
22/11/2021 11:46 Fonte Segura

https://backup.forumseguranca.org.br/adm/page/page_editor#253 1/2

 Olá Betina Barros, sair 

MOVIMENTAÇÃO POLÍTICA

Bolsonaro e Mourão prestigiam a Polícia Rodoviária
Federal

Ministro Sérgio Moro assina convênio com a Fiesp para capacitar detentos e recebe viúva de Marielle Franco.
Senasp continua a não divulgar a agenda do secretário

Na semana que passou, o presidente Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão visitaram a Polícia Rodoviária Federal. Na
quinta-feira, 17, o Bolsonaro viajou para Florianópolis, onde visitou a Academia Nacional da Polícia Rodoviária Federal e ministrou a
aula magna do curso de formação dos novos policiais rodoviários federais. O presidente estava acompanhado do ministro Sergio
Moro, do governador Carlos Moisés, da ministra Damares Alves e do diretor-geral da PRF, Adriano Furtado. Ainda em Florianópolis,
Bolsonaro sanciou a lei 13886/19, que agiliza a venda de bens apreendidos de traficantes. Na sexta-feira, foi a vez do vice-
presidente Hamilton Mourão visitar a sede da PRF em Porto Alegre.

Em São Paulo, o ministro Sergio Moro e o presidente a FIESP, Paulo Skaf, assinaram acordo de cooperação técnica para oferecer
capacitação profissional a detentos, por intermédio do Senai-SP. A parceria será financiada com recursos do Fundo Penitenciário
Nacional. O acordo com a FIESP ainda prevê a troca de informações sobre mercados ilícitos e combate e prevenção a roubo de
cargas. De volta à Brasília, Moro recebeu Monica Benício, viúva da vereadora assassinada Marielle Franco, que pediu mais
empenho da Polícia Federal na elucidação do crime.

Fonte: Elaboração do Fonte Segura a partir de dados divulgados pelo Ministério da Justiça.

O diretor-geral do DEPEN, Fabiano Bordignon, inaugurou junto com o secretário de Administração Penitenciária do Rio Grande do
Sul, César Faccioli, dois novos pavilhões da Penitenciária Estadual de Canoas. Ao todo, serão 256 novas vagas para presos do
regime fechado. As galerias estavam interditadas desde março de 2018, após um incêndio causado por presos. As alas passaram
por pintura, reformas nas redes hidráulica e elétrica. A reforma foi financiada pelo FUNPEN e custou R$ 160 mil.
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Fonte: Elaboração do Fonte Segura a partir de dados divulgados pelo Ministério da Justiça.

Já o Secretário Nacional de Segurança Pública segue sem divulgar sua agenda oficial.

O Fonte Segura monitora semanalmente, de segunda-feira à domingo, as seguintes agendas:

Presidente da República;

Vice-presidente da República;

Ministro da Casa Civil;

Ministro do Gabinete de Segurança Institucional;

Ministro da Secretaria de Governo;

Ministro da Justiça e Segurança Pública;

Secretário Nacional da Segurança Pública;

Secretário Nacional da Justiça;

Diretor-Geral do Departamento Penitenciário Nacional;

Presidente do Supremo Tribunal Federal;

Procuradora-Geral da República;

Presidente da Câmara dos Deputados;

Presidente do Senado Federal.
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