VIGILA
NTES

NOTÍCIASCNTV/
CONFEDER AÇ ÃO

N ACION A L

D OS

V IGIL A NTE S

29/Mai

cntv@cntv.org.br | (61) 3321-6143 | www.cntv.org.br | Edição 1974 | 2018

Ataque a carro-forte deixa
cédulas espalhadas em
rodovia no Ceará

Profissionais de segurança isolaram a área para recolher
dinheiro espalhado pelo chão.
alguns moradores tentaram se aproximar do
local do crime para saquear o dinheiro, mas
foram impedidos pelos agentes.

Cédulas ficaram espalhadas pela via após explosão
de veículo (Foto: Arquivo pessoal)

Milhares de cédulas de R$ 50 e R$ 100
ficaram espalhadas pela rodovia BR-222 após
um ataque a carro-forte, nesta segunda-feira
(28), na cidade de Umirim, no interior do Ceará.
O veículo foi explodido por um bando de cerca
de 10 criminosos.
A força da explosão destruiu por completo
o carro-forte e espalhou o dinheiro que estava
em malotes pela pista. O bando recolheu parte
da carga em sacolas e fugiu, utilizando três
veículos. Até a tarde desta segunda, ninguém
havia sido preso.
Após a fuga, profissionais de segurança
da Prosegur Brasil Transportes de Valores
e Segurança isolaram o local para coletar o
restante do dinheiro. Segundo testemunhas,

Veículo foi totalmente destruído com a força da explosão (Foto: Arquivo pessoal)

Troca de tiro
Antes da explosão, o bando armado trocou
tiro com os agentes de segurança. Testemunhas
relataram que os criminosos estavam em maior
número e usavam armas de maior calibre que os
profissionais que faziam o transporte de valor.
Após o tiroteio, o bando rendeu os agentes e
instalou os explosivos no veículo. Não há relato
de pessoas feridas no tiroteio ou na explosão.
Os agentes de segurança impediram que
população saqueasse a carga de dinheiro e
recolheu as cédulas.
Fonte: G1 CE
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Carro-forte vira e deixa
funcionários da Preserve
feridos na BR 116
Equipes da Companhia Independente de Policiamento
Especializado (Cipe) Nordeste deram apoio às vítimas

Foto: Divulgação/SSP-BA

Um carro-forte virou, deixando funcionários

Morais dos Santos, policiais realizavam rondas

da empresa Preserve feridos, nesta segunda-

na região da ocorrência e fizeram a segurança

feira (28), no quilômetro 229, BR 116, próximo
ao povoado de Peões. Equipes da Companhia
Independente de Policiamento Especializado
(Cipe) Nordeste deram apoio às vítimas, após
acidente, segundo afirma a Secretaria da
Segurança Pública (SSP-BA).

do veículo. O major também informou que os
funcionários da empresa especializada em
transporte de valores, tiveram ferimentos leves
e formam encaminhados para o Hospital de
Euclides da Cunha.

Segundo informações do major PM Wellington
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Fonte: Varelanoticias.com.br

Repasse de parte da arrecadação de
loterias para fundos de segurança
está na pauta da CCJ
Reconhecemos que o volume de recursos
ainda é muito baixo diante da necessidade dos
estados e do Distrito Federal, mas é uma forma
de contribuir para a solução do problema”,
explicou Caiado na justificação do PLS 248/2017.

de contribuir, em parte, para o fortalecimento

Uso apenas na segurança
Na avaliação do relator, senador Rodrigues
Palma (PR-MT), a proposta é importante para
o enfrentamento da “espiral de violência”
observada no país. Para reforçar sua percepção,
o relator citou dados do Fórum Brasileiro de
Segurança Pública que, em 2015, contabilizou
58.459 mortes violentas intencionais no Brasil.
“É preciso, pois, somar todos os esforços que
contribuem para o mesmo fim: reduzir urgente e
drasticamente os índices de violência”, resumiu
no parecer.
Palma apresentou emenda para aperfeiçoar
o texto, deixando explícito que os recursos das
loterias destinados aos fundos de segurança
não farão parte da Receita Corrente Líquida
(RCL) de estados e do Distrito Federal. Deverão
ser destinados, exclusivamente, a despesas de
capital na segurança pública.
“A emenda que propomos não altera o
conceito de receita corrente líquida previsto
na Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que
os recursos deverão ser, obrigatoriamente,
aplicados no aparelhamento dos órgãos de
segurança, sendo considerada, portanto, receita
de capital”, ponderou Palma.
Depois de passar pela CCJ, o PLS 248/2017

da capacidade gerencial dos estados e do

terá votação final na Comissão de Assuntos

Distrito Federal para gerir as ações relacionadas

Econômicos (CAE).

Os fundos de segurança pública dos estados
e do Distrito Federal poderão contar com 2% da
arrecadação bruta mensal das loterias federais.
A possibilidade desse repasse está prevista em
projeto a ser analisado na reunião da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) desta
quarta-feira (30), a partir das 10h.
A proposta (PLS 248/2017), do senador
Ronaldo Caiado (DEM-GO), determina que o
montante de recursos das loterias deslocados
para a segurança deverá ser rateado na
proporção

dos

coeficientes

estabelecidos

no Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal (FPE). Os 2% serão deduzidos
dos valores destinados aos prêmios brutos, e o
repasse direto aos fundos de segurança deverá
acontecer até o quinto dia útil de cada mês.
“A destinação desses recursos adicionais para
os fundos de segurança pública tem o objetivo

à segurança pública sob sua responsabilidade.
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Fonte: Agência Senado

Brasil na lista suja da OIT
Nota Oficial das Centrais Sindicais
A OIT - Organização Internacional do Trabalho decidiu nesta terça feira, 29 de
maio, incluir o Brasil na lista dos 24 países violadores das suas convenções e normas
internacionais do trabalho.
A inclusão do Brasil na lista se deu em decorrência da aprovação da Reforma Trabalhista
(Lei 13.467/17) que retirou dezenas de direitos das trabalhadoras e trabalhadores
brasileiros, violando normas fundamentais da OIT, especialmente a Convenção 98,
ratificada pelo Brasil, que trata do Direito de Sindicalização e de Negociação Coletiva. A
OIT avalia que a possibilidade do negociado prevalecer sobre o legislado para retirar ou
reduzir direitos e de ocorrer negociação direta entre trabalhador e empregador, sem a
presença do Sindicato, são dispositivos que contariam a referida convenção.
Esta decisão da OIT, uma agência da ONU – Organização das Nações Unidas, confirma
as denúncias das Centrais contra as práticas antissindicais do governo que se tornaram
ainda mais graves com a tramitação do projeto da reforma no Congresso Nacional,
aprovada sem diálogo com as representações de trabalhadores e trabalhadoras, neste
caso, violando também a Convenção 144 da OIT.
Diante da decisão da OIT, os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros esperam agora
que o governo reconheça a gravidade do erro cometido e faça a revogação imediata da
reforma trabalhista.
Genebra, 29 de maio de 2018.
CSB – Central dos Sindicatos Brasileiros
CTB – Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil
CUT – Central Única dos Trabalhadores
FS – Força Sindical
NCST - Nova Central Sindical de Trabalhadores
UGT - União Geral dos Trabalhadores

4 - Notícias CNTV

Pela redução do preço do gás e da
gasolina, todos nas ruas no dia 30!

Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo chamam população para atos e paralisações
contra a política de preços da Petrobrás e #Fora Parente no dia em que os petroleiros
iniciam greve com essas bandeiras

Pela redução do preço do diesel, da gasolina
e do gás de cozinha, pela mudança na política
de preços, em defesa da Petrobras como
empresa pública, pela saída de Pedro Parente
da presidência da companhia e por eleições
livres e democráticas, as frentes Brasil Popular
e Povo Sem Medo conclamam a população a
participar de mobilizações na próxima quartafeira (30).
Reunidas na tarde desta segunda-feira (28)
na sede da CUT, as frentes, que representam
mais de 100 entidades, entre elas CUT, MST,
MTST, CTB, Intersindical, CMP, UNE e Marcha
Mundial das Mulheres, entre outras, divulgaram
uma nota chamando a população e explicando
as razões da manifestação nesta quarta.
“O povo brasileiro está indignado com o alto
custo de vida, o valor do gás e do combustível,
que já aumentou mais de duzentas vezes em
dois anos e exige respostas imediatas. Por isso,
apoiamos a luta dos caminhoneiros em greve
e dos petroleiros que iniciarão uma greve de
advertência de 72h a partir de 0h do dia 30.
Nosso apoio se concretiza com solidariedade
e luta! Portanto chamamos todas as pessoas

a participarem do Dia de Luta em todo o país
nesta quarta-feira, dia 30 de Maio”, diz trecho
da nota.
Segundo a nota, “a disparada do preço do
combustível se deve à política implantada
por Michel Temer e Pedro Parente que
submetem o nosso país, autossuficiente em
petróleo, às variações e interesses do mercado
internacional”.
Outro trecho da nota reafirma a defesa da
empresa pública e denuncia o ilegítimo: “Temer
e sua base atuam para entregar a Petrobras
às empresas multinacionais, agravando o
problema dos preços do gás e dos combustíveis,
nós dizemos que ela é do Brasil. É patrimônio
do nosso povo e vamos continuar a defendêla”.
As frentes também defendem a democracia
e são contra qualquer tipo de repressão.
“É fundamental garantir eleições livres e
democráticas com a participação de todas as
candidaturas. A única saída dessa crise passa
pela retomada da democracia e pela defesa dos
direitos do povo, contra todo o tipo de injustiça,
violência e repressão”, diz trecho final da nota.
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Confira abaixo a íntegra da nota:
QUARTA, 30 DE MAIO É DIA NACIONAL DE LUTA
Pela redução do preço do gás e do combustível, Frentes convocam dia nacional de
luta.
O povo brasileiro está indignado com o alto custo de vida, o valor do gás e do
combustível, que já foi reajustado mais de duzentas vezes em dois anos e exige respostas
imediatas.
Por isso, apoiamos a luta dos caminhoneiros em greve e dos petroleiros que iniciarão
uma greve de advertência de 72h a partir de 0h do dia 30.
Nosso apoio se concretiza com solidariedade e luta! Portanto chamamos todas as
pessoas a participarem do Dia de Luta em todo o país nesta quarta-feira, dia 30 de Maio.
A disparada do preço do combustível se deve à política implantada por Michel Temer
e Pedro Parente que submetem o nosso país, autossuficiente em petróleo, às variações
e interesses do mercado internacional.
Enquanto Temer e sua base atuam para entregar a Petrobras às empresas
multinacionais, agravando o problema dos preços do gás e dos combustíveis, nós
dizemos que ela é do Brasil. É patrimônio do nosso povo e vamos continuar a defendêla. Por isso, exigimos a saída imediata do presidente da Petrobras Pedro Parente, a
mudança na política de preços e o fim de qualquer tentativa de desmonte e privatização.
Está claro que o caos que o nosso país vive é fruto direto da falta de democracia e
de um governo ilegítimo que está de costas para o povo. Por isso, mais do que nunca,
é fundamental garantir eleições livres e democráticas com a participação de todas as
candidaturas. A única saída dessa crise passa pela retomada da democracia e pela
defesa dos direitos do povo, contra todo o tipo de injustiça, violência e repressão.
Pela redução do preço do diesel, da gasolina e do gás de cozinha!
Mudança imediata da política de preços dos combustíveis: Fora Parente!
Em defesa da Petrobras estatal, não à privatização!
Fora Temer! Por eleições livres e democráticas!
FRENTE POVO SEM MEDO

FRENTE BRASIL POPULAR
Fonte: CUT
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