
Rio-2016 ignora acusação do MPF e
anuncia volta de delegado Corrêa à
diretoria de comitê
Do UOL, no Rio de Janeiro
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Delegado da PF havia pedido demissão para se defender de ação por superfaturamento
de contrato

ENTENDA O CASO

Coordenador de segurança da Rio-2016
desviou R$ 18 mi no Pan-2007, diz MP
(http://olimpiadas.uol.com.br/noticias/redacao
/2012/01/13/coodenador-de-seguranca-do-rio-
2016-desviou-r-18-mi-no-pan-2007-diz-
ministerio-publico.htm)

Rio-2016 mantém diretor acusado de fraude
de R$ 18 mi no Pan-2007
(http://olimpiadas.uol.com.br/noticias/redacao
/2012/01/13/rio-2016-ignora-processo-
e-mantem-diretor-acusado-de-fraude-de-r-18-
mi-no-pan-2007.htm)

Dois diretores do comitê Rio-2016 pedem
demissão no mesmo dia
(http://olimpiadas.uol.com.br/noticias/redacao
/2012/02/17/dois-diretores-comite-
organizador-do-rio-2016-pedem-demissao-
no-mesmo-dia.htm)

Justiça arquiva acusação contra ex-diretor de
Segurança do Rio-2016
(http://olimpiadas.uol.com.br/noticias/redacao
/2012/02/24/justica-arquiva-acusacao-contra-
ex-diretor-de-seguranca-do-rio-2016-mp-
vai-recorrer.htm)

O delegado da Polícia Federal Luiz Fernando Corrêa está de volta ao Comitê

Organizador dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos do Rio, em 2016. Mesmo

acusado de superfaturar em R$ 18 milhões um contrato de compras para o Pan de

2007, ele voltará a comandar a segurança da Olimpíada da capital fluminense.

Corrêa foi diretor de Segurança do

comitê até fevereiro deste ano, quando

pediu demissão devido à acusação do

Ministério Público Federal contra ele.

Nesta tarde, o comitê Rio 2016

anunciou oficialmente a volta de

Corrêa à diretoria, alegando que a

acusação contra o delegado foi

arquivada.

"Em fevereiro, a Justiça Federal negou

pedido do Ministério Público pela

instauração de ação civil pública

referente à gestão de Corrêa como

Secretário Nacional de Segurança

Pública. Nesse contexto, Corrêa e o

Rio 2016 entendem ser possível ao

diretor retomar suas atribuições de

rotina à frente da área de Segurança",

anunciou o comitê nesta tarde.

Essa decisão, porém, ignora o recurso

contra o arquivamento da ação aberto

novamente pelo Ministério Público

Federal. O órgão não concordou com
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MP volta a denunciar chefe de segurança do
Pan de 2007 por fraude de R$ 18 milhões
(http://olimpiadas.uol.com.br/noticias/redacao
/2012/03/27/mp-volta-a-denunciar-chefe-
de-seguranca-do-pan-de-2007-por-fraude-
de-r-17-milhoes.htm)

a decisão do juiz de primeira instância

em arquivar o processo e já pediu à

segunda instância que ela seja revista.

O recurso ainda não foi analisado pela

Justiça.

Além da acusação do MPF, Corrêa ainda é investigado no Ministério da Justiça.

Uma sindicância apura se houve superfaturamento no contrato de compra de

equipamentos de segurança para o Pan assinado por Corrêa. Segundo o ministério,

o caso ainda não foi encerrado.
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