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O Pavilhão B tem três pavimentos, 
chamados de galerias

Na segunda e na terceira 
galeria, estão alojados cerca 
de 700 homens ligados à 
facção Os Manos

Na primeira galeria, 
onde foi gravado o vídeo 
de consumo de cocaína, 
estão 400 presos da 
facção Os Abertos

Os guardas ficam na inspetoria, 
em um piso inferior, sem visão 
para o interior das galerias. Os 
PMs entram nas galerias em 
ocasiões especiais, em geral 
para vistorias quando os presos 
estão no pátio

A farra do pó ocorreu 
no fundo do 
corredor da primeira 
galeria, liberada 
para circulação de 
presos, pois as celas 
não têm portas.

Na entrada da 
galeria, há uma 
grade que separa 
presos dos PMs,
mas eles não 
permanecem ali, 
pois inexiste posto 
de vigilância
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DO COMANDO PARALELO À FESTA NATALINA

CONFRATERNIZAÇÃO NA CADEIA

-Na segunda-feira, vídeo obtido  
pelo Diário Gaúcho mostrou o con-
sumo de cocaína no Pavilhão B.

-Nas imagens, os presos formam 
fila em um corredor (fotos), aguar-
dando a  vez para cheirar a droga 
financiadas pela facção Os Abertos.

- Antes de consumirem o pó, os 
presos teriam participado de um 
churrasco para celebrar o Natal, 
que teria reunido apenas “os em-
bolados” – criminosos ligados ao 
líder da galeria. Teriam sido gastos, 
só com cocaína, cerca de R$ 20 mil.

FACÇÕES E GRUPOS

-Conceição: ocupam a 2ª galeria 
do pavilhão A do Central. O líder é 
conhecido como Xu.

-Os Abertos: 1ª galeria do pavilhão 
B e 2ª do D. O líder é desconhecido.

-Os Manos: 2ª e 3ª galerias do pa-
vilhão B. Líderes: Ben Hur e Marce-
lo.

-Vila Farrapos: 1ª e 3ª galerias do 
pavilhão D. Os presos são liderados 
por Matheuzinho e Ronaldinho.

-Bala na Cara: 3ª galeria do pavil-


