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COPA DO TERROR!. Ameaça de Terrorismo na COPA do MU NDO do BRASIL 
recebe destaque em todo o PLANETA. Jornais de hoje na EUROPA, Austrália e 
Cingapura dão destaque ao que chamam de copa do ter ror. Comando Militar do 
Sudeste é informado oficialmente sobre a ameaça. 
 
Além das ameaças "tradicionais", extremistas de tod os os tipos, teremos que 
estar agora atentos à ameaças "de dentro". Quadrilh as e organizações 
criminosas querem sus exigências atendidas e ameaça m sabotar os eventos do 
ano que vem. Se as exigencias do PCC forem atendida s outros grupos 
certamente vão fazer ameaças similares, e ninguém s abe onde iriamos parar 
com isso. Como os jogos são uma atração mundial atl etas e população de várias 
nações então atentos ao que ocorre no Brasil, princ ipalmente em questões 
relacionadas à segurança. 
 
O Primeiro Comando da Capital, organização criminos a de São Paulo, prepara 
ataques terroristas para a Copa do Mundo de 2014, s egundo informações dos 
jornais, isso poderá ocorrer se a cúpula do grupo c riminoso for transferida para 
o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) da Penitenc iária de Presidente 
Bernardes, interior de São Paulo. De acordo com as informações, os bandidos 
prometem uma "Copa do Mundo do terror" e ataques na s próximas eleições. As 
ameaças levaram o comandante-geral da Polícia Milit ar, coronel Benedito 
Roberto Meira, a colocar a corporação em estado de alerta máximo. 
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Os planos dos criminosos foram interceptados em tel efonemas recentes 
flagrados pela inteligência da polícia. Nelas, os b andidos afirmam que farão uma 
"greve branca" nos presídios se a liderança do PCC for transferida para o RDD. 
Em caso de reação do governo paulista à greve, o gr upo promete promover 
ataques nas ruas. "Passei uma mensagem aos meus hom ens para que eles 
redobrem a atenção no atendimento das ocorrências, quando estacionam os 
carros e no caminho para casa", afirmou o coronel M eira. Em 2012 106 policiais 
foram assassinados depois de a facção ordenar ataqu es. 



 
terror na copa do Brazil pcc ameaça Ainda de acordo  com o Estadão, as novas 
ordens do crime surgiram depois que a defesa de cri minosos como Marco 
Willians Herbas Camacho, o Marcola, teve acesso ace sso aos detalhes de uma 
megainvestigação realizada durante três anos contra  o crime organizado. Os 
policiais militares colaboraram com grande parte do  mapeamento. 
 
As orientações de ataques em resposta saíram por me io de telefonemas. 
Segundo um dos 23 promotores dos Grupos de Atuação Especial e Repressão 
ao Crime Organizado que assinam uma denúncia contra  o grupo, "o clima é 
muito tenso na região" do presídio de onde partiram  as orientações. "Eles estão 
transmitindo as ordens pelos celulares porque quere m que a gente saiba", 
afirmou à reportagem. A reportagem lembrou que as a meaças do crime 
organizado surgem no momento em que o Poder Judiciá rio analisa dois 
recursos apresentados pelo Ministério Público Estad ual contra as decisões de 
juízes que negaram a transferência da cúpula da fac ção para o RDD e a 
decretação da prisão de todos os 175 acusados - 16 deles tiveram a denúncia 
rejeitada. 
 
Na semana passada, um dos promotores do caso relato u no Gabinete de Gestão 
Integrada, no Comando Militar do Sudeste, do Exérci to, a ameaça feita pelo PCC 
para os eventos de 2014. "A facção sabe que teremos  muitos turistas aqui 
durante a Copa", afirmou o promotor, sempre segundo  o Estado de S.Paulo. 
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