estabelecidas. 
[...]

Mais informações, acesse: 
https://www.novo.justica.gov.br/mjsp-aprova-regimento-i
nterno-do-conselho-nacional-de-seguranca-publica-e-de
fesa-social
Adaptado13

https://www.novo.justica.gov.br/mjsp-aprova-regimento-interno-do-conselho-nacional-de-seguranca-publica-e-defesa-social
https://www.novo.justica.gov.br/mjsp-aprova-regimento-interno-do-conselho-nacional-de-seguranca-publica-e-defesa-social
https://www.novo.justica.gov.br/mjsp-aprova-regimento-interno-do-conselho-nacional-de-seguranca-publica-e-defesa-social
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MP participa de reunião com SSP para discutir estratégias de atuação nos 
dias de folia

Disponível em: 
http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/2117534-
mp-participa-de-reuniao-com-ssp-para-discutir-estrategia
s-de-atuacao-nos-dias-de-folia
 Adaptado

Uma reunião entre o Ministério Público Estadual (MP-BA) e a 
Secretaria de Segurança Pública (SSP), que aconteceu quinta-
feira, 30, no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar da 
Bahia, discutiu ações da Polícia Militar (PM) durante o 
Carnaval de Salvador. De acordo com informações do MP, um 
planejamento da corporação foi apresentado e estratégias de 
atuação nos dias de folia foram discutidos. 

“O encontro possibilitou uma troca de informações entre 
diversas instituições para garantir um Carnaval de paz, de 
inclusão e de fortalecimento de laços interinstitucionais para a 
rápida resolução de eventuais dificuldades que possam surgir 
durante os dias de festa”, destacou a promotora de Justiça 
Márcia Teixeira.

A instalação dos portais de segurança, reinvidicação antiga do 
MP, foi um dos assuntos debatidos. Além disso, o controle do 
espaço aéreo, com o uso de drones, e a política de 
proximidade da PM com as demais instituições que organizam 
e monitoram o Carnaval. 

http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/2117534-mp-participa-de-reuniao-com-ssp-para-discutir-estrategias-de-atuacao-nos-dias-de-folia
http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/2117534-mp-participa-de-reuniao-com-ssp-para-discutir-estrategias-de-atuacao-nos-dias-de-folia
http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/2117534-mp-participa-de-reuniao-com-ssp-para-discutir-estrategias-de-atuacao-nos-dias-de-folia
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A cada dois dias, um foragido é preso pelo Reconhecimento FacialA cada dois dias, um foragido é preso pelo Reconhecimento Facial

Em janeiro de 2020, a cada dois dias, o sistema de Reconhecimento 

Facial da Secretaria da Segurança Pública conseguiu alcançar 

suspeitos de crimes que possuíam mandados de prisões em aberto. 

Nos primeiros 31 dias do ano foram presos 15 pessoas envolvidas com 

roubo, tráfico de drogas, homicídio, entre outros delitos. 

Na noite do dia 31 de janeiro, a ferramenta entrou em ação novamente, 

informando sobre a semelhança de um homem, que passava pelos 

bairros de Sussuarana e Mata Escura, com um foragido por roubo. 

Militares mais próximos do faro realizaram a abordagem e solicitaram 

documentos. Após essa primeira confirmação, o suspeito foi 

encaminhado até a Central de Flagrantes onde foi promovida a 

identificação humana. 

Ele possuía mandado de prisão temporária expedido pela 8ª Vara 

Criminal de Salvador por roubos. Desde implantada, em dezembro de 

2018, o sistema da SSP retirou das ruas 125 pessoas envolvidas em 

atividades ilícitas.

Para maiores informações acesse: 
http://www.ssp.ba.gov.br/galeria/5930/19508/Sistema-
de-Reconhecimento-Facial-ajuda-a-capturar-o-121o-
foragido.html



 

  

A festa de Iemanjá, no bairro do Rio Vermelho, terminou na 
madrugada desta segunda-feira (3) sem registro de crime 
grave contra a vida (homicídio, latrocínio e lesão dolosa 
seguida de morte). Policiais militares e civis, além de 
bombeiros, atuaram desde a noite de sábado, quando 
devotos da Rainha do Mar começaram a se concentrar na 
região com oferendas.

Durante a celebração, a polícia contabilizou sete furtos 
qualificados, número 76% menor que no ano passado 
quando aconteceram 30. Na modalidade furto simples foram 
registrados 102 casos, o que representa redução de 22% 
para a comemoração em 2019, quando 132 vítimas tiveram 
seus bens subtraídos. Já os roubos se mantiveram estáveis 
com um caso a mais, somando 15 este ano, contra 14 em 
2019. [...]

Festa de Iemanjá termina sem crime grave contra a vidaFesta de Iemanjá termina sem crime grave contra a vida

16 Para saber mais: http://www.ssp.ba.gov.br/2020/02/7161/Festa-de-Iemanja-termina-sem-crime-grave-contra-a-vida.html

“Com certeza tivemos ontem a maior concentração de público dos últimos quatro anos. As equipes se 
empenharam e conseguiram transmitir a sensação de segurança para que a festa transcorresse da 
melhor forma possível”, disse a comandante da 12ª CIPM (Rio Vermelho), major Maria Cleydi Milanezi.



Exposegurança apresentará equipamentos empregados no Carnaval

17

Viaturas, equipamentos, fardamentos e aparatos 
tecnológicos que serão empregados pela pela Secretaria da 
Segurança Pública (SSP), no Carnaval 2020, serão 
apresentados para a população durante a 6ª edição da 
Exposegurança, que acontece de 06 a 08 de fevereiro, das 
9 às 22 horas, no Shopping da Bahia. Em diferentes 
espaços do centro comercial, a população poderá tirar 
dúvidas com profissionais das polícias Civil, Militar e 
Técnica, além do Corpo de Bombeiros, pegar em alguns 
equipamentos e tirar fotos.

No segundo piso, um espaço destinado a palestras permitirá 
que os clientes do shopping saibam como agir durante 
crises domésticas (engasgamento de bebes, acidentes ou 
quedas). No mesmo andar, uma cena de local de crime terá 
de ser explorada pelos visitantes. Quem entrar conhecerá a 
rotina dos peritos baianos e vai se sentir como um C.S.I.

Na área externa, no dia 08 de fevereiro, das 9h 
às 16h, a criançada poderá vivenciar o dia a dia 
dos bombeiros militares e conhecer os 
caminhões Auto Bomba Tanque, utilizados para 
controle de incêndios. Conhecerão também os 
veículos Antibomba usados pelo Batalhão de 
Operações Policiais Especiais (Bope), unidades 
móveis de perícia técnica e o ônibus da Polícia 
Civil que funciona como delegacia itinerante em 
grandes eventos. […] 
 

Para maiores informações acesse: 
http://www.ssp.ba.gov.br/2020/02/7158/Exposeguranca-apresentara-
equipamentos-empregados-no-Carnaval-.html



Popularmente conhecidas por ser a capital do cacau e 

por ambientar os romances do escritor Jorge Amado, os 

municípios de Itabuna e Ilhéus apresentaram reduções 

de 14 e 3,7%, respectivamente, nos números de Crimes 

Violentos Letais Intencionais (CVLIs) – homicídios, 

latrocínios e lesões corporais seguidas de morte – no ano 

de 2019, em comparação com ano anterior. Esses 

resultados positivos foram registrados a partir das ações 

das Polícias Militar e Civil que atuam na região conhecida 

como 'Costa do Cacau'.

Segundo o coordenador do Centro de Planejamento 

Operacional (CPO) do Comando de Policiamento da 

Região (CPR) Sul, tenente-coronel Rivas Queiroz de 

Souza Júnior, as ações em cima do monitoramento das 

organizações criminosas é um ponto fundamental para a 

redução desses índices na região.

Ilhéus e Itabuna apresentam redução nos crimes contra a vida

18
Para maiores informações, acesse: 
http://www.ssp.ba.gov.br/2020/02/7160/Ilheus-e-Itabuna-apresentam-reducao-
nos-crimes-contra-a-vida.html

“Temos feito um trabalho ostensivo visando a quebra 

dessas quadrilhas. As equipes do 15º Batalhão da 

Polícia Militar (BPM/Itabuna), do 2º BPM (Ilhéus), das 

68ª, 69ª e 70ª Companhias Independentes da Polícia 

Militar (CIPMs) e da Cipe Cacaueira têm um grande 

apoio da população com informações”, contou o oficial, 

lembrando que operações conjuntas com a Polícia Civil 

também foram importantes.

[...]



CNJ PROMOVE CAPACITAÇÃO PARA INCENTIVAR A LEITURA NO 
SISTEMA PRISIONAL

Com objetivo de aprimorar e qualificar os profissionais que 
atuam em projetos de leitura no sistema carcerário, o 
Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema 
Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas 
Socioeducativas (DMF), órgão que integra o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), promoveu, entre os dias 5 e 7 de 
fevereiro, a 1ª Jornada da Leitura no Cárcere. As inscrições 
foram feitas no site do (CNJ).

A capacitação aconteceu das 14h30 às 17h30, de forma 
gratuita e 100 % online, com transmissão pelo canal do CNJ no 
Youtube. A partir das exposições e reflexões sobre práticas 
bem-sucedidas, com o intuito de expandir as ações que 
permitem a remição das penas por livros lidos, o curso busca 
identificar, refletir, visibilizar e disseminar as boas práticas 
sociais de leitura existentes no sistema carcerário brasileiro.

Busca, também, desenvolver e atualizar a formação de educadores e monitores que atuam no sistema prisional, além de 
formar pessoal e voluntários para apoiar a ampliação da rede de projetos de leitura na prisão. A programação da jornada 
da Leitura do Cárcere terá também uma mostra de algumas das principais práticas de promoção da leitura do sistema 
prisional brasileiro.

19 Disponível em http://www5.tjba.jus.br/portal/cnj-promove-capacitacao-para-incentivar-a-leitura-no-sistema-prisional/ . Adaptado 

http://www5.tjba.jus.br/portal/cnj-promove-capacitacao-para-incentivar-a-leitura-no-sistema-prisional/


CISP de Senhor do Bonfim realiza primeira reunião do ano

Demandas relacionadas à segurança pública no município de Senhor do Bonfim 
foram debatidas no dia 5, em uma reunião do Comitê Interinstitucional em 
Segurança Pública (CISP) da cidade. Entre elas, destacam-se a doação de um 
terreno para a construção de uma casa de custódia na região e o projeto de 
reforma curricular das escolas municipais. Composto por membros do Ministério 
Público estadual e de outros órgãos que lidam com o tema, o Cisp Senhor do 
Bonfim é coordenado pela promotora de Justiça Aline Curvêlo. Também 
participaram da reunião membros da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Estadual, 
do Conselho Municipal de Educação, do Conselho Comunitário de Segurança 
Pública e representantes dos Poderes Executivo e Legislativo municipais

Ao final do encontro, ficou decidido que a Secretaria Municipal de Educação será oficiada para encaminhar o projeto de 
reforma curricular à Câmara de Educação da cidade. Além disso, a documentação dos dois terrenos para a construção da 
casa de custódia deverá ser encaminhada à coordenação do Cisp para envio aos engenheiros responsáveis. Na ocasião, 
o Comitê ainda tratou sobre o atendimento do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) em delegacias; a 
aquisição de câmeras para o sistema de videomonitoramento da cidade e a efetiva implementação da Vara da Infância e 
Juventude na cidade. A próxima reunião do Cisp Senhor do Bonfim acontecerá em março.

20 Disponível em: https://www.mpba.mp.br/noticia/49722



MP baiano participa de operação conjunta em quatro estados para prender 
quadrilha de estelionatários

Uma operação de enfrentamento aos crimes de organização 
criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro foi deflagrada na 
manhã de hoje, dia 10, nos municípios de Salvador, Lauro de  
Freitas, Rio de Janeiro, Águas Claras no Distrito Federal e 
Uberlândia em Minas Gerais. A operação "Palhares' foi 
deflagrada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), 
por meio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime 
Organizado (Gaeco), com o apoio dos Gaecos da Bahia, 
Minas Gerais e Distrito Federal, e das Polícias Civis dos 
Estados do Rio de Janeiro e Bahia. Em Salvador e Lauro de 
Freitas estão sendo cumpridos três mandados de prisão e seis 
mandados de busca e apreensão. Já foram apreendidos 
diversos dispositivos informáticos como computadores, 
tablets, aparelhos celulares, dentre outros, além de 
documentos e objetos relacionados aos crimes apurados. 

Colaboraram com a operação promotores de 
Justiça e agentes policiais do Gaeco, além de 
promotores de Justiça que atuam no interior 
do Estado. Também participaram da ação a 
Polícia Civil do Estado da Bahia, por meio do 
Departamento de Repressão e Combate ao 
Crime Organizado (Draco), Departamento de 
Polícia Metropolitana (Depom), Departamento 
de Polícia do Interior (Depin) e Comando de 
Operações Especiais (COE).
[...] 

Disponível em: https://www.mpba.mp.br/noticia/49770. Adaptado 21
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Brasil tem 338 encarcerados a cada 100 mil habitantes; taxa coloca país na 26ª 
posição do mundo

O ranking, que considera 222 países e territórios, também mostra que país fica na 100ª colocação se for levado em conta o 
percentual de presos provisórios (sem julgamento) dentro do sistema prisional.

Apesar de ter conseguido diminuir 
a superlotação e o percentual de 
presos sem julgamento nas 
cadeias, o Brasil continua sendo 
um dos países que mais prendem 
no mundo. […] Considerando o 
número absoluto de presos, o 
Brasil ocupa a 3ª posição, atrás 
apenas de China e Estados 
Unidos.

Os dados de pessoas 
encarceradas foram coletados 
pelo G1 dentro do Monitor da 
Violência, uma parceria com o 
Núcleo de Estudos da 
Violência da USP e o Fórum 
Brasileiro de Segurança 
Pública, e são os mais 
atualizados possíveis.
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Para maiores informações acesse:https://g1.globo.com/
monitor-da-violencia/noticia/2020/02/19/brasil-tem-338-
encarcerados-a-cada-100-mil-habitantes-taxa-coloca-
pais-na-26a-posicao-do-mundo.ghtml
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