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‘Seguranças’ de Joesley 
cometem infração e serão 

autuados pela PF

A Polícia Federal deverá autuar 
administrativamente dois policiais civis de São 
Paulo por exercerem irregularmente a atividade 
de segurança privada do empresário Joesley 
Batista. Dono da JBS e delator da Lava Jato, Joesley 
prestou depoimento nesta quarta-feira (21) à PF, 
em Brasília, respondendo a questões de duas 
operações: Bullish e Greenfiield.

Durante o depoimento, contudo, a PF suspeitou 
dos três homens que acompanharam Joesley 
e, por medida de segurança e precaução, os 
abordou. Somente dois estavam cometendo 

a infração, passando assim a serem autuados 
administrativamente pela atividade irregular de 
segurança. O último fazia o serviço de motorista. 

Policiais chegaram a fazer buscas nos carros 
dos três acompanhantes de Joesley Batista. Como 
contratante, o empresário também foi ouvido 
sobre a questão.

A Polícia Federal é a responsável pela fiscalização 
da segurança privada no Brasil. Além da autuação, 
a PF também encaminhará o caso para a Polícia 
Civil de SP. A corregedoria da corporação deve 
avaliar se cabe ou não uma medida correcional 

Joesley ficou na Superintendência da PF por mais de oito horas: investigação das operações Bullish e Greenfield
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interna em relação aos policiais que se faziam de 
segurança.

Fonte: G1

Fala CNTV
 A Confederação Nacional dos Vigilantes 

(CNTV) frequentemente denuncia à Polícia Federal 
(PF) a prática de “bicos” por policiais. Além de 
infringir a Lei e atuar como segurança sem 
preencher os requisitos necessários, essas pessoas 
ainda colocam em risco sua própria vida e a de 
quem deveriam estar protegendo. 

 Para o presidente da CNTV, José Boaventura, 

o caso envolvendo o empresário Joesley Batista 
comprova o cotidiano do desvio. “Enquanto 
autoridades fazem vista grossa para a ilegalidade, 
empresários e abastados se aproveitam da situação 
e contratam seguranças ilegais”, comentou.

 “Quando fazem isso, quando aceitam 
trabalhar como policiais e, ao mesmo tempo, 
seguranças pessoais ou vigilantes, colocam a 
segurança pública em algo secundário. Daí uma 
das pontas dos tantos problemas existentes na 
segurança pública”, denunciou.

Fonte: CNTV

No Dia do Vigilante, diretoria 
do Sindicato dos Vigilantes 
de Campina Grande visita 

trabalhadores nos postos de 
serviço

No Dia Nacional do Vigilante, comemorado nesta 
terça-feira (20), os vigilantes de Campina Grande 
(PB) receberam visitas da diretoria do Sindicato 

Sindicato visitou postos de trabalho e coversou sobre 
demandas da categoria

dos Vigilantes de Campina Grande (PB) nos postos 
de trabalho. O objetivo, segundo o presidente da 
entidade, Edimir Bernardo, foi conversar de perto 
com os trabalhadores, ouvir suas reivindicações e 
falar sobre os principais problemas enfrentados 
pela categoria.

 No mesmo dia, em entrevista a uma rádio 
local, Bernardo parabenizou toda a categoria pelo 
dia, e falou sobre as dificuldades enfrentadas no dia 
a dia e o problemas das empresas clandestinas, que 
vêm se alastrando pelo país. “Estamos fiscalizando, 
mas é fundamental que a Polícia Federal continue 
acompanhando de perto para inibir essas práticas”, 
afirmou.

Fonte: CNTV
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Em troca de tiros, vigilante é 
ferido e assaltante baleado 

na UFRN

Uma troca de tiros entre os seguranças 
da UFRN e assaltantes terminou com um 
vigilante atingido de raspão e um dos 
criminosos baleado. O caso aconteceu na 
noite desta quarta-feira (21) no anel viário do 
Campus. Outros três criminosos que estavam 
no veículo fugiram.

Segundo a Polícia Militar, os homens 
assaltaram uma casa em Capim Macio, no 
conjunto dos professores, que fica perto 
da universidade. Eles renderam a família, 
roubaram itens da casa e levaram uma 
caminhonete.

Ainda de acordo com a PM, os criminosos 
estavam em alta velocidade fugindo mas, o 
carro tinha bloqueador e parou de funcionar 

Caminhonete roubada pelos criminosos tinha um dispositivo antifurto (Foto: Divulgação )

na altura do setor II de aulas da universidade. 
A troca de tiros aconteceu quando os 
seguranças se aproximaram do veículo e 
foram recebidos a tiros.

Os outros três homens que estavam no 
carro conseguiram fugir se escondendo na 
mata do Parque das Dunas. O vigilante da 
universidade foi atingido de raspão e levado 
para o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel. 
O criminoso que foi baleado, foi socorrido e 
não corre risco de morte.

Após a ocorrência, o proprietário do carro 
roubado recuperou o veículo com todos os 
pertences dentro.

Fonte: G1

Caso aconteceu na noite desta quarta-feira (21). 
Segundo a PM, criminoso baleado estava fugindo após 

assaltar casa em Capim Macio.
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Reforma trabalhista: veja 
quem pode assassinar 
nossos direitos na CCJ

O relatório da nociva reforma trabalhista foi lido 
nesta quarta-feira (21) na Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) do Senado. Após um longo debate 
ficou acertada audiência pública com especialistas 
para discutir a constitucionalidade da proposta 
na próxima terça (27)  e, na quarta-feira (28), 
possivelmente ocorrerá a votação na comissão.

Com isso, sindicalistas, trabalhadores e 
sociedade têm um pouco mais de tempo para 
intensificar a luta e convencer parlamentares 
a votarem contra a reforma. Neste momento, é 
preciso acirrar o enfrentamento e fortalecer a 
unidade para barrar esse imenso retrocesso.

Portanto, a CUT Brasília convoca cada trabalhador 
e trabalhadora para ajudar nessa luta ligando para 
os gabinetes dos senadores que compõem a CCJ 
e exigindo que eles façam valer os votos que os 
elegeu e impeçam o assassinato dos direitos 
trabalhistas.

Veja quem são os políticos que votarão a reforma 
trabalhista na Comissão de Constituição e Justiça e 
o contato de seus gabinetes:

Jader Barbalho (PMDB) – (61) 3303-9826 / jader.
barbalho@senador.leg.br

Edison Lobão (PMDB) – (61) 3303-2311 / edison.
lobao@senador.leg.br

Eduardo Braga (PMDB) – (61) 3303-6230 / 
eduardo.braga@senador.leg.br

Simone Tebet (PMDB) – (61) 3303-1128 / simone.
tebet@senadora.leg.br

Valdir Raupp (PMDB) – (61) 3303-2252 / valdir.
raupp@senador.leg.br

Marta Suplicy (PMDB) – (61) 3303-6510 / marta.
suplicy@senadora.leg.br

José Maranhão (PMDB) – (61) 3303-6490 / jose.

maranhao@senador.leg.br
Antônio Anastasia (PSDB) – (61) 3303-5717 /

antonio.anastasia@senador.leg.br
Flexa Ribeiro (PSDB) – (61) 3303-2342 flexa.

ribeiro@senador.leg.br
Ronaldo Caiado (DEM) – (61) 3303-6439 / ronaldo.

caiado@senador.leg.br
Maria do Carmo Alves (DEM) – (61) 3303-1306 

maria.carmo.alves@senadora.leg.br
Lasier Martins (PSD) – (61) 3303-2323 / lasier.

martins@senador.leg.br
Benedito de Lira (PP) – (61) 3303-6148 / benedito.

lira@senador.leg.br
Wilder Moraes (PP) – (61) 3303-2092 / wilder.

morais@senador.leg.br
Antônio Carlos Valadares (PSB) – (61) 3303-2201 

antoniocarlosvaladares@senador.leg.br
Roberto Rocha (PSB) – (61) 3303-1437 / 

robertorocha@senador.leg.br
Randolfe Rodrigues (REDE) – (61) 3303-6568 

randolfe.rodrigues@senador.leg.br
Armando Monteiro (PTB) – (61) 3303-6130 / 

armando.monteiro@senador.leg.br
Eduardo Lopes (PRB) – (61) 3303-5730 / eduardo.

lopes@senador.leg.br
Magno Malta (PR) – (61) 3303-4161 / magno.

malta@senador.leg.br
Cidinho Santos (PR) – (61) 3303-6167 / cidinho.

santos@senador.leg.br
Vicentinho Alves (PR) – (61) 3303-6469 / 

vicentinho.alves@senador.leg.br
Fernando Collor (PTC) – (61) 3303-5783 / fernando.

collor@senador.leg.br

Fonte: CUT Brasília
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