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Fonte Segura

 Olá Betina Barros, sair



MOVIMENTAÇÃO POLÍTICA

Moro recebe deputado indiciado pelo STF
Ministro da Justiça manteve agenda interna em Brasília durante a semana, de onde só saiu para visitar o
presidente em São Paulo e proferir aula na Escola Superior de Guerra
Embora os bastidores da política tenham sido agitados, a agenda oficial das principais autoridades federais foi morna. A possível
exoneração do Diretor Geral da Polícia Federal, a nomeação do novo PGR e os vetos à lei de abuso de autoridade continuaram
dominando as movimentações políticas.
O presidente Bolsonaro deixou o hospital na segunda-feira (16/9) após recuperar-se da cirurgia em São Paulo. A expectativa é que
ele possa retornar às atividades em breve. Enquanto isso, o vice-presidente Hamilton Mourão assumiu a chefia do poder executivo.
Sua agenda, no entanto, não sofreu alterações. Ele se reuniu com o presidente do Senado Federal, David Alcolumbre (DEM-AP) e
com o deputado federal, Felipe Francischini (PSL-PR), Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). O
vice-presidente também se reuniu com o ministro Sergio Moro e com o ministro-chefe da Secretaria de Governo Luiz Eduardo
Ramos.

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

O ministro da Justiça manteve agenda interna em Brasília, de onde só saiu para visitar o presidente Bolsonaro em São Paulo e
proferir a Aula Magna no Curso de Política, Planejamento e Gestão Estratégica em Segurança Pública da Escola Superior de
Guerra. Fundada na década de 1950, a ESG ministra cursos na área de defesa e inteligência. É a primeira vez que a instituição
localizada no Rio de Janeiro oferece curso voltado para área de segurança pública.
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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:
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;
Presidente do Senado Federal.
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