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Segundo ele ameaçado de morte no Brasil, Protógenes Queiroz pede
refúgio à Administração Suíça

Protógenes Queiroz
pede asilo político na
Suiça. Segundo ex-
delegado da Polícia

Buscar … BUSCAR

Os assuntos do

momento

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?
xai=AKAOjsuLwilOtowt1c7JimbY6T-
-
rrdOPxaG4DO8s30G_Px84_U2RWsbk5VVCyrQs3HJsyfT5I7IkjFTicTK2DEsFlDpbCsJcf-
_xDcsuqjbLwzRq10IDvzDFvOwbH3wiLa1Yzc7kyUKXe4KAoFErQbY6cOUpgYU15__TuPS2u3RewG8C-
HTND8Tzjk_bhE3F50LhvgfWJ_D5WknhtmMvPUk8uvFojRtQdMHgCzO-
pa5Phj2&sig=Cg0ArKJSzCVajbneMfMPEAE&urlfix=1&adurl=
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjsuLwilOtowt1c7JimbY6T-
-
rrdOPxaG4DO8s30G_Px84_U2RWsbk5VVCyrQs3HJsyfT5I7IkjFTicTK2DEsFlDpbCsJcf-
_xDcsuqjbLwzRq10IDvzDFvOwbH3wiLa1Yzc7kyUKXe4KAoFErQbY6cOUpgYU15__TuPS2u3RewG8C-
HTND8Tzjk_bhE3F50LhvgfWJ_D5WknhtmMvPUk8uvFojRtQdMHgCzO-
pa5Phj2%2526sig%253DCg0ArKJSzCVajbneMfMPEAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253D

Porto Alegre, 30 de outubro de 2017

!

HOME NOTÍCIAS ENTREVISTAS O JORNALISTA

ANUNCIE CONOSCO CONTATO

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjst3Qben-Mn_Y7ruUf118AHGX9M8dybgNPQ5IycQ_ztquLPL5zxI3-Uo6EIV-dB-hvUMbHo7JRzDTAhhMNZwZtGEZ6r4sGj5HZD9yWxsWpvsxMXvT8FsY20gjba44ttjRSaj9Cp67sLkGTqZ1KAHOyF3mAIHuzG8f-qNV4dUFRdcjBg_opYfSPF0UiWaWplLVy4ntcZIxp2L5EZTnwbFRoJROPgfALH4TtB6FFOOyq_-iH78&sig=Cg0ArKJSzNAHbZPTkAoT&adurl=https://sebrae-rs.com.br/&nm=2
http://felipevieira.com.br/site/
http://felipevieira.com.br/site/
http://felipevieira.com.br/site/noticias/
http://felipevieira.com.br/site/entrevistas-2/
http://felipevieira.com.br/site/right-sidebar/
http://felipevieira.com.br/site/anuncie-conosco/
http://felipevieira.com.br/site/contact/


30.10.17 17:26Protógenes Queiroz pede asilo político na Suiça. Segundo ex-deleg…asse no Brasil seria morto por rede de corrupção | Felipe Vieira

Page 2 sur 5http://felipevieira.com.br/site/protogenes-queiroz-pede-asilo-poli…do-federal-se-ficasse-no-brasil-seria-morto-por-rede-de-corrupcao/

Federal e deputado
federal se !casse no
Brasil seria morto por
rede de corrupção
por Felipe Vieira

Em entrevista ao jornal suíço Sept.Info, o ex-deputado
federal e delegado da polícia Federal, Protógenes Queiroz
diz que se encontra na Suíça desde outubro de 2015
quando veio participar à uma Conferência promovida pelo
Observatório do Crime Organizado, do qual ele é membro
desde 2005, sendo também seu Presidente para a América
Latina. Orientado por colegas, tendo em conta as reiteradas
ameaças de morte por ele sofridas e a crescente
instabilidade política do país, foi orientado a não regressar
ao Brasil. Por isso, pediu asilo político na Suíça e a decisão
que lhe concedeu a permissão para permanecer no País
saiu nesta quarta-feira, 6 abril de 2016.

Na reportagem
é dito que
Protógenes
Queiroz se
encontra na
Suíça desde

outubro de 2015, enquanto o Brasil é abalado por uma crise
política violenta envolvendo a presidente Dilma e o ex-
presidente. O ex-chefe da seção de inteligência da Polícia
Federal apresentou um pedido de asilo às autoridades
suíças, baseado nas investigações por ele desencadeadas
acerca da corrupção sistêmica que assola o Brasil. O texto
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←  ADVOGADO QUE

ASSINA PEDIDO DE
IMPECHMENT DE TEMER
GARANTE QUE VICE-
PRESIDENTE COMETEU CRIME
DE GESTÃO FISCAL

CDL PORTO ALEGRE REALIZA 7ª
CONVENÇÃO DE VENDAS 

→

compara Protógenes à figura de Eliot Ness, o homem que
prendeu Al Capone. A reportagem segue garantindo que o
advogado por formação perdeu tudo.  Relata que ele foi
condenado à dois anos de prisão por conta de uma suspeita
de falta disciplinar. E cita que o juiz que o condenou em
primeira instância tinha sido implicado em uma ampla
operação de combate à corrupção por Protógenes
Queiroz. A injustiça foi denunciada por políticos,
parlamentares e policiais do maior país da América do
Sul. Mas, mesmo que sua sentença tenha sido comutada
em prestação de serviços comunitários, segundo o texto
Protógenes arriscaria a vida se voltasse para o
Brasil.  Ameaçado, o ex-delegado e ex-deputado já teria
sobrevivido à quatro ataques contra sua vida.
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∠ Pacote contra a corrupção
traz alternativa à lei de
abuso
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