
 

 

OBSERVAÇÕES 

Sabe-se que Wright está vivendo em Portugal.  

CAUTELA 

George Edward Wright é procurado por sua participação em uma série de crimes cometidos desde 1962. 

Em 23 de novembro de 1962, durante um assalto a um posto de gasolina em Wall, Nova Jérsei, Wright e um cúmplice que foi preso, atiraram e mataram o dono do posto. Em 
13 de dezembro de 1962, Wright foi acusado de homicídio e ao responder "nolo contendere", foi condenado a um período de 15 a 30 anos de prisão.  Em 22 de agosto de 
1970, Wright escapou da penitenciária estadual de Nova Jérsei em Leesburg, Nova Jérsei.  Wright foi então acusado de evasão e o estado de Nova Jérsei emitiu um mandado 
para sua prisão. A seguir, Wright foi acusado de fuga ilegal para evitar prisão e em 26 de agosto de 1970, o Tribunal Distrital dos EUA, do Distrito de Nova Jérsei, em Trenton, 
Nova Jérsei emitiu um mandado de prisão federal para Wright.  

Em 31 de julho de 1972, Wright e outros que foram presos sequestraram um jato da Delta Airlines que voava de Detroit, no Michigan para Miami,  na Flórida. Os 
sequestradores estavam armados com pistolas e ameaçaram os passageiros do avião. Naquela ocasião, Wright usou o nome de Reverendo Larry Burgess, vestia 
traje clerical e carregava uma bíblia. Ao confrontar o piloto e a tripulação da aeronave, ele usou a arma que havia escondido  dentro da bíblia. Depois que os 
sequestradores receberam o resgate, os passageiros foram libertados em Miami. Os sequestradores e a tripulação do avião voaram então para Boston, em 
Massachusetts onde reabasteceram, embarcaram um navegador internacional e voaram para Argel. O avião e o resgate foram devolv idos em seguida ao Governo 
dos Estados Unidos, mas os sequestradores permaneceram em liberdade. 

Em 26 de setembro de 2011, depois de mais de 40 anos como fugitivo, Wright foi preso em Portugal. Ele foi libertado em outubro de 2011 e continua morando em 
Portugal. Wright é o único dos sequestradores que permanece solto. 

ELE DEVE SER CONSIDERADO ARMADO E PERIGOSO 

Se tiver qualquer informação sobre esta pessoa, por favor entre em contato com a superintendência do FBI ou com o Consulado ou a Embaixada 
Americana mais perto de você. 

Superintendências: Miami, Newark 

 

GEORGE EDWARD WRIGHT 
Fuga Ilegal para Evitar Prisão - Evasão (Homicídio); 

Pirataria Aérea (Captura Forçada de Aeronave Comercial no Ar); Cumplicidade 
 

                                          
Fotografia tirada em 

DESCRIÇÃO 
 

Também conhecido como: George E. Wright, George Wright, Larry Burgess, Larry Darnell Burgess, Reverendo L. Burgess,  

Reverendo Burgess, Jack Ragland 

Datas de Nascimento Usadas: 29 de março de 1943, 04 de 
outubro de 1950, 11 de novembro de 1950 

Naturalidade: Virgínia, EUA 

Cabelos: Pretos Olhos: Castanhos 

Altura: Aproximadamente 1,80m - 1,82m (5'11" a 6'0") Peso: Aproximadamente 73 - 77 kg (160 a 170 libras) 

Sexo: Masculino Raça: Negra 

Nacionalidade: Americano Cicatrizes e Marcas: Wright tem cicatrizes na cabeça, na bochecha  esquerda e 

junto ao olho direito. Ele tem também uma cicatriz de queimadura na parte superior 
do antebraço esquerdo. 

Centro Nacional de Informações Criminais: W244803836 
 

 

PROCURADO  

PELO FBI 

https://www.fbi.gov/contact-us/field-offices/miami
https://www.fbi.gov/contact-us/field-offices/newark

