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MOVIMENTAÇÃO POLÍTICA

Em meio à pandemia, Bolsonaro mantém agendas de
rotina na capital federal
Presidente se reuniu com o presidente da Embratur. Na Câmara, deputados apresentam projeto com
medidas para reduzir os efeitos do coronavírus no sistema penitenciário
Apesar da crise gerada pela pandemia do coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro manteve parte da sua agenda de compromissos
externos na semana passada. Bolsonaro se reuniu com o presidente do Instituto Brasileiro do Turismo (Embratur), Gilson Machado,
e com o secretário Especial de Assuntos Fundiários, Luiz Antônio Nabhan Garcia. O presidente também recebeu os deputados
Federais Otoni de Paula (PSC/RJ), Bia Kicis (PSL/DF), Marcel van Hattem (NOVO/RS) e Paulo Eduardo Martins (PSC/RR).
Ao contrário do presidente, o ministro da Justiça, Sergio Moro, o secretário Nacional de Segurança Pública, Guilherme Theophilo de
Oliveira, e o diretor do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), Fabiano Bordignon, dedicaram suas agendas aos assuntos
internos e às videoconferências.

Legislativo
A deputada federal Talíria Petrone (PSOL/RJ) e o deputado federal Glauber Braga (PSOL/RJ) apresentaram o projeto de lei (PL)
978/2020, que trata de medidas penais, processuais penais e socioeducativas emergenciais para a população carcerária brasileira,
considerando o decreto da Organização Mundial da Saúde (OMS) que declarou uma pandemia decorrente do alastramento das
infecções pelo coronavírus (COVID-19).
Entre as medidas propostas pelo projeto, é possível destacar o livramento condicional a pessoas que integram o grupo de risco do
contágio; o estabelecimento de regime domiciliar para mulheres gestantes e lactantes, bem como para adultos e adolescentes
portadores de doenças crônicas que façam parte do grupo de risco; a obrigatoriedade do isolamento das pessoas presas em
flagrante por pelo menos 14 dias; e a determinação de que condenados a pena igual ou inferior a quatro anos não sejam
encarcerados, mas recebam uma pena restritiva de direitos.
Os autores justificam a necessidade de aprovação do projeto com base nas recomendações emitidas pelo Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) para o enfrentamento da pandemia no sistema penitenciário brasileiro. Petrone e Braga também trazem dados do
lnfopen, sistema de informações estatísticas do sistema penitenciário brasileiro, que relatam que, ao todo, há mais de 111 mil
pessoas trabalhando no sistema prisional brasileiro, além de quase 10 mil pessoas acima dos 60 anos presas. Para eles,
“negligenciar tal realidade em tempos de pandemia é não apenas irresponsável, mas contribui para a expansão destas doenças
para além dos muros das penitenciárias existentes por todo o país”.
Em relação ao andamento do projeto, é importante observar que com as medidas adotadas pelo Congresso nas últimas semanas
para combater a transmissão do coronavírus, tanto a Câmara quanto o Senado têm concentrado as suas votações nos plenários.
Por isso, para o PL 978/2020 avançar, será necessário um acordo entre os líderes partidários da Câmara para que a matéria seja
pautada e votada pelos deputados. Se aprovada pela Câmara, ela ainda precisaria ser aprovada pelo Senado antes de seguir à
sanção.
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O Fonte Segura monitora semanalmente, de segunda-feira a domingo, as agendas públicas das autoridades abaixo elencadas.
Agora, você também pode consultá-las de forma interativa no menu superior "Agenda":
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;
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Presidente da Câmara dos Deputados;

 OládoBetina
Presidente
Senado Barros,
Federal.

sair
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