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Dois barcos com 40 toneladas de pescado 
são apreendidos por pesca irregular 

Duas embarcações encon
tram-se apreendidas na sede 
da Polícia Ambiental do Rio 
Grande (Patram) . Elas foram 
alvo de flagrante do lhama e 
da Polícia Federal, sendo au- • 
tuadas por prática de pesca de 
arrasto dentro das três milhas 
da costa, nas proximidades da 
praia do Hermenegildo. Foram 
apreendidos aproximadamen
te 40 toneladas de pescado, que 
terão, como destino, o progra
ma Mesa Brasil, do Sesc. 

Segundo a Patram, as duas 
embarcações estavam sendo 
monitoradas há alguns dias, 
em conjunto com PF e lhama. 
A cada melitre dos barcos foi 
estabelecida uma fiança de 
R$ 8 mil. Embarcações foram autuadas por prática de pesca de arrasto dentro das três milhas da costa 

FÓRUM DA QUESTÃO PENITENCIÁRIA 

Programa Mesa Brasii receberá as 40 toneladas de pescado 

RS precisa de política pública para enfrentar colapso do sistema prisional 
o Estado precisa com 

urgência de um progra
ma penitenciário. Essa 
foi a conclusão das en
tidades que integram 
o Fórum da Questão 
Penitenciária, em reu
nião realizada na última 
sexta-feira (19), na Asso
ciação dos JUízes do Rio 
Grande do Sul (Ajuris). 
O encontro também pon
tuou a necessidade que 

se proceda a ocupação 
do Complexo Prisional 
de Canoas de forma pla
nejada, para que não se 
repitam os erros do atual 
sistema 

Como ação imediata, 
o Fórum da Questão Pe
nitenciária deliberou a 
solicitação de uma agen
da com o governador 
José Ivo Sartori, para 
apresentar essas ques-
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tões. o objetivo é reforçar 
a necessidade de criação 
de um efetivo programa 
estadual penitenciário 
estratégico, para en
frentar a grave situação 
do sistema prisional e o 
impacto na segurança 
pública. "Chega de im
provisações por parte 
do Governo, precisamos 
qualificar a atuação no 
tema penitenciário, e 
não podemos continuar 
com um modelo que en
tregue a administração 
prisional para as facções 
criminosas", afirmou o 
presidente da Ajuris, Gil
berto Schãfer. 

Diante da gravida
de da situação, Schãfer 
destaca a urgência da 
interlocução ser reali
zada diretamente com 
o governador José Ivo 
Sartori, que, como chefe 
do Executivo, é o respon
sável pela política prisio-

nal. "Estamos à beira de 
um colapso no sistema 
penitenciário, e o gover
nadordo Estado tem que 
retomar o controle dessa 
situação, coordenando 
com todos os poderes e 
agentes envolvidos uma 
ação que dê respostas 
para a sociedade", en
fatizou. 

Para o Fórum, o pro
grama estadual peniten
ciário deve incluir a defini
ção do modelo estrutural 
e de funcionamento das 
casas prisionais de cada 
um dos regimes (fecha
do, semiaberto e aberto), 
funções administrativas 
(alimentação, saúde, ges
tão de resíduos) e de que 
forma será a interação 
entre elas e a comunida
de. A ideia é que a política 
prisional seja elaborada 
por um conselho, insti
tuído por lei Estadual, 
e que contaria com a 
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participação de todos os 
entes: Executivo, Judici
ário, Ministério Público, 
Defensoria Pública, além 
de integrantes da socie
dade civil organizada e 
os órgãos de gestão do 
sistema 

C. "1. PllllllII .c.ns 
Diante do cenário de 

superlotação do sistema 
prisional e da recorrente 
permanência de presos 
em delegacias, o Fórum 
considerou ser imperioso 
que o governo do Estado 
disponibilize com urgên
cia as 390 vagas do Com
plexo Prisional de Canoas. 
O Fórum também alerta 
que a ação deve ocorrer 
de maneira planejada e 
controlada, a fim de evi
tar que os problemas, 
existentes em outras uni
dades prisionais, sejam 
reproduzidos"~ . 

o Fórum da Questão 
Penitenciária alerta so
bre o risco de o Complexo 
Penitenciário de Canoas 
se transformar em uma 
extensão do Presídio 
Central, caso não seja de
finido um modelo de ocu
pação para a nova casa 
prisional. Para evitar 
que o crime organizado 
exerça controle sobre o 
Complexo, a expectativa 
é que o governo estabele
ça que a unidade receba 
exclusivamente presos 
- provisórios e condena
dos - sem antecedentes. 
"É necessária uma nova 
lógica de ocupação. Sem 
o contato desses pre
sos com as facções, as 
chances de ressocializa
ção são muíto maiores. 
Atualmente, as facções 
se organizam e recrutam 
novas pessoas de dentro 
do próprio Presídio Cen
tral", apontou Schãfer. 
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