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Presídio feminino é citado em
reunião com governador Sartori

Juízes defendem criação de programa que otimize a gestão das penitenciárias no Estado

 » Porto Alegre 

A necessidade de um programa esta-
dual que trate do sistema penitenciário 
foi tema de uma reunião entre represen-
tantes da Associação dos Juízes do Rio 
Grande do Sul (Ajuris); com o secretário 
da Segurança Pública, Cezar Schirmer; 
e com o governador José Ivo Sartori, na 
manhã de ontem. O presidente da Ajuris, 
Gilberto Schäfer, apresentou a proposta 
do Fórum da Questão Penitenciária, que 
prevê a criação de um programa seme-
lhante ao plano estadual de atendimento 
do sistema socioeducativo, que considere 
o perfil do preso e metas para aumentar 
as chances de ressocialização.

O objetivo é que o governo comande 
o programa, já que é responsável pela 
gestão prisional, mas que a iniciativa 
envolva todos os órgãos que atuam na 
execução penal, além de secretarias de 
governo, como Saúde e Educação. “Po-
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REUNIÃO: 
autoridades 
falaram 
sobre alter-
nativas para 
o sistema 
carcerário

deremos reduzir os alarmantes índices 
de criminalidade e evitar que o siste-
ma prisional gaúcho ‘estoure’, como já 
aconteceu em outros estados”, defende 
Schäfer. Em resposta, Sartori concordou 
com a ideia e destacou o modelo de cons-
trução comunitária do Presídio Feminino 
de Lajeado, que integrou esforços da so-

ciedade para que a obra fosse concluída e 
entregue ao Estado. O governador afirma 
que é preciso debater o assunto com os 
municípios e determinou que o titular da 
Secretaria de Segurança Pública (SSP) 
realize reuniões com o Fórum da Questão 
Penitenciária para elaborar uma proposta 
de programa. O próximo encontro, no 

entanto, ainda não tem data marcada.

CUMPRIMENTO
O diretor do Fórum da Comarca de Laje-

ado, juiz Luís Antônio de Abreu Johnson, 
também participou da reunião. Os magis-
trados ressaltam que o programa precisa 
ser instituído por meio de lei, para que a 
legislação trate da execução penal e es-
tabeleça prazos para o cumprimento da 
pena. Para os juízes, uma alternativa de 
reduzir o poder das facções dentro dos pre-
sídios é a construção de estabelecimentos 
de pequeno e médio portes. A partir dessa 
iniciativa, eles acreditam que a gestão pos-
sa ser mais efi ciente e que colabore com a 
ressocialização dos apenados.

A reunião ainda teve a presença de 
representantes da Associação dos Defen-
sores Públicos do Estado (Adpergs), da 
Associação do Ministério Público (AM-
PRS),  do Conselho Regional de Medicina 
(Cremers) e outros órgãos e entidades.

Dupla é presa por furto de celulares
Lajeado - Dois homens, 

de 31 e 35 anos, foram pre-
sos por furto qualifi cado no 
início da tarde de ontem. A 
Brigada Militar foi acionada 
após o furto de três celula-
res em uma loja no Bairro 
Florestal. O policiamento 
iniciou as buscas e passou 
pelo veículo suspeito, uma 
Parati com placa de São Le-
opoldo, na BR-386, no Bair-
ro Montanha. O veículo foi 
abordado, e os brigadianos 
encontraram os celulares 
que haviam sido furtados. 
O celular de um dos sus-
peitos também foi apreen-
dido, além de um fone de 
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RECUPERAÇÃO: polícia encontrou celulares furtados

ouvido, um cosmético e um 
jogo para videogame, todos 
lacrados. Os dois presos são 
de São Leopoldo, mas um 
deles estaria residindo no 

Bairro Campestre, em La-
jeado. Após registro, eles 
foram encaminhados ao 
Presídio Estadual de Laje-
ado.

Condenado se
apresenta à polícia

Lajeado - Jonatas Lenhart (30) foi preso 
na manhã de ontem, quando se apresentou 
na Delegacia de Polícia de Pronto Atendi-
mento (DPPA) de Lajeado. Após registro, 
ele foi recolhido ao Presídio Estadual de 
Lajeado, onde deverá cumprir pena de 14 
anos e dez meses de reclusão em regime 
inicial fechado. Lenhart foi condenado por 
tentativa de homicídio em uma ocorrência, 
que envolveu um assalto a um estabeleci-
mento comercial, seguido de troca de tiros 
com a polícia em Teutônia.

Homem é detido em tentativa de furto
Lajeado - Um homem 

foi detido pela Brigada 
Militar ao tentar furtar ob-
jetos de uma loja na Rua 
Julio de Castilhos, na ma-
nhã de ontem. O suspeito 
foi abordado enquanto 
tentava “pescar” os produ-
tos usando um arame por 
debaixo da porta do esta-
belecimento. Em revista, 
foi encontrado um biquíni 
e um par de brincos com 
o homem. Ele foi liberado 
após registro.
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APREENSÃO: suspeito estava com biquíni e par de brincos

Caminhão apreendido 
na ERS-436

Taquari - Um caminhão GMC 6100, placa IJQ-
7903 de Porto Alegre, foi apreendido na madru-
gada de sábado, próximo ao pórtico da cidade, na 
ERS-436. Segundo o registro, o Pelotão Rodoviário 
da Brigada Militar de Taquari recebeu informações 
de que indivíduos estariam baldeando uma carga 
de um caminhão. Quando os policiais chegaram 
ao local encontraram o veículo com as portas da 
cabine trancadas, um pneu furado e o baú aber-
to. Dentro, havia ferramentas, algumas caixas 
de peças de veículos e sacos de ração. Uma nota 
fi scal indicava que a carga seria levada para São 
Leopoldo. Como não havia registro de furto ou 
roubo do caminhão, o veículo foi recolhido.

Bandidos assaltam lotérica
Sério - Uma lotérica foi assaltada na tarde de sábado. Três homens 

chegaram ao local em um carro, e dois deles, armados e encapuza-
dos, anunciaram o roubo. Os funcionários e clientes foram rendidos, 
e os bandidos fugiram com uma quantia em dinheiro, documentos 
e alguns pertences das vítimas. A Brigada Militar (BM) fez buscas, 
mas nenhum suspeito foi localizado. Na semana passada, foram 
registrados dois assaltos a lotérica em Santa Clara do Sul. A Polícia 
Civil investiga os casos.

Motociclista fi ca ferido na 386
Estrela - Um motociclista fi cou ferido em uma colisão transversal 

no km 360,7 da BR-386, na noite de domingo. Segundo a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), a Yamaha YBR 125, de Estrela, atravessava 
a rodovia quando foi atingida por um Fiat Linea, de Belo Horizon-
te, que seguia no sentido capital/interior. O condutor da moto foi 
encaminhado pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Estrela, e o 
motorista do carro não se feriu.


