NOTÍCIAS DE BRASÍLIA

Noticias de interesse da segurança publica em tramitação nos Poderes Legislativo, Judiciário e
Executivo, no plano federal, na semana do dia 06 a 10 de novembro de 2017.

1.
1.1

PODER LEGISLATIVO TRABALHO E PREVIDÊNCIA

Câmara aprova inclusão de agentes de trânsito entre profissões perigosas
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou nesta terça-feira (8) o Projeto de
Lei 447/15, do deputado Décio Lima (PT-SC), que inclui a fiscalização de trânsito, operação ou
controle de tráfego de veículos terrestres entre as atividades consideradas perigosas na Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT, Decreto-Lei 5.452/43).

Deputados divergem sobre efeitos da reforma trabalhista, que entra em vigor neste
sábado
Entra em vigor neste sábado (11) a reforma trabalhista aprovada neste ano pelo Congresso Nacional
(Lei 13.467/17), com mudanças na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT - 5.452/43). A nova
legislação amplia a negociação entre patrões e empregados em torno de alguns direitos e cria novas
modalidades de contratação, como o trabalho intermitente; um tipo de trabalho que não tem jornada
fixa, sendo pago por período trabalhado.

1.2

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

Comissão de Segurança aprova porte de arma para proprietários e trabalhadores
rurais maiores de 21 anos
A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado aprovou nesta quarta-feira (8)
proposta que permite a concessão de licença para o porte de arma de fogo para proprietários e
trabalhadores rurais maiores de 21 anos. O objetivo, segundo o texto, é proporcionar a defesa pessoal,
familiar ou de terceiros, assim como a defesa patrimonial.

Osmar Terra defende leis mais rígidas e combate às drogas para reduzir violência
O ministro Desenvolvimento Social, Osmar Terra, disse nesta quarta-feira (8), em audiência pública na
Câmara dos Deputados, que o combate à violência deve ter como foco leis mais rígidas; educação –
sobretudo na primeira infância –; e combate às drogas.

Câmara aprova texto-base que acaba com progressão penal para assassinos de
policiais
O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (8) o Projeto de Lei 8504/17, do
deputado Alberto Fraga (DEM-DF), que proíbe a progressão de regime para condenados por
assassinato de policiais, devendo cumprir a pena integralmente em regime fechado.

NOTÍCIAS DE BRASÍLIA
Câmara aprova projeto que restringe saída temporária de presos
O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (9) o Projeto de Lei 3468/12, do
deputado Claudio Cajado (DEM-BA), que muda regras de saída temporária de presos em regime
semiaberto, conhecida como “saidão”. A matéria será enviada ao Senado.

1.3

POLÍTICA

Para Maia, data para votação da reforma da Previdência só deve ser definida
quando houver os votos necessários
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou nesta quarta-feira (8) que o calendário
para a votação da reforma da Previdência (PEC 287/06) será definido apenas quando o governo tiver
condições de aprová-la – são necessários 308 votos em Plenário, em dois turnos. Ele disse ainda que
o governo não vai deixar de votar a proposta.

Wesley Batista permanece em silêncio em depoimento na CPMI da JBS
Durante pouco mais de duas horas em que permaneceu na audiência conjunta da Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) da JBS e da CPI do BNDES (do Senado), o empresário Wesley
Batista, um dos controladores do grupo J & F, se recusou a responder perguntas de deputados e
senadores, usando o direito constitucional de permanecer calado.

Relator da reforma da Previdência afirma que governo está disposto a fazer
concessões
O relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), afirmou que o governo
está disposto a fazer concessões para conseguir aprovar a proposta ainda neste ano (PEC 287/16).
Ele defende um texto mais enxuto, focado na definição da idade mínima para aposentar e em
mudanças nas regras para servidores públicos.

Congresso derruba veto de convalidação de incentivos estaduais e adia vetos
polêmicos
O Congresso Nacional derrubou vetos feitos pelo presidente da República, Michel Temer, ao projeto
que convalida isenções concedidas por estados durante a chamada guerra fiscal (PLP 54/15). Voltarão
a valer a convalidação dos créditos concedidos por lei estadual até a publicação da lei e a autorização
para que empresas beneficiadas registrem os recursos como subvenção para investimento, o que
diminui a tributação.

Congresso aprova projetos de créditos orçamentários
O Congresso Nacional aprovou nesta quarta-feira projetos de lei que abrem créditos orçamentários a
vários órgãos da administração federal e também remanejam recursos para a execução de emendas
parlamentares.

Disposição do governo para negociar ajudará reforma da Previdência, avalia
Rodrigo Maia
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou nesta quinta-feira (9) que a disposição
do governo em negociar poderá ajudar na aprovação da reforma da Previdência (PEC 287/16). Ele
reiterou que a proposta só será levada ao Plenário quando tiver apoio suficiente.
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1.4

DIREITO E JUSTIÇA / DIREITOS HUMANOS

.

Comissões vão debater relações entre jovens e idosos
As comissões de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa; e de Seguridade Social e Família promovem
hoje audiência pública para discutir as relações intergeracionais e o bem-estar do idoso. O debate foi
proposto pelos deputados Diego Garcia (PHS-PR) e Goulart (PSD-SP).

Encontro alerta para ameaças aos direitos humanos
Parlamentares, especialistas da área de Direito, professores universitários e representantes de
movimentos sociais querem unir forças em defesa dos direitos humanos no País. A avaliação deles é
que está havendo um retrocesso nesse campo, com conquistas históricas sendo banidas por decretos
e medidas provisórias do governo federal em nome de um equilíbrio fiscal. Os retrocessos teriam a ver,
por exemplo, com a precarização do trabalho no País.

Comissão aprova licença maior para a mãe de bebê prematuro e define que a vida
começa na concepção
A comissão especial da Câmara que analisa a ampliação da licença maternidade em caso de bebê
prematuro aprovou nesta tarde, por 19 votos a 1, o texto principal de proposta que, além de aumentar
o período de afastamento da mãe de 120 dias para até 240 dias, poderá inserir na Constituição,
segundo parlamentares, a proibição de todas as formas de aborto no País. Falta analisar 11
destaques.

Brasil é 3º colocado em ranking de casamentos precoces na América Latina
Quinze milhões de meninas menores de 18 anos se casam todos os anos no mundo e o Brasil é o 3º
colocado no ranking da América Latina, atrás apenas de Nicarágua e República Dominicana. Esses
números foram apresentados nesta quarta-feira (8) em audiência pública da Comissão de Defesa dos
Direitos da Mulher sobre casamento precoce.

Câmara aprova política nacional para a busca de pessoas desaparecidas
O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (9) a criação da Política Nacional de
Busca de Pessoas Desaparecidas (PL 6699/09), com a previsão de ações articuladas e a reformulação
do Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. O tema segue agora para análise do Senado.

Câmara aprova fim da progressão de regime para assassinos de policiais
O Plenário da Câmara dos Deputados concluiu nesta quinta-feira (9) a votação, iniciada ontem, da
proposta que prevê prisão em regime fechado, sem direito a progressão de regime, para condenados
pelo assassinato de autoridades e agentes de segurança pública. A progressão de regime de
cumprimento de pena é o mecanismo que dá ao preso a oportunidade de, gradativamente, voltar a
conviver em sociedade.

Encontro Nacional de Direitos Humanos estabelece pauta prioritária para o setor
Especialistas em direitos humanos pediram, nesta quinta-feira (09), que o governo federal adote
políticas públicas de demarcação de terras indígenas e quilombolas. Eles defenderam a manutenção
do decreto 4887/03, que define regras para a demarcação de terras ocupadas por remanescentes de
comunidades quilombolas.

NOTÍCIAS DE BRASÍLIA
Rodrigo Maia: “Proibir aborto em caso de estupro não vai passar na Câmara”
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, escreveu na sua página na rede social
Facebook que a eventual proibição de aborto em casos de estupro não vai passar na Casa. Ele
também comentou declaração que deu após sair da Câmara nesta sexta-feira (10) e disse que não vai
pautar o tema sem a certeza de que a legislação não vai ser prejudicada.

1.6

AGENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Agenda da semana
Não possui agenda pertinente aos interesses da FENEME esta semana.

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

2.

PODER LEGISLATIVO -

2.1

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS

Estatuto deve proibir expressamente trabalho escravo, diz desembargadora
A desembargadora Silvana Abramo sugeriu que seja incluída de forma expressa no Estatuto do
Trabalho, em elaboração no Senado, a proibição do trabalho escravo, repetindo o que está previsto
hoje no artigo 149 do Código Penal.

Comissão mista vota nesta terça MP sobre perdão de dívidas a produtores rurais
Após a leitura do relatório da deputada Tereza Cristina (PSB-MS) nesta segunda-feira (6), o presidente
da comissão mista que analisa a MP 793/2017, senador Dário Berger (PMDB-SC), concedeu vista
coletiva para que deputados e senadores analisem o documento, que é favorável à aprovação da
medida, porém com mudanças em relação ao texto original.

Especialistas sugerem mudanças no projeto do novo Código Penal
Especialistas em Direito apresentaram nesta segunda-feira (6) sugestões de mudanças ao projeto de
lei do Senado (PLS) 236/2012, que reforma o Código Penal. Representantes de entidades de policiais,
promotores, advogados, defensores públicos e juízes participaram de audiência pública da Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ).

NOTÍCIAS DE BRASÍLIA
Plenário pode votar Fundo Nacional de Segurança Pública nesta terça
O Plenário do Senado deve votar, nesta terça-feira (7), a PEC 24/2012, que cria o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Segurança Pública (FNDSP). O objetivo é financiar ações para capacitar, equipar
e integrar as forças policiais dos estados. A proposta está pronta para a votação em primeiro turno.

Participantes de audiência se manifestam contra privatização da Eletrobras
Especialistas que participaram, nesta segunda-feira (6), de audiência pública realizada pela Comissão
de Assuntos Econômicos (CAE) se manifestaram contra a privatização da Eletrobras e de outras
empresas públicas.

Comissão aprova Dirceu Amorelli para ocupar diretoria da ANP
Por unanimidade, a Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) aprovou nesta terça-feira (7) a
indicação do engenheiro Dirceu Cardoso Amorelli para ocupar a vaga deixada por Waldyr Barosso na
diretoria da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Amorelli é servidor
de carreira da agência desde 2005 e dirige atualmente a Superintendência de Exploração do órgão.

Comissão mista aprova programa de demissão voluntária de servidores federais
Foi aprovado nesta terça-feira (7) o relatório do senador João Alberto Souza (PMDB-MA) à medida
provisória que trata do Programa de Desligamento Voluntário (PDV) no âmbito do Poder Executivo
Federal. Como sofreu mudanças, o texto (MP 792/2017), segue para a Câmara dos Deputados na
forma de um projeto de lei de conversão (PLV 40/2017).

Comissão adia votação de mudanças na Lei Kandir e critica posição do governo
A comissão mista que analisa projeto de lei que modifica a Lei Kandir debateu nesta terça-feira (7) o
relatório do senador Wellington Fagundes (PR-MT) e adiou a votação para a próxima reunião.
Wellington relatou reunião no Ministério da Fazenda para discutir o tema e disse ter encontrado
resistência.

Senadores apresentam projetos para sustar decreto de Temer sobre privatizações
Durante a sessão deliberativa desta terça-feira (7), vários senadores criticaram o Decreto 9.188/2017,
editado na semana passada pelo presidente da República, Michel Temer. O decreto estabelece
programa de venda de ativos das empresas de sociedades de economia mista, como Banco do Brasil,
Eletrobrás, Eletronorte, Banco do Nordeste e Petrobras, entre outras.

Aprovado projeto que aumenta pena para crimes com uso de explosivo
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou, nesta quarta-feira (8), projeto de lei
(PLS 149/2015) que estabelece aumento de pena para os crimes de furto ou roubo praticado com
emprego de arma de fogo ou de explosivo ou ainda artefato semelhante que cause perigo comum.

NOTÍCIAS DE BRASÍLIA
Mortes violentas em confrontos policiais poderão ter apuração mais rigorosa
Retorna ao Plenário projeto de lei do Senado (PLS 239/2016) que altera o Código de Processo Penal
(CPP) para exigir a realização de necrópsia completa e exame do local do crime nos casos de morte
violenta ocorrida em ações policiais. A proposta foi aprovada novamente pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) nesta quarta-feira (8).

Wesley Batista permanece em silêncio em reunião de CPIs
Durante pouco mais de duas horas em que permaneceu na audiência conjunta da Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) da JBS e da CPI do BNDES (do Senado), o empresário Wesley
Batista, um dos controladores do grupo J&F, recusou-se a responder perguntas de deputados e
senadores, usando o direito constitucional de permanecer calado.

CCJ aprova projeto que inclui no Código Penal o idosicídio
O assassinato de idosos, denominado idosicídio, pode passar a existir com figura penal específica no
Código Penal. Projeto aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), nesta
quarta-feira (8), atribui ao crime a condição de homicídio qualificado se a vítima tiver chegado aos 60
anos de idade.

CCJ aprova projeto que amplia transparência e controle de obras e compras
públicas
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou, nesta quarta-feira, projeto de lei (PLS
325/2017) do senador João Capiberibe (PSB-AP) que institui o mecanismo de gestão compartilhada
para acompanhamento orçamentário, financeiro e físico da execução de obras, prestação de serviços
e compras de materiais e equipamentos pelo poder público.

Atuação da Ordem dos Músicos do Brasil é criticada em audiência pública
O papel social e a própria existência da Ordem dos Músicos do Brasil (OMB) como órgão fiscalizador
da atividade desta categoria foi discutida nesta quarta-feira (8) pela Comissão de Educação e Cultura
(CE).

CDH vai analisar política de erradicação do trabalho escravo
A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) aprovou nesta quarta-feira (8) a
convocação do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, para prestar informações sobre a portaria do
governo federal que alterou os critérios de trabalho escravo no país. O requerimento foi do senador
Paulo Rocha (PT-PA).

NOTÍCIAS DE BRASÍLIA
Contingenciamento de recursos para o Nordeste é criticado em debate
Participantes de uma audiência pública na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização criticaram nesta quarta-feira (8) o contingenciamento de recursos para as principais fontes
de financiamento federal ao Nordeste.

Relator entrega à CCJ voto favorável à liberação do porte de armas
O senador Sergio Petecão (PSD-AC) entregou à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ)
seu relatório com voto pela aprovação na íntegra do projeto (PLS 378/2017) que libera o porte de
armas no país. O projeto, de autoria do senador Wilder Morais (PP-GO), entre outras medidas, revoga
o atual Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826).

CCJ promove audiência para avaliar Política Nacional de Segurança Pública
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) promove audiência pública na terça-feira (14),
às 10h, para debater e avaliar a Política Nacional de Segurança Pública. A ênfase será no panorama
da segurança pública e nas principais dificuldades para a implementação dessa política. O relator
dessa política pública na CCJ é o senador Wilder Morais (PP-GO).

Segurança pública terá destaque na pauta do Senado
O tema segurança pública deve tomar boa parte da atenção dos senadores até o fim do ano. A partir
da próxima semana, começa a chegar ao Senado uma série de propostas para o setor aprovadas
recentemente pela Câmara dos Deputados. Além disso, há outros projetos mais antigos em
tramitação.

Saiba o que aconteceu no Senado nesta semana
O Plenário do Senado aprovou a Medida Provisória (MP 785/2017) que reformula o Fundo de
Financiamento Estudantil (Fies). A MP segue agora para sanção presidencial.

3.

PODER JUDICIÁRIO

3.1

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Juízes questionam medida provisória que aumentou alíquota de contribuição
previdenciária
A Associação Nacional dos Magistrados Brasileiros (AMB), a Associação dos Magistrados da Justiça
do Trabalho (Anamatra) e a Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) ajuizaram Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI 5812) no Supremo Tribunal Federal contra a Medida Provisória (MP)
805/2017, que fixou alíquota progressiva para os servidores públicos federais.

NOTÍCIAS DE BRASÍLIA
Suspensa decisão que determina abertura de ação de perda do cargo de promotora
de justiça da PB
O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), deferiu liminar em Mandado de
Segurança (MS 35221) para suspender decisão do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)
que determinou a abertura de ação civil para perda de cargo da promotora de justiça Ismânia do
Nascimento Rodrigues Pessoa, por envolvimento em atividade político-partidária na Paraíba e pela
suposta prática de crime eleitoral.

Relator profere voto no julgamento sobre novo Código Florestal
Pedido de vista da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, suspendeu
o julgamento de ações que questionam o novo Código Florestal (Lei 12.651/2012). Na sessão desta
quarta-feira (8), o relator da matéria, ministro Luiz Fux, apresentou ao Plenário seu voto, no qual
analisou diversos dispositivos questionados e afastou a constitucionalidade de alguns deles.

Partido questiona MP que suspendeu reajustes e aumentou contribuição
previdenciária de servidores
O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) questiona no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5809, a Medida Provisória (MP) 805/2017, que suspende
reajustes na remuneração e aumenta a alíquota da contribuição social dos servidores públicos da
União.

OAB questiona dispositivo do Código Penal que tipifica delito de desacato a agente
público
O ministro Luís Roberto Barroso é o relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
(ADPF) 496, ajuizada no Supremo Tribunal Federal (STF) pelo Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) para questionar o artigo 331 do Código Penal (Decreto-Lei 2.848/1940),
que tipifica o delito de desacato a funcionário público no exercício da função.

Lei do DF sobre regime de previdência social para policiais civis é questionada no
STF
Dispositivo da Lei Complementar 769/2008, do Distrito Federal, que inclui policiais civis distritais no
Regime Próprio de Previdência Social do DF, é alvo de questionamento no Supremo Tribunal Federal
(STF). O autor da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5801, relatada pela ministra Rosa Weber,
é a Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis (Cobrapol).

Inviável HC de médicos peritos condenados por concessão fraudulenta de
benefícios
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou seguimento (julgou
inviável) ao Habeas Corpus (HC) 147237, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), em que cinco pessoas condenadas por fraudes na concessão de benefícios previdenciários por
invalidez pretendiam anular a condenação alegando cerceamento de defesa.

NOTÍCIAS DE BRASÍLIA
3.2

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

STJ assina acordo para desenvolver projetos da Agenda Ambiental na
Administração Pública
A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz, assinou nesta terça-feira (7)
um acordo de cooperação com o Ministério do Meio Ambiente para o desenvolvimento de projetos de
responsabilidade socioambiental no âmbito do programa Agenda Ambiental na Administração Pública
(A3P).

Vice-presidente do STJ participa de evento sobre comércio internacional na OAB
O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martins, participou na noite
dessa terça-feira (7) do evento A revisão judicial de medidas que afetam o comércio internacional,
promovido pela Comissão de Relações Internacionais da Ordem dos Advogados do Brasil, em Brasília.

OAB tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa de consumidor
Em decisão unânime, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a legitimidade
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para propor ação civil pública “não está sujeita à exigência
da pertinência temática no tocante à jurisdição coletiva, devendo-lhe ser reconhecida aptidão genérica
para atuar em prol desses interesses supra-individuais”.

3.3

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Magistrados da Justiça Militar da União participam de Semana Acadêmica de Direito
da UPIS, em Brasília
O ministro José Barroso Filho, do Superior Tribunal Militar (STM), realizou a abertura da Semana
Acadêmica de Direito da UPIS, em Brasília, que teve como tema: “Inovações no Direito Penal e áreas
correlatas”.

4.

PODER EXECUTIVO

4.1

MINISTÉRIO DA DEFESA

Seminário de Defesa em Santa Maria (RS) discute expansão da produção industrial
brasileira
A terceira edição do Seminário Internacional de Defesa (Seminde), que começou ontem (08), em
Santa Maria, região central do estado do Rio Grande do Sul, visa debater assuntos do setor entre
empresários, acadêmicos, militares das Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica) e de países
vizinhos, e ainda apresentar novas tecnologias.

NOTÍCIAS DE BRASÍLIA
4.2

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

COMBATE ÀS FRAUDES: Fraudadores se passam por representantes da
Previdência para aplicar golpes contra cidadãos
A Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda alerta à população contra golpes praticados por
fraudadores que se passam por representantes do órgão para oferecer benefícios e extorquir os
segurados.

INSTITUCIONAL: INSS cria gerência para intensificar combate às fraudes
Com a finalidade de investigar e apurar com mais eficiência práticas de corrupção e fraude no sistema
previdenciários, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) – com o apoio da Secretaria de
Previdência – criou uma gerência executiva de compliance. O anúncio foi feito na última quarta-feira
(8), na sede do instituto.

4.3

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA

Brasil quer integrar comando e controle de operações de segurança pública
O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJ) abriu, nesta segunda-feira (6), o 1º Seminário de
Integração e Interoperabilidade em Segurança Pública, em Brasília (DF). O encontro, que segue até
sexta-feira (10), conta com representantes dos 26 estados e Distrito Federal, além das polícias Federal
e Rodoviária Federal e do Departamento Penitenciário Nacional (Depen).

Brasil debate ações de tecnologia e capacitação em segurança pública para o
Mercosul
O Ministério da Justiça e Segurança Pública coordena os trabalhos dos grupos especializados em
capacitação, informática e comunicações durante a 2ª Rodada Técnica Preparatória para a reunião de
ministros de Justiça do Mercosul.

Novo diretor-geral da PF toma posse no Ministério da Justiça
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Torquato Jardim, desejou felicidades e sucesso ao
delegado Fernando Segovia ao empossá-lo como diretor-geral do Departamento da Polícia Federal, na
tarde desta sexta-feira (10), na sede do ministério. Segovia substitui o delegado Leandro Daiello, que
ficou seis anos e 10 meses no cargo.

5.

OUTRAS PUBLICAÇÕES (SITES, LIVROS, REVISTAS ETC.)

PARA O PRESIDENTE DA FENEME, BRASIL TEM “MEIAS POLÍCIAS” E
INTELIGÊNCIA DEVE SER MELHORADA
“O Brasil hoje tem duas meias polícias nos estados”. É o que afirma o presidente da Federação
Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais (Feneme), coronel Marlon Jorge Teza. Para ele,
melhorar as polícias é a principal mudança que precisa ser feita na segurança pública.

NOTÍCIAS DE BRASÍLIA
6.

ASSUNTOS DE INTERESSE DA FENEME

REUNIÃO DA FENEME ACONTECE DURANTE O SENABOM 2017
Acontece, em João Pessoa (PB), reunião ordinária da Federação Nacional de Entidades de Militares
Estaduais (Feneme). O evento integra a programação do Seminário Nacional de Bombeiros Senabom 2017, que está sendo realizado no Centro de Convenções da capital paraibana.

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, 10 de novembro 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.

