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MOVIMENTAÇÃO POLÍTICA

Moro recebe relatório da Human Rights Wacth sobre
crimes ambientais
Parlamentares fazem diligência no Maranhão para acompanhar apuração de assassinato de líder indígena
Em meio à polêmica promovida pelo pronunciamento do secretário Especial de Cultura, que dominou o debate político, a agenda de
segurança pública seguiu morna, a exemplo das outras semanas desse início de 2020.
O presidente da República, Jair Bolsonaro, presidiu a troca de comando da Operação Acolhida. A ação, coordenada pelo Exército
Brasileiro, tem como objetivo promover a inclusão socioeconômica dos venezuelanos que chegam ao Brasil pela fronteira com
Roraima. Mais de 240 mil venezuelanos já entraram e permaneceram no país desde o início da crise migratória, em meados de
2016.
O vice-presidente Hamilton Mourão viajou à Antárctica, onde inaugurou a nova Estação Comandante Ferraz. A antiga estação foi
destruída por um incêndio em 2013, que matou dois militares. A nova estação custou cerca de R$ 100 milhões.

Fonte: Elaboração do Fonte Segura a partir de dados divulgados pela Presidência da República.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, se reuniu com o diretor da divisão de Meio Ambiente e Direitos Humanos
da Human Rights Watch, Daniel Wilkinson. Em 2019, a entidade divulgou o relatório Máfia do Ipê, que examina como o
desmatamento ilegal por redes criminosas e as consequentes queimadas estão relacionados a atos de violência contra defensores
da floresta e ao fracasso do Estado em investigar e punir os responsáveis por esses crimes.
As agendas do secretário Nacional de Segurança Pública e do diretor do Departamento Penitenciário não foram divulgadas.
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Fonte: Elaboração do Fonte Segura a partir de dados divulgados pelo Ministério da Justiça.

Legislativo
Na semana passada, um grupo de parlamentares fez uma diligência à terra indígena Araribóia, no Maranhão. Os indígenas da
região têm relatado uma série de problemas de segurança no local, principalmente após o assassinato do líder indígena Paulo
Paulino Guajajara, integrante dos "Guardiões da Floresta", no final do ano passado.
O grupo de parlamentares que participou da diligência foi formado por atuantes da causa ambiental no Congresso e por
representantes do Maranhão. Uma das participantes foi a deputada Joenia Wapichana (Rede/RR), a primeira mulher indígena a ser
eleita deputada federal no Brasil e líder do partido Rede Sustentabilidade na Câmara. A parlamentar, que tem a defesa da causa
indígena como sua principal bandeira no Congresso, já vinha acompanhando as investigações da Polícia Federal e do Ministério
Público Federal sobre o assassinato de Paulo Paulino.
Outro participante da diligência foi o deputado Nilto Tatto (PT/SP), também da bancada ambientalista do Congresso. Parlamentar de
oposição ao governo Bolsonaro, o deputado protagonizou no ano passado um bate-boca com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo
Salles, durante uma audiência pública na Câmara.
Dois representantes do Estado do Maranhão também participaram da diligência: a senadora Eliziane Gama (Cidadania/MA) e o
deputado Bira do Pindaré (PSB/MA). Durante a diligência, os parlamentares receberam denúncias de novas ameaças aos
moradores da região e de invasões ilegais à terra indígena Araribóia. Os deputados e a senadora que estiveram na região disseram
que vão cobrar ações do governo federal para garantir a proteção dos moradores.

O Fonte Segura monitora semanalmente, de segunda-feira a 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;
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Presidente do Supremo Tribunal Federal;
Procuradora-Geral da República;
Presidente da Câmara dos Deputados;
Presidente do Senado Federal.
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