Presos tentam fugir da Casa de Custódia por
túnel aberto em vaso sanitário
Ação aconteceu após 24h da fuga em massa de 23 presos da Penitenciária Professor José
Ribamar Leite. Até o momento, 16 permanecem foragidos.

Após 24 horas da fuga em massa de 23 presos da Penitenciária Professor
José Ribamar Leite, antiga Casa de Custódia de Teresina, agentes
penitenciários abortaram uma nova tentativa planejada pelos detentos
para a noite dessa terça-feira (25). Desta vez, 28 homens tentaram fugir
por um túnel aberto a partir do vaso sanitário.
"Como a cela 7 do pavilhão B fica próximo da frente do presídio, os
agentes conseguiram escutar e impediram essa fuga agindo
rapidamente. Esses 28 presos eram apenas de uma cela, mas a
possibilidade de fuga seria bem maior caso eles conseguissem", informou
o presidente do Sinpoljuspi, Kleiton Holanda.
A direção da penitenciária anunciou um reforço na segurança. No início
da semana, 23 detentos fugiram por um túnel cavado na cela de número
5, no pavilhão H.
Até o momento, 16 permanecem foragidos. Quatro foram capturados
após denúncia de um motorista por aplicativo e outros três foram
surpreendidos pela polícia no terminal de ônibus do Bela Vista, quando
tentavam embarcar em ônibus para Zona Norte de Teresina.

Nota Casa da Custódia
A gerência da Penitenciária José de Ribamar Leite informa que, por volta
das 2h da manhã, desta segunda-feira (24), os agentes de plantão
identificaram uma movimentação atípica e em seguida constataram um
buraco na retaguarda da unidade.
Uma fenda havia sido aberta na cela 05, do Pavilhão H, ocasionando na
fuga de 23 detentos, número confirmado após checagem de internos. Os

nomes já foram identificados e repassados às polícias Civil e Militar que
já recapturaram quatro dos presos. As diligências policiais continuam e a
fenda aberta já foi fechada com concreto.
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