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MOVIMENTAÇÃO POLÍTICA

Moro recebe deputado indiciado pelo STF

Ministro da Justiça e Segurança Pública foi a Santa Catarina conhecer laboratório forense e conversou com
ouvidores das polícias em Brasília. Senasp segue sem divulgar agenda

O ministro Sérgio Moro teve agenda agitada essa semana, com destaque para o lançamento da campanha do pacote anticrime. Em
sua agenda, consta audiências com o governador do Acre, Gladson Cameli, e com o presidente do Banco Central, Roberto Campos
Neto. Também realizou audiência com os deputados Federais Bia Kicis (PSL-DF) e Fabio Faria (PSD-RN). Bia Kicis é vice-líder do
governo na Câmara dos Deputados. O deputado Fábio Faria foi indiciado em inquérito, autorizado pelo ministro do STF Edson
Fachin, para apurar o recebimento de recursos da Odebrecht Ambiental, via caixa 2, para abastecer sua campanha eleitoral de
2010.

O ministro Moro viajou também a Florianópolis, onde visitou o Centro Integrado de Operações da Polícia Militar de Santa Catarina. E
conheceu o Laboratório de Perfis Genéticos do Instituto Geral de Perícias. De volta à Brasília, Moro participou da 1ª reunião do
Fórum Nacional de Ouvidores do Sistema Único de Segurança Pública. O FNOSP é integrado pelos diversos ouvidores estaduais de
polícias e tem por finalidade fortalecer as ouvidorias e aperfeiçoar o controle externo da atividade policial.

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

O pacote anticrime voltou ao centro das discussões políticas. Desta vez, devido ao lançamento da campanha publicitária lançada
pelo governo federal. Entretanto, a campanha foi suspensa logo após o lançamento devido às manifestações contrárias do Ministério
Públicos de Contas.

Durante a cerimônia de lançamento da campanha publicitária, com a presença do vice-presidente e outros ministros do governo, o
presidente Jair Bolsonaro voltou a defender um dos pontos mais polêmicos do pacote anticrime: a ampliação da excludente de
ilicitudes. Para Bolsonaro, “se um policial tem 20 autos de resistência é sinal que está trabalhando. Tinha que ter 50”.
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Fonte: Elaboração do Fonte Segura a partir de dados divulgados pela Presidência da República

O diretor-geral do DEPEN cumpriu agenda interna. A SENASP segue sem divulgar a agenda de trabalho do secretário nacional de
segurança pública.

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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