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MOVIMENTAÇÃO POLÍTICA

Bolsonaro quer contratar 2 mil novos policiais federais
Promessa do presidente esbarra em lei complementar para o combate à Covid-19, que proíbe reajustes
salariais e a realização de novos concursos públicos durante a pandemia
Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro autorizou a Polícia Federal a preparar um concurso para contratar 2 mil policiais.
Bolsonaro também se comprometeu a contratar o mesmo número de Policiais Rodoviários Federais. Ocorre que a iniciativa esbarra
na Lei Complementar 173/2020, que estabelece o programa de enfrentamento ao novo coronavíus e proíbe reajustes salariais e a
realização de novos concursos.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, acompanhou o encerramento da 22ª fase da Operação Nova Aliança.
A operação é realizada em conjunto pela Polícia Federal brasileira e pela Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai. Em 10 dias,
foram destruídos mais de 120 hectares de plantios de maconha em território paraguaio.
Em Brasília, o ministro recebeu o governador do Acre, Gladson Cameli (PP). André Mendonça também se reuniu com o secretário
de Segurança do Acre, Paulo Cézar Santos, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, e o
comandante Geral da PMPI, coronel PM Lindomar Castilho Melo.
Mendonça também se encontrou com os senadores Marcos Rogério (PDT/RO) e Eduardo Braga (PMDB/AM) e com os deputados
federais Fábio Abreu (PTB/PI), Silas Câmara (REP/AC), David Soares (DEM/SP), Alceu Moreira (MDB/RS), Julian Lemos (PSL/PB),
Major Fabiana (PSL/RJ) e Marco Feliciano (REP/SP). O ministro ainda recebeu o presidente da Associação Nacional de Juristas
Evangélicos (Anajure), Uziel Santana.
O secretário Nacional de Segurança Pública, Carlos Paim, participou da 101ª reunião Ordinária do Conselho Gestor do Fundo
Nacional de Segurança Pública. Em pauta, estava definição dos critérios de rateio do Fundo Nacional de Segurança Pública de
2020.
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Legislativo
As deputadas Talíria Petrone (PSOL/RJ) e Benedita da Silva (PT/RJ) apresentaram o projeto de lei (PL) 2434/2020, que estabelece
a suspensão temporária de posse, porte e registro de armas de fogo à denunciados, inquiridos e réus em processos de violência
doméstica e feminicídio.
O projeto também suspende a análise de qualquer pedido de registro, concessão ou renovação de porte, posse e/ou registro de
denunciados por meio do Disque Denúncia. A suspensão valerá durante o estado de calamidade pública decorrente do novo
coronavírus (COVID-19).
Para aqueles que forem objeto de notícia crime, os denunciados terão sua arma acautelada pela autoridade policial competente até
a conclusão das investigações dos fatos noticiados. O texto do PL determina ainda que a autoridade policial será responsável pelo
acautelamento e guarda da arma de fogo até o fim das investigações e/ou decisão do juiz competente sobre o caso de violência
doméstica ou feminicídio.
As autoras do PL 2434/2020 argumentam que é importante implementar medidas para diminuir o acesso aos meios letais, a fim de
reduzir os impactos da quarentena provocada pela pandemia de COVID-19 na vida das mulheres. A matéria ainda não recebeu
despacho da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados e só deve avançar se houver a aprovação de um requerimento de urgência
ao projeto. A urgência permitiria a análise do PL diretamente pelo plenário, sem necessidade de ser avaliado pelas comissões
técnicas da Casa.
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 de autoridades".
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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