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Uma pequena amostra de como tem funcionado a 
cogestão no Estado da Bahia. Cogestão, nada mais 
é que construir, entregar aos empresários e ainda 
pagar por indivíduo preso. 



Rebelião deixa mortos em presídio de Eunápolis. Seis presos foram 
mortos por detentos, diz assessoria da SEAP.  

  

 
Seis presos presos foram mortos 
e outros sete feridos por 
detentos, nesta segunda-feira 
(28), durante rebelião na ala 
provisória do Conjunto Penal do 
município de Eunápolis, extremo 
sul da Bahia, segundo a 
Secretaria Estadual de 
Administração Penitenciária e 
Ressocialização (SEAP). 
De acordo com o órgão, a 
rebelião começou durante uma 
revista no presídio, 
procedimento que é considerado 
rotineiro. Os internos que 
estavam no pátio da unidade, 
aguardando o fim da revista, 
agrediram os agentes e policiais 
militares que davam apoio ao 
procedimento. 
  

 
Fonte: http://g1.globo.com/bahia/noticia/2014/04/rebeliao-deixa-mortos-em-presidio-de-eunapolis-diz-secretaria-na-bahia.html 
28/04/2014 16h41 - Atualizado em 28/04/2014 21h19  
http://www.youtube.com/watch?v=_8JOI_mYXXU 
http://www.teixeiranews.com.br/massacre-rebeliao-deixa-6-mortos-em-presidio-de-eunapolis/ 
http://atarde.uol.com.br/bahia/noticias/rebeliao-deixa-6-mortos-e-7-feridos-em-presidio-de-eunapolis-1587428 
  

 

Ala do Conjunto Penal de Eunápolis ficou destruída após rebelião e seis homens foram mortos (Foto: Divulgação/ CIPE – 
Mata Atlântica) 

http://g1.globo.com/bahia/noticia/2014/04/detentos-fazem-rebeliao-em-presidio-na-cidade-de-eunapolis-diz-pm-na-ba.html
http://g1.globo.com/bahia/noticia/2014/04/detentos-fazem-rebeliao-em-presidio-na-cidade-de-eunapolis-diz-pm-na-ba.html


 

Rebelião de presídio de Serrinha chega ao fim / Detento é encontrado morto no 
presídio de Serrinha /Quatro detentos fogem de penitenciária de Serrinha 
  
   

 
A rebelião no Conjunto Penal de 
Serrinha acabou no fim da tarde 
desta sexta-feira, 21, após a invasão 
do presídio e controle dos presos 
pelo Batalhão de Polícia de Choque. 
O balanço oficial da rebelião é de 
uma pessoa morta e três feridos. 
Um preso foi encontrado morto na 
madrugada de segunda-feira, 10, 
por volta de 1h20m, em uma cela 
do Conjunto Penal de Serrinha 
(CPS), onde dividia espaço com 
outros sete presidiários. 
Quatro homens fugiram na 
madrugada de domingo (23) do 
Conjunto Penal de Serrinha, a 173 
km de Salvador. Segundo 
informações da TV Bahia, os 
homens serraram a grade da cela 
onde estavam detidos e fugiram. 
Eles estavam alojados na ala B do 
presídio. 

 

http://www.ibahia.com/detalhe/noticia/quatro-detentos-fogem-de-penitenciaria-de-serrinha/?cHash=f7b196f14c648254aee7718a7acac5e6 
http://www.arnaldosilvaradialista.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1168:rebeliao-de-presidio-de-serrinha-chega-ao-
fim&catid=2:bahia&Itemid=20 
http://www.cleristonsilva.com.br/2014/02/detento-e-encontrado-morto-no-presidio.html 
  

 



 

Presos fazem greve de fome em presídio de Valença, sul da Bahia / PM encontra armas, telefones 
e drogas em presídio de Valença / Corpo é encontrado dentro da sela no presídio de Valença.  

   

 Detentos do presídio de Valença, no litoral sul 
da Bahia, fazem uma greve de fome desde a 
quarta-feira (31), em protesto por melhorias na 
unidade. Segundo as informações do presídio, 
os presos pedem transferências e a revisão de 
direitos como a quantia em dinheiro e os 
produtos que os familiares podem entregar 
nos dias de visitas.  
A polícia militar apreendeu um arsenal na 
revista feita no Conjunto Penal de Valença, no 
baixo-sul baiano, ontem. De acordo com o 
subcomandante da Cipe Cacaueira, capitão 
Marcelo Barreto, foram encontrados 11 
aparelhos celulares, seis chips de celular, três 
carregadores, fones de ouvido, 17 facas 
artesanais, 19 chunchos e 12 trouxas de 
cocaína e uma outra semelhante a 
maconha.Quatro.  
A vitima residia em Igrapiuna e estava 
custodiada no raio B cela 24 onde cumpria 
pena. 
Foi necropsiado no DPT de Valença o corpo 
do presidiário Reinaldo Amorim dos Santos, 
vulgo nado 23 anos. 
O corpo não apresentava sinais de violência e 
o laudo com as causas da morte devera sair no 
prazo máximo de noventa dias. 

 

http://www.criativaonline.com.br/index/noticias/id-33433/corpo_e_encontrado_dentro_da_sela_no_presidio_de_valenca 

http://g1.globo.com/bahia/noticia/2013/08/presos-fazem-greve-de-fome-em-presidio-de-valenca-sul-da-bahia.html 
http://www.pimenta.blog.br/2010/06/02/pm-encontra-armas-telefones-e-droga-em-presidio-de-valenca/ 

http://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/cidade/valenca-rj.html


 

Rebelião no presídio de Juazeiro/ Presos amotinados em presidio de Juazeiro-BA/ Corpo é 
encontrado dentro da sela no presídio de Valença.  

   

 
Na madrugada desta segunda-
feira (19) começou uma rebelião na 
Ala B do Conjunto Penal de 
Juazeiro (CPJ), os detentos 
sentenciados reclamam da Na 
madrugada desta terça-feira(20), a 
rebelião no Conjunto Penal de 
Juazeiro ainda continuou grave e 
tensa. 

Os presos ainda estão amotinados 
no Raio B (que está totalmente 
destruído), mantendo 8 presos 
como reféns, enrolados em 
colchões. Os presos continuam 
alimentando o fogo, ateado mais 
cedo e quebrando paredes, na 
tentativa de chegar ao outro Raio. 

 

http://jornaldachapada.com.br/2012/11/19/bahia-rebeliao-no-presidio-de-juazeiro/ 

http://didigalvao.com/presos-amotinados-em-presidio-de-juazeiroba/ 
https://www.youtube.com/watch?v=f6lh8OW7-zc 



 

Detentos fazem rebelião no presídio de Itabuna, na BA / Detentos iniciam rebelião no presídio de 
Itabuna / 2 mortos em rebelião no presídio de Itabuna / 

 

   

 
Internos do Conjunto Penal de 
Itabuna iniciaram por volta as 5h 
da manhã desta sexta-feira (23) 
uma rebelião na unidade prisional. 
Policiais do 15º Batalhão de Polícia 
Militar já foram acionados e estão 
na unidade tentando controlar a 
situação. Uma rebelião que teve 
início às 2 horas da madrugada de 
hoje, terminou com a morte de 
Israel Teixeira e José Carlos Bispo 
dos Santos, deixando ferido 
gravemente, Pedro Ferreira da 
Silva. 
 

. 

 

http://globotv.globo.com/rede-bahia/bahia-meio-dia-salvador/v/detentos-fazem-rebeliao-no-presidio-de-itabuna-na-ba/3365777/ 
http://www.verdinhoitabuna.com.br/2014/05/detentos-iniciam-rebeliao-no-presidio.html  
http://www.juniormascote.com.br/noticias/2-mortos-em-rebeliao-no-presidio-de-itabuna--11545 
http://www.itacareurgente.com.br/itacare-urgente/todas-as-noticias/108-bahia/1237-itabuna-detentos-ligam-de-cela-do-presidio-e-falam-ao-vivo-
em-programa-de-radio 
 



 

Policiais do batalhão de choque da PM invadem presídio em Lauro de Freitas / Acaba rebelião em 
presídio de Lauro de Freitas, na Bahia, diz diretor 

 

 

   

 

Grupamento Aéreo da PM, invadiu o 
Conjunto Penal de Lauro de Freitas, 
na região metropolitana de Salvador, 
com o objetivo de acabar com a 
rebelião iniciada na manhã desta 
quarta-feira (22). Desde as 7h30 da 
manhã, os presos mantém colegas de 
cela como reféns e os ameaçam de 
morte, em uma tentativa de chamar 
atenção da imprensa. Segundo 
informações de um agente da 81ª 
Companhia Independente da Polícia 
Militar (CIPM), a motivação da 
rebelião seria a de que alguns 
presidiários não querem ser 
transferidos para a Penitenciária 
Lemos Brito, em Salvador. 
 

 
http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/policiais-do-batalhao-de-choque-da-pm-invadem-
presidio-em-lauro-de-freitas/  
http://g1.globo.com/bahia/noticia/2011/06/acaba-rebeliao-em-presidio-de-lauro-de-freitas-na-bahia-
diz-diretor.html 

Equipe do Choque foi chamada para prestar apoio (Foto: 
Reprodução/TVBA) 



Apresentamos aqui, apenas algumas noticias 
sobre rebeliões e motins em unidades geridas por 
Cogestão no Estado da Bahia. 

Terceirizar presídio é má ideia e um mal negocio 
para a sociedade. 


