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Jair Bolsonaro afirmou que não pretende recriar o
Ministério da Segurança Pública
1 - Após a demissão de Roberto Alvim do cargo de
Secretário Especial da Cultura, o Presidente Bolsonaro
fez convite a Regina Duarte para ocupar o cargo. A
atriz ainda não conﬁrmou se aceitará o convite, mas
já esteve em Brasília para conhecer a equipe e a
estrutura do órgão.
2 - O Presidente Bolsonaro anunciou, nessa terçafeira (21), a criação do “Conselho da Amazônia”.
O objetivo, segundo ele, é coordenar as ações
voltadas para a proteção, defesa e desenvolvimento
sustentável da Amazônia. A presidência do Conselho
ﬁcará sob a responsabilidade do vice-presidente
Hamilton Mourão
Dentre outras medidas determinadas pelo Presidente,
está também a criação de uma “Força Nacional
Ambiental”, voltada à proteção do meio ambiente
da Amazônia. A ideia é seguir os moldes da Força
Nacional de Segurança Pública, e será composta
por efetivos de vários estados, envolvendo órgãos
ambientais e policiais militares.
3 - O Governo Federal corrigiu todos os pontos
polêmicos da antiga “Placa Mercosul”. “Abrimos
mercado, tiramos elementos patenteados e
garantimos a redução do custo.” - aﬁrmou o Ministro
Tarcísio Gomes de Freitas.
Também não será exigida a troca de placas. As
atuais(cinzas) valerão até o ﬁm da sua vida útil. A placa
nova será apenas para carros novos ou em caso de
furto ou dano.
Da maneira como estava previsto na Resolução
729/2018 (anterior ao atual governo), as placas
custariam o dobro do preço das atuais e todos seriam
obrigados a trocá-las. Seria um negócio bilionário para
os fabricantes de placas e traria prejuízo ao cidadão, o
que foi evitado neste Governo.
Também não será mais necessário trocar de placas
sempre que trocar de município. As medidas adotadas
signiﬁcam R$ 2 bilhões por ano de economia para
sociedade.

4 - O Presidente Jair Bolsonaro aﬁrmou que não
pretende recriar o Ministério da Segurança Pública.
“Chance zero”, disse o presidente, na manhã desta
sexta-feira (24). O caso virou polémica nas redes sociais
depois que jornalistas da grande mídia especularam e
até aﬁrmaram, caluniosamente, que Bolsonaro tiraria
a Segurança Pública da pasta comandada pelo Ministro
Sérgio Moro, recriando outro Ministério.
5 - O Governo Federal tem como meta ampliar a

participação do transporte ferroviário do Brasil. O
Ministério da Infraestrutura publicou, em sua rede
social, um quadro de metas para este ano. Veja quais
serão as ações do governo neste sentido:
AÇÃO:
Leilão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL)
entre Ilhéus e Caetité, na Bahia.
BENEFÍCIO:
Escoamento da produção mineral baiana ao novo
Porto Sul e, futuramente, ligá-lo à Ferrovia Norte-Sul.
AÇÃO:
Conclusão do edital da Ferrogrão.
BENEFÍCIO:
Construção de novo corredor ferroviário entre Mato
Grosso e Pará.
AÇÃO:
Renovações de concessões ferroviárias (Vitória-Minas,
Carajás).
BENEFÍCIO:
Investimentos e ampliação da malha ferroviária atual;
Construção da FICO (Ferrovia de Integração CentroOeste), que vai ligar Mara Rosa (GO) a Agua Boa (MT);
Construção de trecho da nova Ferrovia Vitória-Rio.
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