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Fonte Segura

 Olá Betina Barros, sair
MOVIMENTAÇÃO POLÍTICA

Mourão visita projetos de segurança no RN e no ES
Bolsonaro usou a semana para alterar o Estatuto do Desarmamento; Moro falou sobre combate à corrupção
Análise em torno das agendas indica claramente as diferentes prioridades das das principais autoridades nacionais envolvidas com
Segurança Pública. Enquanto o presidente Jair Bolsonaro concentrou sua atenção na flexibilização do estatuto do desarmamento, o
vice-presidente Hamilton Mourão acompanhou as iniciativas de gestão de segurança pública. Já o ministro da Justiça e Segurança
Pública, Sergio Moro, segue participando de eventos que tratam do tema pelo qual ele ficou nacionalmente conhecido: o combate à
corrupção.
Na semana passada, Bolsonaro sancionou o Projeto de Lei n° 3.715, de 2019, que altera o estatuto do desarmamento e estende o
porte de arma para toda área da propriedade rural.

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

Já o vice-presidente Hamilton Mourão esteve em Natal para conhecer o Plano Estadual de Segurança Pública do Rio Grande do
Norte e depois visitou Vitória para conhecer o plano de segurança pública do Espírito Santo.
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Fonte: Elaboração do Fonte Segura a partir de dados divulgados pela Presidência da República

O ministro Sérgio Moro participou de mais uma rodada do Programa de Fortalecimento das Polícias Judiciárias, desta vez em
Curitiba. A iniciativa visa aprimorar e fortalecer o trabalho das polícias judiciárias através da capacitação de policiais civis. O ministro
também participou da palestra de abertura da OffshoreAlert Conference Latin America - Corrupção e lavagem de dinheiro no Brasil,
realizada em São Paulo. O evento reuniu mais de 200 investidores da Europa, Estados Unidos e Canadá.
Além destes eventos, Moro realizou audiências com parlamentares, entre eles o os deputados federais José Nelton (PODE-GO),
Joao Maia (PL-RN), Caroline de Toni (PSL-SC) e pastor Júlio Cesar (REP-DF). Com exceção de João Maia, que está no quarto
mandato, os demais parlamentares exercem seus primeiros mandatos federais.
O diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional manteve compromissos internos, enquanto o secretário Nacional de
Segurança Pública segue sem divulgar sua agenda.

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