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Vigilante baleado em assalto
está entubado em estado
grave na Paraíba

Vítima foi baleada após assaltante roubar arma, diz polícia. Crime ocorreu em
supermercado de João Pessoa, na segunda-feira.

Vigilante foi baleado e assaltante roubou arma em João Pessoa (Foto: Walter Paparazzo/G1)

Segue internado em estado grave o vigilante
de um supermercado baleado em um assalto
na manhã de segunda-feira (12) no bairro
da Torre, em João Pessoa. Conforme boletim
médico divulgado pelo Hospital de Trauma de
João Pessoa no final da manhã desta terça-feira
(13), o homem de 41 seguia entubado.
Segundo informações da Polícia Militar,
o vigilante foi abordado no início da manhã
de segunda enquanto fazia a segurança
do estabelecimento, que estava fechado. O
assaltante tomou a arma que ele usava e atirou

duas vezes, atingindo a cabeça e o braço do
vigilante.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, o
bandido que atirou contra o vigilante fugiu com
a arma do vigilante. A vítima foi socorrida por
um ambulância do Samu e encaminhada para
o Hospital de Emergência e Trauma de João
Pessoa. Segundo a polícia, o vigilante chegou a
ser socorrido consciente e orientado. A Polícia
Militar realizou buscas, mas até a manhã desta
terça-feira nenhum suspeito tinha sido preso.
Fonte: G1
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Quadrilha tinha arsenal para
explosão e planejava assaltar
empresa em Teresina (PI)

Quadrilha foi presa no final de semana

Policiais do Greco - Grupo de Repressão
ao Crime Organizado - encontraram nesta

até de avião. Estavam se preparando para agir”
disse.

segunda-feira (12) um verdadeiro arsenal

Com o bando, foram apreendidos sete

para explosão em um veículo apreendido com

veículos e, entre eles um caminhão baú, que foi

a quadrilha suspeita de roubar bancos no

desmontado nesta segunda e nele encontrado

Estado. Em compartimento do caminhão foram

o armamento. “Eles eram bem criteriosos com

encontrados fuzis, dinamite, coletes e muita

tudo. Construíram uma chapa de metal bem

munição e, segundo a polícia, os criminosos

soldada para guardar o armamento”, destaca o

agiriam nos próximos dias. A operação faz

delegado Gustavo Jung.

parte do desdobramento do Forasteiros. A
Polícia descobriu ainda que o bando pretendia

Matéria original

explodir e assaltar uma empresa de segurança

A quadrilha presa no fim de semana

em Teresina.

suspeita de vários roubos a bancos planejava

Em entrevista coletiva na tarde desta

assaltar uma empresa de transporte de valores

segunda feira, o secretário de segurança, Fábio

em Teresina. A informação é do delegado

Abreu, informou que o grupo estava sendo

Gustavo Jung, do Grupo de Repressão ao Crime

monitorado há vários dias e era composto

Organizado (Greco), que confirmou ainda que

por pessoas de vários estados. “Eles foram

o advogado Charles Adriano Amorim, preso na

chegando aos poucos, uns de carro e outros

operação, foi solto nesta segunda-feira (12)
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através de uma decisão judicial.
Nove pessoas foram presas no fim de
semana suspeitas de envolvimento em assaltos
a instituições bancárias. Entre estes, está um
homem apontado como o maior assaltante de
carros forte do país. Conhecido como “Batman”,
o paranaense Rogério Mattos da Luz, de 39 anos,
havia se identificado como Waldemar Muller e
havia conseguido a liberdade há 15 dias.
Entre os suspeitos presos está o advogado
Charles Adriano Amorim, que foi solto na
manhã desta segunda-feira. “Não há elementos
suficientes que liguem o advogado ao crime.
Já esperávamos por essa possibilidade e
de outra forma, ele não vai atrapalhar as
investigações, que já estão bem avançadas”,
destaca o delegado Gustavo, acrescentando
que ele, apesar da liberdade, ele terá uma série
de restrições como não poder se ausentar da
cidade e limitação de horário para chegar em
casa.
Outra novidade na operação é que os
policiais da Greco descobriram que o bando
planejava assaltar uma empresa de transporte
de valores em Teresina localizada na Avenida
Gil Martins, zona Sul. Para isso, eles utilizariam
explosivos e armas de grosso calibre.

O delegado informou ainda que o homem
apontado como líder da quadrilha deve ter sua
pena aumentada, já que também vai responder
por falsidade ideológica, já que utilizava nome
falso em Teresina. “Entre os suspeitos, o Batman,
considerado o maior assaltante de carros forte
do Brasil. Ele é extremamente organizado e
inteligente e uma informação interessante
é que ele saiu da cadeia há 15 dias. O grupo
estava instalado só aguardando a chegada dele
pra iniciar os crimes”, informou o delegado
Gustavo Jung em entrevista ao Jornal do Piauí.
Os policiais estão pedindo ainda a prisão
preventiva de outros envolvidos.
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Fonte: Cidade Verde

Fenaban não apresenta avanços
e Comando Nacional orienta
fortalecimento da greve em
todo o país
A mobilização cresce a cada dia, 12.009 agências tiveram as atividades
paralisadas nesta terça (13)

Negociação retorna na próxima quinta-feira (15), em São Paulo - Jailton Garcia /
Contraf-CUT

A sétima rodada de negociação entre o
Comando Nacional dos Bancários e a Federação
Nacional dos Bancos (Fenaban) terminou
sem avanços, nesta terça-feira (13), em São
Paulo. Os bancos insistem com reajuste de 7%
nos salários, abaixo da inflação, e abono de
R$3,3 mil, sem compromisso com emprego da
categoria. A proposta não cobre nem a inflação
do período, já que o INPC de agosto fechou
em 9,62% e representa uma perda de 2,39%.
Apesar da cobrança do Comando Nacional,
durante quatro horas de negociação, os bancos

não foram capazes de mudar a proposta
apresentada no último dia 09, e valorizar seus
funcionários. Após intenso debate, uma nova
reunião foi marcada para a próxima quinta-feira
(15), às 16h, também em São Paulo, e diante da
postura dos banqueiros, o movimento grevista
será fortalecido em todas as bases sindicais.
A greve nacional dos bancários cresce em
todo o país. Em seu oitavo dia, nesta terçafeira (13), 12.009 agências tiveram as atividades
paralisadas. O número representa 51% de todas
as agências do Brasil.
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Roberto von der Osten, presidente da
Contraf-CUT e um dos coordenadores do
Comando Nacional dos Bancários, lembra que
a Fenaban não apresentou retorno das demais
reivindicações, já que a minuta apresentada
não se refere apenas ao índice de reajuste,
no total são 128 artigos, que buscam garantias
de emprego, saúde, melhores condições
de trabalho, segurança e igualdade de
oportunidades. O compromisso com o emprego,
está entre as principais demandas. O lucro dos
cinco maiores bancos (Itaú, Bradesco, Banco do
Brasil, Santander e Caixa) no primeiro semestre
de 2016 chegou a R$ 29,7 bilhões, mas houve
corte de 7.897 postos de trabalho nos primeiros
sete meses do ano.
“A reposição das perdas que tivemos de
agosto do ano passado, até agora, não podem
ser ignoradas e o ganho real diz respeito
aos lucros que os banqueiros realizaram no
período com o nosso trabalho. Insistimos que
eles podem e devem valorizar os trabalhadores.
Vamos reforçar a nossa mobilização em todo o
país e esperamos que os bancos apresentem
uma proposta que contemple nossa pauta
na próxima reunião. A nossa greve cresce a
cada dia, refletindo o descontentamento dos
bancários”, afirmou Roberto von der Osten.
“Os bancos chamaram para uma negociação
e não apresentaram nenhuma nova proposta
para a categoria, um desrespeito com os
trabalhadores e a população. Eles insistem em
impor reajuste abaixo da inflação, com perda
real. Cobramos também que parem com as
demissões. Nossa greve vai crescer a cada dia
porque sabemos que nossas reivindicações
podem ser atendidas pelo setor mais lucrativo
do país”, disse Juvandia Moreira, vice-presidenta
da Contraf-CUT e uma das coordenadoras do
Comando Nacional dos Bancários.
A data-base dos bancários é 1º de setembro
e a pauta de reivindicações foi entregue aos
bancos há mais de um mês, no dia 09 de agosto.
A Campanha dos Bancários Nacional 2016 tem
como eixos centrais: reposição da inflação
do período (9,62%) mais 5% de aumento real,
valorização do piso salarial, no valor do salário

mínimo calculado pelo Dieese (R$3.940,24),
PLR de três salários mais R$ 8.317,90, combate
às metas abusivas, ao assédio moral e sexual,
fim da terceirização, mais segurança, melhores
condições de trabalho. A proteção das empresas
públicas e dos direitos da classe trabalhadora,
assim como a defesa do emprego, também são
prioridades para os bancários.
Principais reivindicações dos bancários
Reajuste salarial: reposição da inflação
(9,62%) mais 5% de aumento real.
PLR: 3 salários mais R$8.317,90.
Piso: R$3.940,24 (equivalente ao salário
mínimo do Dieese em valores de junho
último).
Vale alimentação no valor de R$880,00 ao
mês (valor do salário mínimo).
Vale refeição no valor de R$880,00 ao mês.
13ª cesta e auxílio-creche/babá no valor
de R$880,00 ao mês.
Melhores condições de trabalho com o fim
das metas abusivas e do assédio moral que
adoecem os bancários.
Emprego: fim das demissões, mais
contratações, fim da rotatividade e combate
às terceirizações diante dos riscos de
aprovação do PLC 30/15 no Senado Federal,
além da ratificação da Convenção 158 da OIT,
que coíbe dispensas imotivadas.
Plano de Cargos, Carreiras e Salários
(PCCS): para todos os bancários.
Auxílio-educação:
pagamento
para
graduação e pós.
Prevenção contra assaltos e sequestros:
permanência de dois vigilantes por andar
nas agências e pontos de serviços bancários,
conforme legislação. Instalação de portas
giratórias com detector de metais na entrada
das áreas de autoatendimento e biombos
nos caixas. Abertura e fechamento remoto
das agências, fim da guarda das chaves por
funcionários.
Igualdade de oportunidades: fim às
discriminações nos salários e na ascensão
profissional de mulheres, negros, gays,
lésbicas, transexuais e pessoas com deficiência
(PCDs).
Fonte: Contraf-CUT

Expediente:
Boletim produzido pela assessoria de comunicação da CNTV
Presidente da CNTV: José Boaventura Santos
Secretário de Imprensa e Divulgação: Geraldo da Silva Cruz
Jornalista: Pricilla Abdelaziz
Diagramação: Anibal Bispo

5 - Notícias CNTV

www.cntv.org.br
cntv@terra.com.br
(61) 3321-6143
SDS - Edifício Venâncio Junior,
Térreo, lojas 09-11
73300-000 Brasília-DF

