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MOVIMENTAÇÃO POLÍTICA

Jair Bolsonaro homenageia militar brasileiro morto em
ação na fronteira
Na Câmara dos Deputados, parlamentar da bancada da bala apresenta projeto para abrigar presos em
contêineres na pandemia da Covid-19, contrariando orientação do MP
Na semana passada, o presidente da República, Jair Bolsonaro, homenageou o soldado do Exército Daniel Henrique Trarbach
Engelmann, morto em combate, em maio deste ano, durante uma operação de fiscalização no Rio Paraná. O militar participava de
uma ação do programa VIGIA, cujo objetivo é aumentar a capacidade de vigilância sobre os cerca de 16 mil quilômetros de fronteira
do país, e que visa especialmente coibir entrada de armas, drogas e produtos contrabandeados no país. Entre as linhas de atuação
estão as operações integradas, aquisição de equipamentos, capacitações e bases operacionais com integração de sistemas.
Bolsonaro também inaugurou o Centro de Operações Espaciais Principal. Vinculado a Força Aérea, o COPE-P, que ficará
responsável pelo monitoramento e controle dos satélites brasileiros, especialmente do Satélite Geoestacionário de Defesa e
Comunicações Estratégicas (SGDC). O satélite opera nas bandas X e Ka, destinadas respectivamente ao uso militar – que
representa 30% da capacidade do equipamento – e ao uso cívico social, provendo banda larga às regiões mais remotas do Brasil –
que corresponde a 70% da capacidade.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, participou da reunião Semestral do Conselho Nacional de Políticas
Sobre Drogas (CONAD). Mendonça também assinou a portaria que cria o Protocolo Nacional de Investigação e Perícias nos Crimes
de Feminicídio.
A diretora-geral do DEPEN, Tânia Fogaça, reuniu-se com Juiz Luís Geraldo Sant’Ana Lanfredi, coordenador do Departamento de
Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Execução de Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça.
Fogaça também se reuniu com o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. A secretária recebeu os diretores da
Associação dos Policiais Penais do Brasil (AGEPEN). A Secretaria Nacional de Segurança Pública não divulgou a agenda do
secretário.
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Legislativo
O deputado federal Capitão Alberto Neto (REP-AM) apresentou o projeto de lei (PL) 2351/2020, que autoriza excepcionalmente a
construção de estabelecimentos penais de contêineres para o isolamento de presos que façam parte do grupo de risco suscetível à
Covid-19.
O autor ressalta que essa modalidade de estabelecimento penal será de uso temporário, enquanto perdurar o estado de calamidade
pública decorrente da pandemia. Capitão Alberto Neto argumenta que o uso de contêineres de carga como instalações temporárias
de presídios em situações de emergência está previsto nas Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos.
O parlamentar, que é membro da Bancada da Bala, defende que o seu projeto é uma medida emergencial de saúde pública para
evitar o aumento de infecções e de mortes entre os apenados e os profissionais de segurança pública do sistema prisional. Para ele,
essa proposta seria uma alternativa à medida de soltura de presos. O projeto aguarda a definição das comissões que irão analisá-lo
na Câmara dos Deputados.
Cabe lembrar que proposta similar já tinha sido apresentada pelo Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN/MJSP). Na época,
o Ministério Público Federal (MPF) elaborou uma nota técnica rejeitando a medida, divulgando evidências de que o uso de
contêineres aumentaria o risco de uma ampla contaminação em massa no sistema carcerário. Segundo a nota, a proposta do
DEPEN, “independentemente da gravidade da pandemia, viola todas as regras do campo dos direitos humanos nas quais o Estado
brasileiro é também signatário”.
O Fonte Segura monitora semanalmente, de segunda-feira a domingo, as agendas listadas abaixo. 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;
Presidente da Câmara dos Deputados;
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