
O atual cenário de violência e instabilidade em nosso país tem
causado preocupação com nossa segurança pública e nacional. A
perda de confiança nas instituições nos leva a perguntar: Porque a
população não mais confia nas instituições do Estado? Porque, para
muitos, elas não se mostram confiáveis.

Um velho adágio de dentro das prisões brasileiras, uma verdadeira
lei costumeira preconiza “Palavra não faz curva”, o que é prometido
não encontra volta atrás, via de regra o descumprimento desta regra
simples, sempre teve como resultado, a morte daquele que a
descumpria.

Mas quando pactos sociais e de instituições são descumpridos há
uma morte que acontece pouco a pouco: leis, convenções, tratados,
acordos, hierarquias, laços familiares, empregos e entendimentos
que permitiam a sociedade funcionar de forma razoável podem ser
quebrados.

Por isso que hoje, quem governa diz que não é político. Desculpa
perfeita para fazer política, sem apresentar os problemas para a
sociedade. Evitando responsabilidades, evitando propostas dos
servidores públicos, evitando também a fiscalização do Poder
Legislativo, Ministério Público, Defensorias Públicas, Organismos
Internacionais e da Sociedade Civil. O governo do Estado de São
Paulo tem evitado o debate amplo da questão penitenciária, e
parece tratar o tema com frases de efeito.

Por outro lado, o crime organizado(PCC e Comando Vermelho)
está avançando em sua unificação nacional, buscando criar um
Cartel Criminal. Esse é um tema que deveria preocupar a todos,
independente de sua posição ideológica, partidária ou religiosa.

É muito comum em muitas análises sobre o crime organizado, a
caracterização do mesmo apenas por “Traficantes, ladrões,
sequestradores e contrabandistas”. Raramente é considerada a
participação de Juízes, políticos e empresários.

Tal análise parcial e incompleta não aponta para uma solução
prática e eficiente. Um combate real. Se o crime organizado se
unifica no Brasil, e quer oficializar e ampliar negócios, ocupar a
política, então: PRIVATIZAR O SISTEMA PENITENCIÁRIO
NESTE MOMENTO É UM SUICÍDIO SOCIAL.

CUIDADO VOCÊ PODE ESTAR A VENDA: O Crime negocia
vidas, por cabeça, para vender, roubar, extorquir, e agora… Para
ocupar presídios privatizados em que se prende pessoas sem
periculosidade e com potencial de trabalho com alta produtividade.

Eles não querem bandidos, eles querem homens e mulheres para
explorar. ELES QUEREM VOCÊ!

ESTADOS UNIDOS VOLTARAM ATRÁS: Nos Estados Unidos
o sistema penitenciário (maior sistema privatizado do mundo) está
sendo ESTATIZADO em razão de escândalos de vendas de
sentenças para trabalho em EMPRESAS PRESÍDIO e do aumento
exagerado do número de presos. As empresas locais, buscam outras
alternativas de investimento.

Portanto o que pedimos é que antes de se privatizar unidades
penitenciárias que foram construídas com dinheiro público, e que
neste momento parecem interessar muito mais setores econômicos
do que para quem faz a segurança pública, que a sociedade exija
um processo transparente, e com olhar consciente. Se ninguém leva
a sério os políticos? Como eles querem privatizar o sistema
penitenciário? Através da construção de mitos de propaganda de
comunicação.

Você sabia que o PCC quer a Privatização de Penitenciárias em São Paulo?
Sim, ele quer. São Paulo deve saber. Porquê o PCC quer a Privatização do Sistema Penitenciário?



POTENCIAL DO PCC
Com o seu mito formador (o massacre do Carandiru) , presente na mente de todos os internos do sistema prisional de São
Paulo, o PCC saltou de uma organização que poucos conheciam, fundada em 1993 por oito detentos de Taubaté para uma
organização que parou São Paulo, no ano de 2006, demonstrando forte desenvolvimento e capacidade do crime organizado
no estado de São Paulo.
Atualmente, a facção paulista está presente em mais de 22 estados brasileiros e em vários países da América do Sul, com
membros já identificados na Europa e Estados Unidos, realizando negócios com organizações como a Ndrangueta, Hesbolla
e Máfia Sérvia, lavando dinheiro com os mesmos doleiros de políticos e empreiteiras e mantendo operações financeiras fora
do país.
O PCC é a maior organização criminosa da América do Sul, constitui-se em um problema público e não para
sensacionalismo nos meios de comunicação.

Podemos pensar na forma de funcionamento destas
organizações da mesma forma que o organismo humano. As
funções vitais são desempenhadas sem a intervenção do
pensamento consciente, da mesma forma o funcionamento
no dia a dia destas organizações é mais ou menos autônomo.
Dado ao amplo grau de liberdade no funcionamento dessa
estrutura, a eliminação ou isolamento de lideranças chaves
não inviabiliza o funcionamento da rede, elas se favorecem

disso, ou se articulam novamente.
Os processos de transferência e isolamento de presos
comumente adotado como forma de segregar as lideranças
negativas teve efeito inverso para estas organizações. A cada
nova transferência, mais o PCC se disseminava, inclusive
entre outros Estados do Brasil, a começar pelo Paraná e pelo
Mato Grosso.

INTELIGÊNCIA PENITENCIÁRIA
Ter esta perspectiva de que o crime organizado
permeia todos os níveis da sociedade e que interage
como parte desta sociedade com as políticas
implementadas pelo governo, influência em sua
criação e implementação, bem como tira proveito
de suas falhas e imperfeições permite que tenhamos
uma visão mais ampla e menos ingênua sobre o
problema. São Paulo precisa saber.

PONTOS CHAVE PARA MELHORAR
O Sistema Público Penitenciário Paulista é o
melhor, mais eficiente e barato do Brasil. Sim, mais
barato que todos os PRIVATIZADOS. Mas precisa
melhorar.
Ele é a base de sustentação atual da segurança
pública e merece maior investimento econômico,
científico e de cuidado da saúde de servidores e
presos, com mecanismos de monitoramento
constantes de efeitos de prisionização, através de:
- Investimento sério em processos de gestão de

redução de conflitos internos.
- Treinamento constante das equipes de trabalho
nas unidades.
- Abertura das unidades prisionais para a sociedade
conhecer sua realidade.
- Garantias de exequibilidade da lei e dos princípios
nela estabelecidos.
- Criação de uma política nacional penitenciária
com transparência orçamentária.
- Criação de uma polícia penal com quadros
técnicos unificados por meio de um Estatuto de
Modernização Operacional com metas
administrativas monitoradas (solução italiana para
enfrentar a máfia, Polizia Penitenziaria que não é
somente composta de agentes, mas de diversos
setores de inteligência, segurança, reinserção social e
saúde psíquica interna) .
- Maior integração entre o sistema penitenciário e
os órgãos do do Ministério
Público, Defensoria e Servidores Penitenciários não
de forma excepcional mas constante.

FUNCIONAMENTO DAS FACÇÕES DO CRIME

COMO MUDAR ESTA REALIDADE

Esse é um material produzido por servidores públicos penitenciários que entendem que a
segurança pública penitenciária é função essencial para a manutenção do Estado

Brasileiro.
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