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MOVIMENTAÇÃO POLÍTICA

Moro recebe autoridades estrangeiras para tratar de
cooperação policial
Presidente Jair Bolsonaro nomeia Procurador-Geral da República por indicação de ex-integrante da
Bancada da Bala, e anuncia vetos à Lei contra de Abuso de Autoridade
A semana foi marcada por anúncios importantes para a segurança pública. O subprocurador Augusto Aras foi indicado para ser o
novo Procurador Geral da República. O presidente também anunciou 36 vetos ao Projeto de Lei contra Abuso de Autoridade. Mesmo
assim, não constam da agenda do presidente Jair Bolsonaro encontros ou eventos relacionados à área de segurança.
O padrinho da indicação de Augusto Aras foi o ex-deputado federal Alberto Fraga (DEM-DF). Além de apresentar Aras ao presidente,
Fraga esteve no Palácio do Planalto e no Palácio da Alvorada na véspera do anúncio. Ele e Bolsonaro se conhecem desde a década
de 1980 e atuaram juntos na Bancada da Bala no Congresso Nacional. Fraga, que foi coronel da PMDF, não foi indicado para
assumir um cargo na esplanada dos ministérios devido a duas condenações por corrupção.

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

A agenda do ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi marcada por eventos e reuniões para tratar do combate à corrupção. Ele participou
da abertura do 9º Congresso de Combate e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo realizado pela
FEBRABAN. O ministro da Justiça também se reuniu com a procuradora-geral da República, Raquel Dogde, para tratar da
Cooperação Jurídica Internacional.
O ministro manteve audiências com autoridades internacionais. Ele recebeu David Pekoske, secretário-adjunto do Departamento de
Segurança Interna dos Estados Unidos. O Homeland Office, como é conhecido o órgão, foi criado em 2002 e destina-se a coordenar
as atividades dos milhares de Departamentos de Polícias existentes nos EUA. No Brasil, esta função é desempenhada pela
Secretaria Nacional de Segurança Pública.
Sérgio Moro também se reuniu com Marcos Alvar, chefe do Projeto de cooperação entre a União Europeia e a Comunidade de
Polícias de América. A AMERIPOL, criada em 2007, destina-se promover cooperação policial entre os países da América Latina. O
Brasil defende que, no futuro, a AMERIPOL funcione nos moldes da INTERPOL e da EUROPOL.
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Moro também abriu espaço na sua agenda para receber parlamentares. Ele se reuniu com os deputados federais Sargento Fahur
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(PSD-PR) e Carlos Jordy (PSL-RJ). Fahur foi o deputado federal mais votado no Paraná nas eleições de 2018 e integra da bancada
da Bala no Congresso Nacional. Jordy foi eleito vereador do munícipio de Niterói (RJ) em 2016. Nas eleições de 2018, ele foi eleito
deputado federal com o apoio do presidente Jair Bolsonaro e do senador Flávio Bolsonaro.

Fonte: Elaboração do Fonte Segura a partir de dados divulgados pelo Ministério da Justiça

O diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional participou da inauguração da penitenciária de Planaltina de Goiás (GO) e do
Centro de Detenção Provisória em São José do Rio Preto (SP). As duas obras foram financiadas com recursos do Fundo
Penitenciário. A agenda do Secretário Nacional de Segurança Pública não foi divulgada.

Fonte: Elaboração do Fonte Segura a partir de dados divulgados pelo Ministério da Justiça

O Fonte Segura monitora semanalmente, de segunda-feira à domingo, as seguintes agendas:
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Presidente
da República;
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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;
Presidente do Senado Federal.
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