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MP-CE registrou 77 ocorrências no Castelão,
maioria é furto de ingresso

Número é referente aos quatro jogos da 1ª fase da Copa no
Castelão.
Arena Castelão recebeu 237 mil torcedores durante os quatro
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O Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor do Ministério Público Estadual no Ceará (MP-CE) registrou

77 ocorrências de crimes na Arena Castelão durante os quatro jogos sediados no estádio na primeira fase da
Copa do Mundo. Segundo o Ministério Público, a maior parte deles ocorreu durante o jogo Brasil e México,

em 17 de junho. Foram 54 ocorrências na data, sendo 39 furtos de ingresso.

saiba mais

Fortaleza recebeu 350 mil pessoas na Fan Fest e 237 mil na Arena Castelão

Cambista é detido próximo à Arena Castelão, em Fortaleza

Quatro são presos por vender ingressos falsos na Arena Castelão

Durante o jogo Alemanha e Gana, em 21 de junho, foram 18 ocorrências registradas pelo Núcleo do

Desporto e Defesa do Torcedor, sendo 14 furtos, um dano ao bem público e uma invasão do campo. No

último jogo da primeira fase da Copa em Fortaleza, entre Grécia e a Costa do Marfim, foram cinco
ocorrências, sendo três furtos, um dano ao bem público e um caso de ingresso de criança desacompanhado

dos responsáveis.

“De uma maneira geral, numa visão macro, não detectamos excessos. As manifestações foram consideradas
tranquilas e a Polícia cumpriu todas as recomendações do MP”, avalia o coordenador do grupo, Humberto

Ibiapina. Ele ressalta ainda que as denúncias podem ser enviadas ao Ministério Público para que sejam

apuradas. O MP conta com três comissões atuando em áreas distintas.

Na primeira fase da Copa, o Castelão recebeu 237 mil torcedores nos quatro primeiros jogos da Copa do

Mundo em Fortaleza, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira (25) em Fortaleza, uma média de 59 mil

pessoas por jogo. O recorde de pública na Copa em Fortaleza ocorreu no 0 a 0 entre Brasil e México, com
60.342 torcedores.

A comissão formada por promotores de Justiça da Infância e da Juventude também atua em esquema

especial de plantão na Defensoria Pública. O núcleo confirma o registro de 64 atendimentos, 24
representações, 20 remissões e 1 arquivamento. A coordenadora do Centro de Apoio Operacional da

Infância e Juventude (Caopij), Antonia Lima, explica que a maioria da demanda não estava relacionada com

a Copa do Mundo, mas com a sobrecarga no plantão judicial. “A demanda relacionada à Copa tem sido

considerada mínima. Dos 64 atendimentos, cerca de 15 envolviam a temática”.

O MP também conta com o Grupo Especial para Atuação em Eventos Esportivos e Acompanhamento de

Manifestações Sociais Correlatas (Grespaem). Durante essa 1º fase da Copa do Mundo, segundo o

coordenador do grupo, Humberto Ibiapina, o MP não teve conhecimento de conduta irregular por parte da
Polícia Militar durante os protestos populares.
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Grupo coleta 20 toneladas de material reciclável durante a Copa no Ceará

25/06/2014

Fortaleza vai receber festa holandesa 'OnsOranje' na manhã de domingo

25/06/2014

Marinha suspende buscas por mexicano que caiu em alto-mar

25/06/2014

Médica é morta por ex-namorado após fim de relacionamento, no Ceará

Fotógrafo estaria insatisfeito com fim de relacionamento com a médica. Suspeito tentou atear fogo em

residência de médica.
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