NOTÍCIAS DE BRASÍLIA

Noticias de interesse da segurança publica em tramitação nos Poderes Legislativo, Judiciário e
Executivo, no plano federal, na semana do dia 23 a 27 de outubro de 2017.

1.
1.1

PODER LEGISLATIVO TRABALHO E PREVIDÊNCIA

Comissão permite que Funpresp gerencie fundos de previdência complementar de
estados e municípios
A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou
proposta que autoriza a Funpresp, fundação de previdência complementar do governo federal, a
administrar planos previdenciários dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. O objetivo é
incentivar esses entes federados a aderir ao regime previdenciário da União, acabando com regimes
próprios para os novos servidores.

Comissão aprova eleição direta em conselhos profissionais
A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público aprovou o Projeto de Lei 5680/13, do
deputado Glauber Braga (Psol-RJ), que determina que os integrantes dos conselhos federais e
regionais de fiscalização do exercício profissional sejam eleitos pelo voto, direto e secreto, dos
trabalhadores inscritos no colegiado.

1.2

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

Ministro do STF defende investimento em tecnologias e armamento para resolver
criminalidade no Brasil
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes defendeu investimento em
tecnologias, armamento e no policial para resolver o problema da segurança pública no País. Ele
participou de seminário para debater soluções para a crise de segurança pública no Brasil, nesta terçafeira (24), na Câmara dos Deputados, promovido pelo Partido da República.

Câmara discute o assassinato de policiais no Brasil
O assassinato de policiais no Brasil é o tema da comissão geral que será realizada a partir das 11h30,
no Plenário da Câmara dos Deputados. O debate foi sugerido pelos deputados do DEM Efraim Filho
(PB), Alberto Fraga (DF) e Sóstenes Cavalcante (RJ).

Participantes de comissão geral pedem mais políticas de Estado para proteção de
policiais
Parlamentares, policiais e viúvas de profissionais mortos em razão da atividade que exerciam pediram
nesta quinta-feira (26), na Câmara dos Deputados, mais atenção do Estado à categoria, que
consideram desamparada.
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1.3

POLÍTICA

Parecer contra pedido para investigar Temer será lido em Plenário nesta tarde
A segunda-secretária da Câmara, deputada Mariana Carvalho (PSDB-RO), deve ler na sessão desta
tarde o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) contrário ao pedido de
autorização do Supremo Tribunal Federal (SIP 2/17) para processar, por crime comum, o presidente
da República, Michel Temer, e os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (SecretariaGeral).

Base aliada e oposição têm estratégias diferentes para votar segunda denúncia
contra Temer
Parlamentares do governo e da oposição têm estratégias diferentes para a votação da segunda
denúncia contra o presidente da República, Michel Temer, marcada para amanhã (24). A denúncia da
Procuradoria-Geral da República (PGR) acusa Temer e os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e
Moreira Franco (Secretaria-Geral) de organização criminosa e obstrução de Justiça. O Planalto nega
todas as acusações.

Câmara vota hoje denúncia contra Temer e ministros
O Plenário vota hoje o pedido de autorização do Supremo Tribunal Federal (SIP 2/17) para processar,
por crime comum, o presidente da República, Michel Temer, e os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil)
e Moreira Franco (Secretaria-Geral). A partir das 9 horas, presentes 51 deputados, a sessão já pode
ser aberta. A oposição quer adiar a votação para a próxima semana e ameaça não dar quórum para
abrir a sessão.

Relator diz que denúncia contra Temer não tem base jurídica e acusa PGR de fazer
oposição ao governo
O deputado Bonifácio de Andrada (PSDB-MG) afirmou, há pouco, no Plenário da Câmara, que a
denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (SIP 2/17) contra o presidente da
República, Michel Temer, não tem provas nem base jurídica. Ele acusou a PGR de fazer oposição ao
governo. “A Procuradoria está agindo politicamente contra o presidente, tentando enfraquece-lo e
afastá-lo do poder”, disse.

Oposição diz que não vai dar quórum para votar denúncia
Deputados da oposição reafirmaram, nesta manhã, a decisão de não garantir o quórum de 342
deputados necessários para aceitar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o
presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco.

Governistas criticam denúncia contra Temer; oposição está ausente do Plenário
Deputados governistas criticaram, em Plenário, a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra
o presidente da República, Michel Temer, e os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco
(Secretaria-Geral) por organização criminosa e obstrução de Justiça (SIP 2/17).

Ex-presidente da Caixa nega irregularidades em empréstimos ao grupo J&F
Em depoimento à CPMI da JBS nesta quarta-feira (25), o ex-presidente da Caixa Econômica Federal
Jorge Hereda negou a existência de irregularidades na liberação de empréstimos ao grupo J&F.
Segundo ele, todas as operações eram aprovadas por órgãos colegiados e passavam pelo crivo de
mais de 50 técnicos.
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Líderes comentam decisão de negar abertura de processo contra Temer
Governistas comemoram decisão da Câmara de negar autorização (SIP 2/17) para o Supremo
Tribunal Federal (STF) processar, por crime comum, o presidente da República, Michel Temer, e os
ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria-Geral). Base aliada fala em "virada
de página", enquanto a oposição vê "Brasil sem rumo" até as eleições de 2018.

Câmara não autoriza processo por organização criminosa contra Temer e dois
ministros
O Plenário da Câmara dos Deputados recusou nesta quarta-feira (25) a autorização (SIP 2/17) para o
Supremo Tribunal Federal (STF) processar, por crime comum, o presidente da República, Michel
Temer, e os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria-Geral).

1.4

DIREITO E JUSTIÇA / DIREITOS HUMANOS

.

Liminar contra portaria sobre trabalho análogo à escravidão repercute entre
parlamentares
A decisão da ministra do Supremo Tribunal Federal Rosa Weber de suspender, em caráter liminar, a
portaria que mudou as regras para caracterização do trabalho análogo à escravidão repercutiu nesta
terça-feira (24) na Câmara dos Deputados. Governo e oposição avaliaram de forma diferente o
impacto sobre a votação em Plenário, amanhã, da denúncia contra o presidente da República, Michel
Temer, e os ministros Eliseu Padinha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria-Geral).

Comissão aprova projeto que cria mecanismos para coibir violência contra idosos
A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa aprovou projeto do deputado Felipe Bornier
(Pros-RJ) que cria mecanismos para coibir a violência contra idosos (PL 3779/15). O relator, deputado
Eros Biondini (Pros-MG), apresentou parecer favorável ao texto e manteve o substitutivo apresentado
pela comissão anterior, de Seguridade Social e Família.

Relator de projeto sobre revisão do ECA aumenta para até dez anos período de
internação de menores
Após mais de três horas de discussão, integrantes da comissão especial que analisa a revisão das
medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90)
concordaram em adiar para a próxima semana a discussão e a votação do relatório proposto pelo
deputado Aliel Machado (Rede-PR).

Debatedores defendem tipificação do crime de violência contra mulher em meios de
transporte
Debatedores apoiaram nesta terça-feira (24) a criação de um tipo penal para punir a violência contra a
mulher em meios de transportes. As sugestões foram feitas durante audiência da Comissão de
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado que debateu o enquadramento legal de crimes
contra a dignidade sexual.

Para procurador e ativistas, há desmonte das políticas de combate ao trabalho
escravo no País
Juristas denunciaram nesta quarta-feira (25), na Câmara, o que classificaram de “desmonte” das
políticas públicas de combate ao trabalho escravo no País. As críticas foram feitas em audiência da
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Comissão de Direitos Humanos e Minorias que debateu a Portaria 1.129/17, do Ministério do Trabalho,
sobre a regulamentação do combate ao trabalho em condições análogas às de escravidão.

Relator defende aumento de período de internação para adolescente infrator
O deputado Aliel Machado (Rede-PR), relator da comissão especial que analisa a revisão do Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA - Lei 8.069/90), defendeu, nesta quinta-feira (26), o aumento do
período de internação de adolescentes infratores como alternativa à discussão da redução da
maioridade penal. Ele participou de videochat promovido pela Câmara dos Deputados.

Câmara entrega Diploma Mulher-Cidadã Carlota Pereira de Queirós 2017
A Câmara dos Deputados, por meio da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, entregou nesta
quinta-feira (26), em sessão solene no Plenário Ulysses Guimarães, o Diploma Mulher-Cidadã Carlota
Pereira de Queirós 2017.

Comissão especial sobre revisão das medidas educativas do ECA pode votar
relatório nesta terça-feira
A Comissão Especial sobre a Revisão das Medidas Educativas do Eca (PL 7197/02)
se reúne nesta terça-feira (31) para discutir e votar o parecer do relator, deputado Aliel Machado
(Rede-PR). Machado defendeu o aumento do período de internação de adolescentes infratores como
alternativa à discussão da redução da maioridade penal.

1.6

RELAÇÕES EXTERIORES

.

Relações Exteriores debate atuação do Brasil na missão de paz no Haiti
A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional promove hoje uma audiência pública para
discutir a situação do Haiti após a conclusão da missão das Nações Unidas de estabilização daquele
país.

Após missão de paz no Haiti, Brasil torna-se referência mundial, avalia deputada
A participação brasileira na Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti (Minustah) tornouse referência mundial, afirmou nesta quarta-feira (25) a deputada Bruna Furlan (PSDB-SP), presidente
da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara.

1.7

AGENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Agenda da semana
SEGUNDA-FEIRA (30)
11 horas
Comissão Externa sobre Consumo de Drogas entre os Jovens no Brasil
Participação na 7a Conferência Estadual de Políticas sobre Drogas de Minas Gerais.
Mariana (MG)
9 horas
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
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Votação de projetos e requerimentos.
Plenário 5

TERCEIRA-FEIRA (31)
10 horas
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado
Votação de projetos e requerimentos.
Plenário 6
12h30
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
Visita oficial de delegação de membros do Parlamento Europeu.
Plenário 5

Link: http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/542776-AGENDA-DASEMANA.html

2.

PODER LEGISLATIVO -

2.1

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS

CCJ pode sabatinar indicado para o CNJ e votar projeto que tipifica 'idosicídio'
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) examina, na próxima quarta-feira (25), sete
projetos de lei que alteram o Código Penal para tipificar novas infrações penais ou agravar punições
para condutas já normatizadas. Uma das propostas tipifica o homicídio contra idoso, chamado de
idosicídio (PLS 373/2015).

Empresas privadas devem R$ 450 bilhões à Previdência, mostra relatório final da
CPI
O senador Hélio José (Pros-DF) apresentou nesta segunda-feira (23) seu relatório final na CPI da
Previdência, no qual defende que a Previdência Social não é deficitária. A data de votação do texto
ainda vai ser definida pelo presidente da comissão de inquérito, Paulo Paim (PT-RS), que deu mais
prazo para análise dos parlamentares (vista coletiva).v

Plenário do Senado aprova PEC que cria polícias penais
O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (24), em segundo turno, a criação das polícias penais
federal, estaduais e distrital. De autoria do senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB), a PEC acrescenta
essas polícias ao rol dos órgãos do sistema de segurança pública, e determina como competência
dessas novas instâncias a segurança dos estabelecimentos penais e a escolta de presos.
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Aprovada em primeiro turno proibição de nomear filiados a partidos para a Justiça
Eleitoral
Pessoas com filiação partidária recente podem ser impedidas de se tornar membros da Justiça
Eleitoral. É o que estabelece proposta aprovada nesta terça-feira (24) pelo Plenário Senado. O texto,
aprovado em primeiro turno, ainda terá que passar por três sessões de discussão antes da votação em
segundo turno. Se aprovado, seguirá para a Câmara dos Deputados.

Aprovada ampliação do cadastro positivo
Senado aprovou nesta terça-feira (24) o projeto que estimula a inclusão de dados nos cadastros
positivos de crédito. O PLS 212/2017 Complementar, do senador Dalírio Beber (PSDB-SC), estende
ao cadastro positivo a mesma regra que hoje vale para o negativo: as instituições financeiras podem
incluir informações no sistema sem autorização específica dos clientes.

Estudo apresentado à CAE defende redistribuição da carga tributária entre setores
O país precisa começar a pensar em nova distribuição do ônus de financiar o Estado entre os diversos
setores da economia. É o que aponta relatório de grupo de trabalho criado pela Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE) para avaliar a funcionalidade do sistema tributário nacional, que foi apresentado ao
colegiado nesta terça-feira (24).

Senadores cobram urgência do projeto contra a portaria do trabalho escravo
Senadores cobraram, nesta terça-feira (24), a aprovação do requerimento de urgência para o projeto
(PDS 190/2017) que suspende a portaria do governo que alterou as regras para a fiscalização do
trabalho escravo. A portaria do Ministério do Trabalho (MTB 1.129/2017) determina, entre outros
aspectos, que jornadas extenuantes e condições degradantes só sejam consideradas trabalho análogo
à escravidão se houver restrição de locomoção do trabalhador.

Participantes de audiência na CDH criticam PEC que reduz maioridade penal
Participantes de audiência pública realizada nesta terça-feira (24) pela Comissão de Direitos Humanos
e Legislação Participativa (CDH) manifestaram-se contrárioa a Proposta de Emenda Constitucional
(PEC) 33/2012 que reduz a maioridade penal.

Sabatinado ao CNJ defende direitos e garantias individuais
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (25) por 23 a 3 a indicação do
juiz do trabalho Francisco Luciano de Azevedo para compor o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A
indicação segue para análise do Plenário do Senado.

CPI da Previdência aprova relatório final por unanimidade
Por unanimidade, foi aprovado nesta quarta-feira (25) o relatório final do senador Hélio José (Pros-DF)
sobre os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Previdência. Além de sugerir
projetos de lei e emendas à Constituição para aperfeiçoar a legislação, o documento também solicita
algumas providências do governo federal.
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Coutinho nega interferência política nos contratos do BNDES
O ex-presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) Luciano
Coutinho negou qualquer interferência política nos contratos do banco enquanto ele presidia a
instituição. Coutinho foi ouvido pela CPI do BNDES na tarde desta quarta-feira (25).

Senado aprova novas regras para crimes contra sistema financeiro
O Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (25) o projeto de lei da Câmara (PLC) 129/2017, que
regula os processos administrativos do Banco Central (BC) e da Comissão de Valores Mobiliários
(CMV). O projeto aumenta o valor de multas e concede mais poderes às duas instituições para
combater crimes contra o sistema financeiro nacional.

Legalização da maconha: tema polêmico é alvo de debate na CDH
O cultivo de maconha para uso medicinal deve ser liberado no Brasil? E o uso recreativo? A eventual
legalização da venda dessa droga pode ajudar a reduzir os índices de criminalidade e desinchar o
sistema prisional? Essas foram algumas das perguntas que permearam audiência pública realizada
nesta quinta-feira (26) pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH).

Senado aprova acordos de cooperação educacional com a Zâmbia e San Vicente
O Plenário do Senado aprovou, nesta quinta-feira (26), acordos destinados a promover a cooperação
educacional entre o Brasil e os governos de duas nações: República da Zâmbia, país situado ao sul da
África; e outro com São Vicente e Granadinas, país situado no Mar do Caribe, na América Central.

Bombeiros civis querem fiscalização para garantir contratações
Representantes de entidades ligadas aos bombeiros civis discutiram nesta quinta-feira (26) a
regulamentação da categoria. Um dos principais pontos citados pelos participantes é a obrigatoriedade
de contratação desses profissionais em recintos com grande circulação de pessoas. De acordo com
eles, apesar de não ser prevista na lei atual que rege a categoria, a obrigatoriedade está em outras
normas que não são cumpridas.

Cadastro positivo, adoção e polícia penal são os destaques da semana no Senado
O Senado aprovou nesta semana o PLS 212/2017, que estimula a inclusão de dados nos cadastros
positivos de crédito. O texto estende ao cadastro positivo a mesma regra que hoje vale para o
negativo: as instituições financeiras podem incluir informações no sistema sem autorização específica
dos clientes.
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3.

PODER JUDICIÁRIO

3.1

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Negada liminar que pedia para suspender votação de denúncia contra Temer na
Câmara
O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou pedido de liminar feito pelo
deputado federal Rubens Pereira Júnior (PCdoB-MA) para suspender votação na Câmara dos
Deputados sobre a abertura de processo criminal contra o presidente Michel Temer. No Mandado de
Segurança (MS) 35278, o ministro entendeu que o tema abordado é matéria interna à Câmara,
descabendo reconhecer liminarmente o direito alegado pelo parlamentar.

Ação da DPU pede indenização a dependentes de agentes de segurança mortos em
serviço
A Defensoria Pública da União (DPU) ajuizou Ação Cível Originária (ACO 3061), no Supremo Tribunal
Federal (STF), contra a União, os Estados e o Distrito Federal, na qual pede que dependentes dos
servidores civis e militares mortos no exercício da função ou executados em razão dela sejam
indenizados em R$ 100 mil.

Ministra indefere liminar que pretendia impedir devolução de policiais cedidos ao
MPDFT
A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), indeferiu pedido de liminar feito pelo
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) para suspender decisão do Tribunal de
Contas da União (TCU) que determinou a devolução de policiais cedidos para a segurança dos
membros do Ministério Público do DF.

Suspensa ordem de envio de informações fiscais pela Secretaria de Fazenda do MT
A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Cármen Lúcia, deferiu liminar para sustar os
efeitos de decisão da Justiça estadual que determinou ao secretário de Fazenda de Mato Grosso
conceder acesso às informações fiscais referentes às exportações ocorridas no período de 2013 a
2016. A decisão se deu na Suspensão de Segurança (SS) 5203, ajuizada pelo Estado de Mato
Grosso.

Liminar autoriza SP a reter repasses ao INSS para destinar à previdência estadual
O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu liminar ao Estado de São Paulo
para reter contribuições previdenciárias devidas pelo estado ao Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), a fim de repassá-las à São Paulo Previdência (SPprev).
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3.2

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

STJ promove curso sobre impacto do novo CPC no tribunal
O Superior Tribunal de Justiça, por meio de seu programa Conexão Cidadã, vai abrir inscrições para o
curso Novo Código de Processo Civil: impactos na atividade jurisdicional do STJ. As inscrições
poderão ser feitas nesta página entre 13h de quarta-feira (25) e 21h de quinta-feira (26).

3.3

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Operação Pipa: Justiça Militar é competente para apreciar crime envolvendo civis
em irregularidades, decide Tribunal
O Superior Tribunal Militar (STM) decidiu na quinta-feira (26), em recurso em sentido estrito, que a
Justiça Militar federal é competente para processar e julgar civis, chamados de pipeiros, envolvidos em
irregularidades na distribuição de água potável aos flagelados da seca, no semiárido do nordeste.

4.

PODER EXECUTIVO

4.1

MINISTÉRIO DA DEFESA

Aeronave da FAB decolou hoje à tarde rumo à Chapada dos Veadeiros
Uma aeronave Hércules C-130, da Força Aérea Brasileira (FAB), decolocou hoje às 14h27, da Ala 2
(Base Aérea de Anápolis), em Goiás, para apoiar no combate ao incêncio no Parque Nacional da
Chapada dos Veadeiros. Esse primeiro voo vai lançar 12 mil litros sobre os focos de incêndio que
consomem, desde o dia 17, a flora e a fauna do Parque Nacional.

Ministros da Defesa e Meio Ambiente visitam área afetada pelo incêndio na
Chapada
Os ministros da Defesa, Raul Jungmann, e do Meio Ambiente, Marcelo Cruz (interino), acompanhados
do governador do estado de Goiás, em exercício, José Eliton, do presidente do Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Ricardo Soavinski, estiveram, nesta quarta-feira (25), em
Alto Paraíso (GO), para verificar o trabalho de combate ao incêndio que atingiu mais de 64 mil
hectares do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.

Ministros e governadores debatem soluções para a segurança pública e o controle
das fronteiras
A Carta do Acre, assinada hoje (27), na capital do estado, Rio Branco, por quatro ministros de Estado
(Defesa, Justiça, Relações Exteriores e Segurança Institucional) e 20 governadores, prevê, entre
outras propostas, a criação de um Sistema Nacional de Segurança Pública.
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4.2

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

FORÇA TAREFA: Operação prende líder de organização criminosa
A Força-Tarefa Previdenciária deflagrou em São Luís (MA), na manhã desta quinta-feira (26), a
Operação Vetores II. Ao todo, foram cumpridos um mandado de prisão preventiva, dois de condução
coercitiva e dois de busca e apreensão.

INTERNACIONAL: Concluída primeira rodada de negociação do Acordo de
Previdência Brasil-República Tcheca
Representantes das delegações do Brasil e da República Tcheca realizaram rodada de negociação
para o acordo bilateral de Previdência Social, que culminou com a assinatura da ata do acordo nesta
sexta-feira (27). O texto final será acordado na segunda reunião técnica, prevista para o primeiro
semestre de 2018, em Praga, capital do país europeu.

4.3

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA

"O crime está perdendo a guerra logística no Rio", afirma Torquato Jardim
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Torquato Jardim, afirmou que o crime organizado está
perdendo a logística no Rio de Janeiro (RJ), devido ao forte cerco que o governo federal vem
montando, desde a fronteira até os grandes centros.

MJ moderniza atendimento policial e de bombeiros no Acre
Os serviços de emergência do Acre vão ganhar um reforço para melhor atender ao cidadão. A
Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública
(Senasp/MJSP) capacita 40 técnicos do estado para que possam operar o Sinesp Cad (Central de
Atendimento e Despacho), uma ferramenta digital que irá otimizar o cadastro de ocorrências e
despacho de equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros para os 22 municípios
acreanos.

5.

OUTRAS PUBLICAÇÕES (SITES, LIVROS, REVISTAS ETC.)

Jungmann aciona Exército para ajudar nas investigações da morte de coronel da
PM
Durante uma reunião em Brasília, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, lamentou na tarde desta
quinta-feira a morte do coronel Luiz Gustavo de Lima Teixeira, comandante do 3º BPM (Méier),
executado por bandidos durante um suposto assalto no Méier. Logo que soube da morte do coronel da
PM, Jungmann entrou em contato com o Comando Militar do Leste (CML) e colocou à Inteligência
militar do Exército à disposição da Secretaria de Segurança. Militares já estão ajudando nas
investigações do caso.

NOTÍCIAS DE BRASÍLIA
Governadores defendem a criação de Sistema Nacional de Segurança durante
encontro no AC
Governadores e representantes de 23 estados defendem nesta sexta (27) a criação de um Sistema
Nacional de Segurança para combater o narcotráfico. A proposta foi apresentada durante o Encontro
de Governadores do Brasil pela Segurança e Controle das Fronteiras – Narcotráfico, uma emergência
nacional, que ocorre na capital acreana, Rio Branco.

Sancionada com vetos lei sobre transferência de recursos para Fundo Penitenciário
O presidente Michel Temer sancionou, com dois vetos, a lei que dispõe sobre a transferência de
recursos financeiros do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen), com a finalidade de proporcionar
recursos e meios para financiar e apoiar as atividades e programas de modernização e aprimoramento
do sistema penitenciário nacional.

Governador discute hoje com Temer criação de fundo para proteger fronteiras
Maior rota do tráfico internacional de drogas da América Latina, Mato Grosso do Sul sofre com o
avanço das facções criminosas na fronteira com a Bolívia e o Paraguai. Por este motivo, nesta sextfeira, o governador Reinaldo Azambuja se reúne com o presidente Michel Temer em Rio Branco (AC),
para discutir a criação do Fundo Nacional de Segurança Pública, com o intuito de fortalecer a Polícia
Federal (PF), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e dar condições para que as forças armadas tenham
presença mais ativa.

6.

ASSUNTOS DE INTERESSE DA FENEME

FENEME PARTICIPA DO XVI CONGRESSO NACIONAL DAS JUSTIÇAS MILITARES
EM GOIÂNIA
Nos dias 19 e 20 de outubro de 2017 realizou-se, em Goiânia-GO, no auditório da Associação dos
Magistrados de Goiás, o XVI Congresso Nacional das Justiças Militares. O Congresso contou com a
participação, além de Militares, de Magistrados, Membros do Ministério Público e profissionais da área
do direito de todo o Brasil e da FENEME, além de representantes de várias entidades de Oficiais
Militares Estaduais filiadas.

FENEME PARTICIPA DE COMISSÃO GERAL SOBRE MORTE DE POLICIAIS NA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Ocorreu dia 26 de outubro de 2017 (QUINTA-FEIRA) no Plenário da Câmara dos Deputados - debates
sobre morte de policiais e profissionais de segurança pública, em especial de Policiais Militares. Vários
parlamentares e dirigentes de entidades representativas de profissionais de segurança pública se
manifestaram na ocasião, todos expondo várias situações que resultaram em policiais mortos ou
feridos.

NOTÍCIAS DE BRASÍLIA
FENEME REALIZA EM BRASÍLIA 3ª EDIÇÃO DO CURSO DE ASSESSORIA
PARLAMENTAR
De 23 a 27 de outubro a FENEME realizou, em Brasília – DF, a 3ª edição do Curso de Assessoria
Parlamentar, com uma turma composta de Oficiais e Praças Militares Estaduais, de Agentes
Penitenciários Federais e fiscais da ABIN - Agência Brasileira de Inteligência.

7.

CURTA E SIGA A FENEME NAS REDES SOCIAIS

Facebook: https://www.facebook.com/secretariofeneme.feneme
Twitter: https://twitter.com/realfeneme
Sites: www.feneme.org.br / www.ciclocompleto.com.br

Brasília, 27 de outubro de 2017.

OUTRAS INFORMACOES RELEVANTES E ESTRATEGICAS PARA A FENEME NO AMBITOS DOS PODERES, ORGAOS E INSTITUICOES, ESTAO SENDO REPASSADAS VIA
RELATORIOS E COMUNICACOES COMPLEMENTARES AO PRESIDENTE DA ENTIDADE, PARA OS ENCAMINHAMENTOS NECESSARIOS.

