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Fonte Segura

 Olá Betina Barros, sair
MOVIMENTAÇÃO POLÍTICA

Na ONU, Bolsonaro conta meia verdade sobre queda
de homicídios no Brasil
Presidente não mencionou que os dados caem desde 2017 . Semana em Brasília foi marcada pelas
revelações de Janot à imprensa e pela movimentação no Congresso Nacional
A semana passada foi bastante agitada. O discurso do presidente Bolsonaro na ONU (Organização das Nações Unidas), a
derrubada de 18 vetos da lei de abuso de autoridade pelo Congresso Nacional e a entrevista do ex-procurador geral da República,
que revelou ter entrado armado no STF e cogitado atirar no Ministro Gilmar Mendes, agitaram Brasília. Contrastando com a agitação
dos bastidores, a agenda das principais autoridades da República foi morna.
No seu discurso na ONU, o presidente Bolsonaro afirmou que seu governo era responsável pela queda de 22% do número de
homicídios no país. Esta seria sua principal entrega até aqui. É uma meia verdade. Os homicídios estão caindo desde 2017. E não
há nenhuma ação concreto do governo federal que explique está queda. O presidente também citou nominalmente o ministro Sergio
Moro e seus esforços contra a corrupção.

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

No Congresso Nacional, a semana foi marcada por dois fatos. Foram derrubados parte dos vetos à lei de abuso de autoridade. Além
disso, a comissão especial que analisa o pacote anticrime retirou a excludente de ilicitude proposta originalmente. Foi uma reação
dos parlamentares a repercussão da morte da menina Ágatha Felix no Rio de Janeiro. Os dois casos são vistos como derrotas do
governo, especialmente do ministro Moro.
Além de cumprir agenda interna o Sergio Moro participou do lançamento do Programa Academia Nacional de Policia com a
presença do vice-presidente Hamilton Mourão. O programa prevê o treinamento dos policiais por um período de dois meses.
O diretor-geral do DEPEN cumpriu agenda interna. A SENASP não divulgou a agenda do secretário.
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Fonte: Elaboração do Fonte Segura a partir de dados divulgados pela Presidência da República

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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