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MOVIMENTAÇÃO POLÍTICA

Câmara se mobiliza em torno de projetos para coibir
violência contra a mulher
Deputados estão preocupados com aumento de casos após medidas de isolamento. No Executivo, encontro
reúne responsáveis pela administração penitenciária dos estados
Com o aumento de denúncias de casos de violência doméstica durante as medidas de isolamento para conter o avanço do
coronavírus (COVID-19), parlamentares apresentaram projetos com propostas para prevenir e combater esse crime. As deputadas
Maria do Rosário (PT/RS), Talíria Petrone (PSOL/RJ), Luisa Canziani (PTB/PR), Mariana Carvalho (PSDB/RO) e Lídice da Mata
(PSB/BA), apresentaram o projeto de lei (PL) 1368/2020 com medidas para coibir a violência doméstica.
Uma das medidas trata da ampliação da oferta de ferramentas que facilite as denúncias desse tipo de violência, como a criação de
um aplicativo para celular, a possibilidade de atendimento na internet e a disponibilização de um plantão telefônico local para
receber denúncias. O PL propõe ainda campanhas informativas sobre os direitos da mulher e a prevenção da violência, além de
garantir o atendimento presencial para casos de estupro e feminicídio.
O PL 1368/2020 também abre a possibilidade de convênio para que o Disque 180 repasse as informações urgentes recebidas para
as redes de atendimento local, que incluem delegacia especializada e conselho tutelar. Do lado da Justiça, o texto determina ainda
que as medidas protetivas, como de afastamento do agressor, sejam prorrogadas enquanto durar a emergência de saúde pública da
COVID-19.
Outro projeto apresentado nessa temática é o PL 1319/2020, de autoria do deputado Delegado Antônio Furtado (PSL/RJ). A matéria
prevê que as penas a esse tipo de crime sejam dobradas enquanto durar o estado de calamidade pública do coronavírus. Segundo
o deputado, o aumento da pena tem “a função preventiva que visa inibir, tanto quanto possível, a prática de novos crimes de
violência doméstica”.

Executivo
Na semana passada, a agenda das principais autoridades do governo federal foi ocupada por reuniões sobre a pandemia do novo
coronavírus. Além dos encontros ministeriais, o presidente Jair Bolsonaro telefonou para os presidentes dos Estados Unidos e da
Índia, e foi entrevistado pelo jornalista José Luiz Datena, da TV Band, e por Augusto Nunes, da Rádio Jovem Pan.
Bolsonaro também se encontrou com os deputados federais Hildo Rocha (MDB/MA), Giacobo (PL/PR), Marco Feliciano
(PODEMOS/SP) e Osmar Terra (MDB/RS). O vice-presidente Hamilton Mourão também dedicou espaço em seus compromisso à
pandemia e se reuniu com presidente da Cooperativa de Trabalho dos Índios da Terra Indígena Balaio do Alto Rio Negro
(COOPERÍNDIO), Álvaro Fernandes Sampaio.
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O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, participou de reuniões ministeriais, enquanto o diretor Geral do DEPEN
(Departamento Penitenciário Nacional), Fabiano Bordignon, reuniu-se por videoconferência com os dirigentes estaduais de
Administração Penitenciária. A SENASP não divulgou a agenda do Secretário Guilherme Theophilo.

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;
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Secretário Nacional da Justiça;

Betina
Barros,Penitenciário
sair
 Olá do
Diretor-Geral
Departamento
Nacional;
Presidente do Supremo Tribunal Federal;
Procuradora-Geral da República;
Presidente da Câmara dos Deputados;
Presidente do Senado Federal.
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